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PREFEITURA MUNICIPAT DE PRESIDENTE JUSCELINO
AV" CONSTANTINO GEOBGIÀNO RABÊTO, SN, CENTRO, PRESIDENTE JUSCEtINO/MA

CNP.I: 06.003.891/0001-16

EDITAL CONCORNÊNCM N.' OOI/2022-SRP

OBJETO: Registrô de Preço para Eventuâl Contratação de Empresa especializada em Serviços

Manutenção E Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Presidente luscelino- MA.

CONDIçÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo, individuais, que âtendam ãs exi8ências do

Edital e seus anexos.

LoCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAçÃO r pnoPosta: na Sala da Comissão

Permanente de Licitâção na Sala dê reunião da Comissãô Permanente de Licitâção, situadâ na

Rua Rosa Maria, Praça Água Vermelha, s/na, no Centro de Presidente Juscelino/MA, às 09:00

horas do dia 23 de Fevereiro de 2022.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementôs constitutivos encontram-se disponíveis na Prefeitura s

podem ser consultâdo gratultamente ou adquirídos mediante recolhimento da importância de

RS 50,00 {cinquenta reais) através de Documento de Arrêcadação Municipal (DAM) no êndereço

acima mencionado, nos

sexta Íeira.

s) às 12h00 {doze horas) de segunda a

Presidente Jusce lino/MA, 21 de Ja d

Januze Barros Pinho

Presidente da cPt/pMPl
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PR.EFEITL,RA MUNICIPAL D€ PRES'DENTE JUSCELINO
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ÊDIÍAL

A. cosD!ÇÕEs G ERArs

1. PREAMBULO

Â pRÊrEITURA MUNICIPAL DE pRESIDENTE IUSCELINO/MA, por sua Comissão Permanente de
Licitação, in5tituída pela Portariã ne. AAfl2A22 - çAB/PMPJIMA, publicada no Diário Oficiãl do Estado do
Maranhão {DOE) em 17 de]aneiro.de 2022;.tornâ público para conhecim€nto dos interessados que às

09 CU horJ> do dia 23 oe ii-vereiro de 2022, na Sala Ce reunião da Comis!ão Permênente de L:citação,
situãdã na Rua Rosâ Maria, Praça Agua Vermelha, s/ne, no Cântra de Presidente Juscelino/MA, serão
recebidd5 a5 docLr'r€ntà(o"( e proDostàs e inrrrada à àbertura dos enveiopes relat vos à licitação em
epig';te, ea lodalrciade C0\CORqFNCIA na forma presenc:al, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de
EMPRtIIAnA pOR PREçO üLOBAL. obietrvando o REGISTRO DE PREÇOS de interesse da PRÊFEITURA

MU,\lClPAL Dt PRISIDEN:E IUSCEL;NO/MÀ, nos te"mos do Decreto Estadual no 31.553/2016, do Decreto
Estadual ns 34.425, de 11 de setembro dc 2018, Decreto Mur':icrpal ne AO4/2O21, da Lei ns. 8.66611993 e

r;tôí i1éter

tâÍ n' 1{?,

PMPIIMA, confo rme.descrilo neste Ed ital e,em

2, .,L0CÂ1, D E HORA:

3.3

ir,tr tlit:ii. . r,:.,:i.

iliiili l:i:i:i:i:l:i:i:',. .:l:l::

icailas ria1:Avi§ô:rilé L
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o nte
omts5ão êrrnantê,tJê

documentôs e Habilitação e Proposra de PÍeços.

2.7.1. Local: Saia de reunião da Comrssão Permanente de Licitaçâo, situada na

- lua 8c§4,, \4afi3i grq6l!{e$1Y3t§§hà, #nr,,-19- l3ntro de Presidente' juscelÍnolMA

2.1.2. Data:2310212022.

2.1..3. Hora:09:00horas.

3. oB.J ETO DA UCTTAÇÃO:

3.1. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preço para Eventual Contratação de

Empresa especializada em sêrviços Manutenção E Recuperação de Estaâdâs Vicinais no

Município de Presidênte Juscelino- MA.

3.2. Local da Exacução dos Serviços conÍorme estabelecido em Projeto Básico.

P

O vâlor êstimãdo para a execução dos serviços objetc desta licitação é de R53.564.632,49
(Três milhões, quinhentos e sessentâ e quatro mil, sêiscentos e tÍinta e dois reais e
quarenta e nove centâYos).

A quêntidãde dos serviços e materiaís indicadôs no Projeto Básico {Anexo l) e apenas3.4

^4

SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS _ §RP

ns 10.403, de 29 ire deãerÍrbío de 20:.5,
demais iiormas Êêrtinênte§ à' eipécíe, Viata o que
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estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do(s) Órgão(s)

Participante(s), podendo ser utilizada no todo ou em pâÍte.

4. coNDrçôES PARA ExEcuÇÃo, ESPECTFTCAÇÕES E NoRrr,ras rÉcrurcns:

4.L. Na execução dos serviços e obras, objeto do presente Edital, deverá ser obedecido o
Projeto Básico, aprovado pelo Órgão, com suas especificações e normas técnicas da ABNT,

aquelas complementares e particulares pertinentes ao Projeto Básico, bem como ao

especificado no Anêxo l: Projêto e Especificações Técnicas (CD-ROM) e observadas, ainda,
as insÍuçôes, recomendações e determinações da Fiscalizâção e, quando houver, da

Supervisão e dos órgãos Ambientais.

4.2. Após solicitâdâ a Lista de lmóveis Próprios ou Locados à Prefeitura Municipal de
Presidente luscelino/MA pela Comissão Permanente de Licitação, foi a mesma retirada
do Termo de Referência.Portanto, todos os serviços estabelecidos na planilha de preços

como necessários à execução do escopo da presente licitâção serão realizados por

demandâ, a partir do levantamento da necessidade de realização de sêrviços, bem como
da comprovação de íinalidade pública, dwendo ser os mesmos autorizados, executados,
fiscalizados, medidos e Íespectivamente Temunerados com base no(s) instrumento(s)
decorrente{s) da presentê licitáiãô, pâra todos dsiê$Eit-os Iega rs.

5. TONTE

5.1.

DE RECU RSOS

específicos consignados no

Juscelino/t\lA.

Todas as.i.,spesas decorrentes da presente lic

0rçamento

5.2. Devido a nio obrigatôriedade de informação d

da Prefeitu ra

por conta de recursos
Municipal de Presidente

contrãtoqe

ou orderr de serviço, na forma do art. 1Oe, § 3s, do Dec Es al ne 36.1

6, 5U PORTE IEGAI ,

6.1. A preserte licitação reger-se'á peio Decreto Estadual ne 3f.553120t6, do Decreto

Estaduêl r'rs 34.425, de 11 de setembro de 2018, Decreto Municipal ns 004/2021, da Lei

ne. 8.666/1993 e suas alteraçôes, aplicando-se também os procedimentos detêrminados
pela Lêl Coínplementar ne 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar
n" 147, dÊ 07 de agosto de 2014, peLa Lei Estadual ne 10.403, de 29 de dezembro de 201,5,

bem conro pelo Decreto ne 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas pertinentes

à especie. Esta Licitação foi regularmente âutorizada pela Ordenadora de Despesa da

Secret-rle Municipal de Adrninistração, conforme Decreto ne 0021202L, acostadas aos

autos do P ocesso nq. 05.A0!2022 - PMPJ/MA.

7. TIPO F REcIMI DA i.CITAçÀO.

1 .1,. A preserr[c ]icitação obedecerá ao tipo MENOR PREçO, sob o regime de EMPREITADA POR

PREÇo GtOBAL, conforme o Artigo 45, Parágrafo Prirneiro, lnciso l, e Artigo 10, lnciso ll,

alínea "b,'', da Lei nq.8.666/1993 e suas al{erações posteriores.

Para assinar o Contrato, a licitante vencedora deverá comparecer para prestar Garantia,

assinar Contrato e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da notificação feitâ pela PREFEITURA MUNIcIPAL DE

PRÊSIENTE IUSCELINO/MA. A Administração promoverá no prazo legal a publicação do
Extrâtô Contratual no Diário Oficial do Estadô do Marânhão - DOE/MA e/ou no oiário
Oficial c,a União - DOu.

8. PRAZOS

8.1.
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8.2. Pãra início, o prazo contratual será contâdo em dias consecutivos a partir da assinatuÍa

do Contrato e ficará condicionada sua eficácia à publicação no Diário oficial do Estado do
Maranhão e/ou Diário Oficial da União. A Contratada obrigar-se-á a promover a Anotação

de Res po nsa bilidade Técnica do Contrato no CREA/MA {Artigo 1s da Lei na 6.496/77, de

07 I 12 I Le77l .

8.3. A Ordem de Seíviço deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias

consecutivos, contados do prazo para início. A Ordem de Serviço não expedida neste

prazo será conslderãda, para todos os eÍeitos, como expedida.no último dia do mesmo

prazo.

8.4, Para a vigênciê do contrato, este será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua

assinatura.

8.4.1. O prazo de execução dos serviços será definido em cada uma das ordens
de Serviços emitidas e autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIENTE JUSCELINO/MA.

8.5 Prorrogâção: O prãzo contrãtual Estabelecido 
poderá ser prorrogado dentro da vigência

do prazc ânterioí, em conformidade com o disposto no Artigo 57, lnciso ll, §§ 1e s le, da

Lei ne. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

8.6. Condlçóes para Rec€bimento da Obra: O recebimento
con. usâo, obedecerá ao dispostô nOs Artigos 73 e 76

alter tloet po rtêI ore\.

B. CONDICÕES PARA PARTICIPACÂO NA IICITAÇÃO:

9. FORMA:

da obra, após sua execução e

da téi ne.8.566/1993 e suas

9.1.

,.

9.1

9.3.

9.4. Não

a)

b)

c)

Poderão participa r da licitação as empresas cadastradas ou não, como fornecedoras junto

a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESI9INTE .,USCELINO/MA, §i&rada ns Rua Ro6a.Maria,

Prâça Aguâ Vermelha, s/rs, no Centro de Presidente Juscelino/MA, ou outro órgâo da

Administràiâo Públhã Federal ou,!1é"óutros Estados or; air!&, Q!i:à§i{ô nilo cadasuii$.ilas,

ç9e aten(gry1.peranté â Comissã§;:àÉr:g tercqiro dÍa ârlleri§à dá1§§o rec§biqq§§,i§ dos

envelopes, às condiçôespara cadastramento, na forma dos artigos 28 ao 31 da Lei ne.

8.66611993 e exigências constantes no artigo 32, "caput" e § 2e da referida lei.

Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer empresa que satisfaça

plenamente todâs as condiçóes do presente Editale de seus anexos.

A partrcipação na licitação implica na inte8ral e incondicional aceitação dê todos os

termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das Normas da

ABNT e da PREFEITURA MUNICIPAt DE PRÊSIENTE JUSCELINO/MA, ressalvado o disposto

no § 3ç do AÍtigo 41 da Lei ne. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

poderão participar, direta ou lndiretamente, desta licitaçâo:

Pessoa física ou jurÍdica que estejam cumprindo sanção de suspensão de licitar com 3

Adm inistração Públicâ Estadual;

Empresas declaradas inidôneas parâ licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos dêterminantes da punição ou até que seja promovida

a reabilitação;

Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores
ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Estadual;

{§'
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Empresas que se encontrem em píocesso de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;

Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fÍsica ou jurídica;

Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionêr no País;

Empresas enquadradas nas demais vedações estabelecidâs no artigo 9s, dã Lei ns

8.666/1993;

Empresas que constem no Cadastro Nacionãl de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS,

mantido pela controladoria Geral da União - cGU, constante no porta da lnternet
www. pôrta ltra nspa rencia.sov. brlceis

10. CUSTOS DA LICIÍACAO

10.1. A liritante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de

suâ proposta. A PREIEI,T.IJBAI].M.U§ LCIPÀL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA em nenhuma

hipótese será'r:eipqr:lsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos

seguidc\ rê ricrtãção ou os resultados destà.

11, CONIEÚDO§ ]O5 DOCUMENTOS DO EDITAL:

11.1. A licitánte deverá examinar cuidAd.ô§img,!!9 !!{§,,q§..lnstruções, condições, quadros,

proletos, documentos padrâo,.,,g.X18ên!il!, úecrê!ái; Àôrmas e especificâções citados

neste Edital e em seus Ânexo,, - ,. '

tl.2. si ro)

nt

e)

f)

c)

h)

P

s

m ES

os,

11.2.3. '

71.2.4

Não serão levadas em consideração pela Comissão quaisquer consultas

Errr hipótêse alguma serão aceitos entendimentos verbaisentre as partes,

como tâmbém pedidos de informaçôês ou esclarecimentos formulados
po. Fac -símile.

O< esclareLimentos às Lonsulentes se'ào comunicados a todas as demais

fiÍmas que tenham adquirido o presente Edital, através do site

httos://presidenteiuscelino.ma.e ov.brloortal/oortal-editais-licitacao-

lgg{ ou Publicação no Diário oliciâl do Estadô do Maranhão {DOE) ou no

Diário oficial da União{DoUi.

Def;ciências no atendimentô aos requisitos para apresentação da

Documentação de llabilitação e PÍoposta de Preços correrão por conta e
risco do Licitante. A Documentação de Hãbilitação e Proposta de Preços

que não atenderem âos requisitos dos documentos integrântes do Edital

e seus Anêxos implicarão na inabilitação ou desclassificação do LÍcitante.

11.3. Retificecão dos Docurnentos

Em qualquer ocasião ãntÊcedent€ à data de entrega das propostas, ã

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA. poderá, por
qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas

11.3.1

,nãô tenham
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fornecidas a solicitações de escla recime ntos, modifica r/com plementar ôs

refÊridos documentos mediante a emissão de errata, que será

comunicada a todos os licitantes.

11-.3.2 Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para considerarem
eventuais erratas na preparação da Documentação e Proposta de Preços,

a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA. poderá

prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo estabelecido em Lei, e

divulgado pela mesma forma em que se deu o texto original, exceto
quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

11.4. 1 Qualquer pessoa física ou jurídica independentemente de comprovaçâo
de interesse, poderá impugnar o presente Edital, por irregularidades na

aplicação da Lei, devendo protocolâr o pedido ate 05 (cinco) dias antes
da data fixada para abertura dos envelopes de Habilitação. Devendo a

COMISSÃO julgar e responder à impugnação em ate 03 (três) dias úteis,
conforme previsto no artigo 41, § 1', da Lei ns 8.666/1993. No caso de
licitante, o prazo para impugnação será até o segundo dia útil que

anteceder à abertura dos envelopes nos termos do § 2'desse mesmo
artigo.
A irnpugnação feita tempestivamênte pelâ licitante, nâo a impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em IUlgado da decisão a

ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo

estabelecido no item anterior.
Após a fase de Habilitação, não caberá desistência c1a Proposta, salvo por

to

11.4.3

c.

12.

motlvo justo, decorrente de fato superveniente, apresentado em

escrito, devidamente fundamentado e aceito pelâ Comissão.

r"
PREPARAÇAO

INSIRÜÇÕE5 GERAIS:
I

I

12,1. 
lAs 

licrtantes deverào apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de

freços em 02 (dois) envelopes lacrados, cuja parte externa, além da razão social e
endereços da Empresa, estejâm escritos:

Decalrá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a te
que, tendo-o aceito sem obieção, vier, após julgamento rável,
pontar falhas ou irregularidades quê o viciariam.

E FORMA DE APRESENTACÃO DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS

Docuo]entacão de Habilitacão. exigida no item 14, deveíá ser âpresentâda em 0L (uma)
ia encadernada, em grampo trilho, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo
epresentante legal ou preposto, em envelope fechado, denominado Envelope 01. O
aderno identificado deverá trazer a documentação em original ou cópia previamente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N E OO1./2022 _ CPLIPREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIENÍE JUSCELINO/MA
Envelope Ns 0l-,- Documentacão de Habil,tação'I

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO
CONCORRÊNCIA N P OOL/2022 _ CPL|PREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA.
Envelope Ne 02 - Proposta de Preços

12.2.

11.4. flmpusnacão do Edital:



: 
'. ct:sss

rolha:
11;brica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE,IUSCELINO
AV. CONSÍANÍINO GEORGIANO RABEtO, 5N, CENTRO, PRESIDENTE.lUSCEtINO/MÂ

CNPr: 06.(D3.891/00O1-16

autenticada, por cartório ou pela CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE

JUSCELINO/MA. ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

!2.2.1. Quando a autenticação das cópias for feita pela CPUPREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINOIMA., será feita obrigatoriamente
até às 18h00min do dia anterioÍ ao início do certame.

12.3. A 8Iq!a5!ê delleç9§ deverá ser apresentada em 01 (uma) via encadernada, em grampo

trilho, conforme indicado no item 15, com suas folhas numeradas ê rubricadâs pelo

representante legal ou preposto, em envelope fechado, denominado Envelope 02,

dâtilografada ou digitada em linguagem claía e objetiva, sem erros, rasuras ou

entrelinhas.
I

12.4. DoCredenciamento:

As empresas licitantes que quiserem se fazer repíesentar nesta licitação,
além dos envelopes supramencionados, deverão apresentar junto à

Comissão, credencial de seu repÍesentante com a respectiva qualificação

civil, que tanto poderá ser Procuração Passada por lnstrumento Público,

ou por Carta Credencial, firmada pelo representante lêgal da Empresa,

com assinaturo reconhecida por cartório, nos termos do modelo do
ANExO ll destê.Editêl. o sitnâtário.da Ciedencial deverá comprovar a

condição de responsável pela Empresa.
â) O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia

do Ato Constitutivo ou Contrato Social da Empresa, com todas as suas

o:gl,2l l'1?

alterações, que identiÍiquern seus sócros e estejam êxpressos seus

poderes para exercerem direitos e assumiÍ obrigações em decorrencia
oc :á: .'rvc\tioura. \ão :endo dceito somente a consolidaçào, exi8enc a

visa verificar vedaçâo à participação de empresas com parentes de

M

I

t
t

I

gestores ou até mesmo parentesco entre os licitantes, nesse último câso,

visam proibir ô cornbinação de preços nas propostas apresentadas,
frauda ndo o procedimento.

b) É facultada ao licitânte a apresentação do credenciamento de que tÍata
o item 12.4. A faltã'dá,ápresentação d"ste documento somenteimpedirá
que o representante do licitante se manifeste ou responda pelo mesmo

durante o processo licitêtório.
c) A licitante que compareceÍ representado por seu sócio ou dirigente, fica

dispensado do credenciamento dê que tratâ o itêm 12.4, devendo
comprovâr esta qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou

documento pertinente.

d) Deverá apresentãr, também, Cédula de identidadê do empÍesário (no

caso de micro empreendedor individual, ou empresário, ou empresa
individualcle responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no

caso de sociedade civil ou empresa Itda), ou do presidente (no caso de

cooperativa, fundação ou sociedade anônima), acompanhada da cópia

deste docu mento.
e) Declaração de Elaboração lndependênte de Proposta de Preços,

conforme lnstrução Normativa ns 2, de 16 de setembío de 2009.
f) Em se trarando de Microemprêsa - ME ou Empresa de Pequeno Porte -

EPP ou M icroempreendedor Individual - MEl, estas deverão comprovar
qu€ ocupam a referida condição. mediante Certidão expedida pela Junta
Comercial. Acompanhada da Declaração do Porte da Empresa
(Microernpresa ou Empresa de Pequeno Porte), conforme § 49 do Art.39

12.4.1,.

I

I



M
PREFEITURA MUNICIPAT DE PRESIDENTE JUSCELINO

AV. CONSTANÍINO GEORGIANO RABELO, SN, CENÍRO, PRÊsIDÊNTE JUSCEtINO/MA
CNPJ: 06.(D3.891/0001-16

da Lei Complementar na 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas

aiteÍaçôes.
12.5. Não serão consideradas propostas apresentadas por viâ pôstal, internet ou fac-símile.

12.6. Nenhuma pessoa nâtuÍal podeíá representar mais de um licitante.

13. DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE n9.01
I
I

13.1.1

13.1.2

Registro Comercial, no caso de Empresa lndividual;

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de

todas suas alterações, devidamente registÍadas na Junta Comercial, em se

tratando de sociedades empresariais e, no cãso de sociedades por açôes,

acompanhôdo de documentos de eleição de seus atuais ad m inistrado resi

lnscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples,

êcompanhada de prova da diÍetoria em exercício e do Contrato Social

registrado no Registro Civil das Pessoas.lurídicas;

Cédula de identidade do empresário (no caso de micro empreendedor

individual, ou empresário, ou empresa individual de responsâbilidade

limitada - EIRELI), ou de todôs os úcios (no caso de sociedade civil ou

empresa ltda), ou do presidente:{nó. caso de cooperativa, fundação ou

sociedade anônima), acompanhada da cópia dêste documento E Prova

de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas de regularidade

cadastral do empresário (no.casô-dé' inicro impreendéiloiindiüdüal, ou

empreiário, ou emprêsa individuài dq resúiilabilidade.limitadá -EEELI),

ou de todoi os iócios'{no casô dê'iociedailê civilôu em§fesa Liila.). ou do

presideÀte {no'caso de cooperativa, iúndação oü socied'ade anôniiiiã);

o Certificado de Re§,istro Cadastral *'CRCi expedido pela,lfÍe$eitura

Municipãl de Presidente lusqelino/MA, tocalüa& na:R!ã R§§a Maiia,.q/n,

centro 65074-220, presidente Iuscelino'.tr,!aranhãqôu deQutro órgão da

Administração pública redeial ou de oú.os Esiàdos, !ú§tihiiiá os

documéntàs enurÀerádos noi subiteíi i3.1.1, 13.1.2 e 13 1.3, ôbiieando-

se ã empresê a declarar sob as penalidades cabÍveis, a inexistência de fato

impeditivo da habilitação, conforme modelo do Anexo Vll do Edital; e

Declaração de veracidade. A declaração,fêl§a relativa ao cumprimento de

qualquer condição su.jeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste

Editâ1. E ainda, a declaração que está ciente e concorda com as condições

contidas no Edital e seus anexos.

dade Fiscal, Social e Írabalhista

Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -
CNPJ/MF;

Cópiê da Certidão de lnscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e

Municipal, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, se houver,

pêrtrnente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto dêsta

Licitação.
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, e com a Previdência Social

relativa ao domicílio ou sede do Licitante através de:

Certidão Conjunta Ne8ativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à

Dívida Ativa da União unificada em relação aos Débitos Relâtivos às

13.1.3

13 .t.4

I

13.1.5

1,,

til

13.1.6

73.2. Resulari

13.2.1

13.?_.2

13.1. ,Habilitacão lurídica:

,ocessciÀIL,l0-2&:olha:;Dlt--
t'.;biica'._--%--

I
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contribuições Previdenciárias e às de Terceiros iunto a SeguÍidadê Social

- CND/lNS5, conforme a Portaria PGFN/RFB ne. 358/2014, e Portaria

PG FN/RFB ns L751120L4.

L3.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou

sede do Licitante, emitida ãté 120 (cento e vinte) dias antes da data de

entrega dos envelopes, quando não vieí expresso o prâzo de validâdê,

mediante êpresentação de:

. CeÍtidão Negaliva de Débitos da Dívida Ativa do Estado;

. c€rtidão Negativa de Débitos Relativos a TÍibutos Estaduais.

13.2.4.L. Quando a prova de regularidade de que trata o item 14 2 4, tor

comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e

dela não constaí expressamente essa informação, caberá a

licitante demonstrar com documentação hábil essa condição'

w-

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílioou

sede do Licitânte; êmitidá ãté 90 (noventa) dias antes dã data de entrega

dos envelope§, qúando não viiir expresso o prazo de validade, mediante

apresentaçâo de:

Certidão Negativa de Dêbitos Municipais;

certidão Negátiia da Dívidá ntivà'Rôlatiúá:àos Tributos: lmposto sobre

Serviço de Qualquer Natur€za - ISSQN e Taxa de Licença e Verificação

Fiscal - TLVF.

13.2.5.1. Quando a prova de regularida de , for
ao, ediante

uivalente;

a apresentêç
ressame nte raa

L3.2.6

ca

ndição.

o dorhicílio Õu sedê da licitante,

à Prôva de Rêgularidade com o Fu o de Garàntnd ia PorT3.2.7

I

FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos

sociais instituÍdos por lei, comprqvada mediante a apresentêção de:

Certificado de Regutaridade de §iti{9$.o !9r?!t9. q'fGTs, emitido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

Prova de inexistênciâ de débitos inadimplidos perante a justiça do

Írabalho, mediante a apresentação da: Certidão Ne8ativa de Débitos

Trabalhistas - CNDT, tanto da EMPRESA, como dos SÓC|OS E Certidão

Negativa de Relações e lnfraçôes Trabalhistas de acordo com as normas

regirlamentaoras do Tribunal Superior do Trabalho (TST)' comprovando a

inãxistência de débitos inâdimplidos perante a Justiça do Trabalho' nos

termos do TÍtulo Vll-A da consolidação das leis do trabalho, aprovado pelo

Decreto n' 5.45211943

Termo de Compromisso pelo qual se compÍomete a seguir as Normas

Trabalhistas, têis como Formalização e Registros Contratuais e preverem

um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho'

incluindo equipamentos de pÍoteção, sob pena de desclassificação' nos

termos do Artigo 48, lnciso ll, da Lei n" 8 666/1993'

Declaíação que a empíesa não possui em sua cadeia produtiva'

t3.2.9

13.2. 10

13.2.8.

I
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€mpregâdos executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do

inciso llle lV do art. 1e e inciso lll do art.5p da Constituição Federal.

13.2-.11. DeclaraÇão de que atenderá o disposto no aít. 1e da Lei Estadual ne

10.789, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão no dia 26 de
janeiro de 2018;

o Técnica:

M

13.3 ualifica

13.3.1

13.3.3

F3.3.4

Registro ou lnscrição da Empresa e dos Responsáveis Técnicos no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e ou Conselho de

Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da sede da Empresa,

acompanhada da declaração de concordância, apenas dos Responsáveis

Técnicos indicados para os serviços (Anexo lV);

ComprovaÇão de possuir o licitante, em seu quadro permanente, na data

da licitação, engenheiro detentor de atestado{s) de responsabilidade

técnica fornêcido(s) por pessoa (s) ju rídica (s) de direito pÚblico ou privado,

devidamente averbado(sl no CREA com execução satisfatória de

contratos de obra com características.compatíveis com objêto da licitação

em epigraÍe, com a compíovação' do quântitâtivo mínimo de 50%

(cinquênta por cento) das seguintes p€rcelas que compõe a planilha de

custos e formação de preços:

Reiação dos Principâis Equipêmentos, em modelo próprio, disponíveis

para utilização nos serviços, juntamente com declaração da proponente

de que os equipamentos se encontram em condições de produção plena,

obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituiÍ qualquer

equipâmento que, a juízo da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO

rtrtUtrlirr-

a .orproráfao oa vinôúiaçao do profissional à'àmpresa, ,"i;';.', udiunt"

a apÍesentação de cópia de Contrato de Trabalho ou Carteira deTrabalho

ou Ficha oe Registro de Emprego, ou certidão . Simplificada da Junta

Comercial ônde o Contiato Social esteia rêgistrado; ou doailii]ento de

contrataçã0 Íutura;
Comprovação de possuir o licitante, na data dâ licitação, atestado(s) de

capacidade técnico operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de

direito público ou privado, com execução sâtisfatória de contratos de obra

com característrcas compâtÍveis com objeto da licitação em epígrafe, com

a comprovaÇão do quântitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) das

segurntes parcelas que compõe a pianilha de custos e Íormação de preços:

Ite m

13

Item

poÍte de rial 1i categoria

idade. rco

97 .284,74 m3

d 50%

48 /m'
E a d t rroxe C u ç o e compa o a e 97 .284,7 4 m3 48.642,37 m3

Regularização e compactação de subleito de solo 648.565,00 m2 324.282,50 n2

Quantidade Proieto Básico Quantidade mínima 50%

Execuçào, carga e transP orte de material 1? categoria 97.284,74 m1 48.642,37 ml

Execução e compac ão de aterro 97.284,74 m3 48.642,37 m3

nuzuturir.çao u .om[actaçõo de subleito de solo 648.565,00 m'? 324.282,50 m2

. ..,.,csso: 90?'1 0,!,[P-
r--clha: O3 ?,--.
r1rl.i'ica:. . U:- .,-

I

I

I
I
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%T

3.613

13.3.7

MUNICÍPlO, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal
substituiçâo represente qualqueÍ ônus para a Contratante;
Declaraçâo Íormale expressa da empresa licitante sobre a equipe técnica

especializada indicando os Engenheiros e/ou ArquÍtetos que atuêÍão
como responsáveis técnicos e que se responsabilizarão pelaexecução dos

serviços;

DECTARAÇÃO DE vlSÍORIA informando que realizou vistoria(s) no{s)

local(is) de prestação de serviços ou DECLARAçÃO rnformando que

assume os riscos dâ não realização dessa faculdade. A mencionada
vistoria pÕderá ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data
prevista parâ abertura da licitação, em dias uteis, podendo ser agendada
diretamente com o setor de engenharia/ SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO, FAZENDA, OBRAS

P Ú BLIcAS E TRANSPoRTES;

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA. não fornecerá
áreas para instalações do canteiro de obras da proponente, bem como
águâ e ênergia elétrica, devendo- ser declarado pelo Licitante;
Não será. de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE

.IUSCELINOIMA. a exploração, uso e retirada de materiais em
propriedades de terceiÍos, devendo ser declarado pelolicitante, devendo
ser declarado pelo Licitante;
É de exclusiva respon sa bilidade da empresâ vencedora e quando
necessário solicitar, OUTORGA OU DISPENSA ao órgão Ambiental
compêt;ntà' para fazer -ii§a dái:r'iáguas. :rqp9§aiá6r:lâ-' ;uhtêirâneas,
devendo ser declarado pelo lic;tante;
É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando
necessárlo, solicitar, ao Depãrtamento Nacional de Produção Minàral -
DNPM, DECLARAçÃO DE DISPENSA DE TÍTULO MINERÁRP..PATA
util,zação de áreas de empréstimo, trabalhos de moyimentação de terra
e de dcsmonte de materiais ín noturo, assi{n como as autorizaçõeg ou

anuênc,as do proprietário da área explorada, devándo ser declarado pelo

licit a nte;

É de exclusiva resporrsabilidade da empresa vencedora, quando

necessário, solicitar, ALVARÁ PARA INSTALAÇÃo E

oPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO do Canteiro de Obras, assim como a

LICENÇA AMBIENIAL OU DISPENSA e HABITE:SE'junto aos Órgãos

competentes. Ficando ainda sob a responsa bilidade da contratada,

apresentar OUÍORGA DE DIREITO DO USO DA ÁGUn para os casos de

utilização rle Recursos Hidricos através de poços, e AUIoRIZAçÃO DE

SUPRESSÃO VEGEIAL OU AUTORIZAçÃO DE LIMPEZA DE ÁREA qUANdO

necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro
de obras, devendo ser declarado pelo licitante;

I

13.3.8

13.3.9

13.3.11.

13.3.12.

i
i

13.4. QualificacãoEconômico-Fi nancetra

13.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficisis,
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da dâtâ de aprêsentação da proposta.

a) As empresas deverão comprovar, considerados os riscos à

Administração, patrimônio líquido no valor minimo de 10% (dez por

n

113.3.10

I

I

I
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cento) do valor estimado da contratação referente ao certame, devendo
a comprovação ser feita à data da apresentação da proposta, na forma da

lei, admitÍdâ a atualização para esta data através de índices oficiai5;

b) As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem

cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço

de Abertura.
13.4.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial

e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Publicado em Diário OÍicial oui
b) Publicado em jornal de grandê circulação ou;

c! Registrados na Junta Comercial da Sede ou domicílio dâ licitênte ou;

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta

Comercial da s€de ou clomicíliô da licitante, na forma da lN ne 65 do

Depa rtamento Nacionâl do Registro do Comércio - DNRC, de 1a de agosto

de 1.997, art, 6e, acompanhada obrigatoriamente dos TERMOS DE

ABERTURA d de ENCERRÀMENTO.

73.4.3 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido

(somente as que distribuem lucro), deverá apresentar juntamente com o

Balanço Patrimonial, cópia do reclbo de entrega da escrituração contábil

di8ital * SPED coNTÁBlL nos teimii!. da lN RFB 1.77412017, lN RFB

1856/2018 e lN RFB 1894/2019. E a pessoa iurÍdica optante pelo Simples

Nacional deverá aprêsentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia

al-
/rA

do Íe rmn de optante a§.simples Nacional e o últiÍno extrato do..§imples

roc,onal.
Cert dão Negativa de Falência ou Côncordata (Becuperação Judicial ou

Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Certificado de Regulatidade Profissional,.gxpedida pelo._.C!nselho

Regional de Contalidadéi'{tRC) do profissionalle§ponsáÚel i&iitffitiildo no

Garantia de proposta de prêços no vabr de 1% {!§I por cento) do valor
... 'estimado dô objeto da.,eontratãção, Ílàs mêsinas niildalidadli§§Ê.ititerios

prevrstos no "caput" e § 1e do art.56 da Lei ns 8.666/93.

certidão Simplificada da Junta comercial do Estado do Maranhão -
IUCEMA, de acordo com o art. 1e do Decreto n" 27.040/2005, para

. empresários e sociedâdes empresariais do Estado do Marânhâo. No caso

de que a sede da Licitante seja ern outrâ Unidade da Federação, terá que

apresentar Certidão Simplificada da.iunta Comercial do Estado, sede da

em presa.

13.5. Documentos Com u le mentarês

13.5.1 Declaraç5o de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ôu insalubre e nem menores de 16 (dezesseis)

anos ern qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos, de conformidade com o disposto no ArtiSo 27, lnciso V,

da Lei ne. 8.666/1993, no modelo do ANEXO Vl deste Edital.

Dectaração de que na condição de pessoa jurídica encontra-se apta a

celebrar convênios e/ou instrumentos de parceria com o Poder Público

Estacjual, objetivando atender política de incentivo à contratação de
jovens tutelados, oriundos de internatos, orfanatos e abrigos, no mercâdo
de trabalho, no âmbito do Estado do Maranhão, na forma do art. 1e e 2e

1,,

t
4.6

L3.4.1

I

13.5 2

+

13.4.4.

13.4.5
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da Lei ns 11.304/2020.
13.5.3. Declaração de localização e funcionamento com fotos

(Georreferenciadas) que indique todos os dados pertinentes {endereço,
cidade, Estado, CEP, ponto de referência e telefone), conforme modelo
estabelecido ANEXO Xl deste edital. O Georreferenciamento com fotos
pode ser realizados gratuitamente por aplicativos gratuitos (bêsta

I pesquisar cm site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniência para localizar empresas com
facilidade e para localização em caso de diligenclã, e não ter que se

ampara com empresas fantasmas.

13.5.4. Certidão EspecíÍica da Junta Comercial ou entidade responsável no

Domicílio da empresa ATUALIZADA, com data não excedente a 60
(sessenta) dias de ãntecedênciâ da data de apÍesentação dâ

Documentação de habilitãção e Proposta, quando não vier expresso o
razo de va lidade. O ida do relato dos elementos constantesp n

13.5. s

13.5.6

13.5.7

í.3.5.e

de atos arquivados

Certidão Negativa de Condenações por Ato de lmprobidade

Adminlstrativa;tanto da EMPREsA, camo dos SÓclos, emitida através do

site do Conselho Nacional de Justiça

httos://www.cni. ius.brlimorobidade adm/consultar reouerido.oho ),

l

para cumprimento da Meta 1.7

lmpressão da tela de consult
Suspensas do Portal de Trans

meio do endeÍeço eletrônico
§CRÊE N },

consulta consolidada de Pessoa J

eletr ico (

, de 2014 do C-NJ.

a no Cadastro de Empresas lnidôneas e

parência do Governo tederal, obtida por
(P R INT

/certidoes-a .sov.b

do ende reçopor meio

hrt a

13.5.10

As empresas liritantes {ue nãoJorem qt:!quad(adas cQOo Mict§et!:!8resa

- ME. Empresa de Pequeno Porte - EPP otr Miúoe-mpreendedoi individual

- MEi, deverão súbcôntratar 10% a 36% (úêz âtiiôlarr:lÚôrcento,}dos
serviçôs, considerândo o valot total estidldo';:da'::licitê§ão,, dçlendo
prestar declaração em âtendimento ao dispóito no àrt. Se,lnciiosl a Vll,

da Lei Estadual ns 10.40312015.

No momentô da Habilitação, a empresa licitante de grande portê deverá

apresentar, luntamente com a. sua. documellaçãQ, q documentação de

regularidade jüríd;ca, fiscal, trabalhiita da Microémfiesa - ME, Empresa

de Pequeno Porte - EPP ou M icroempreendedor lndividual - MEl, indicada

como subcontratada, atendendo assim o disposto no art.8e, inciso lll, da

Lei Estadual ns 10.403/2015, bem como os documentos exigidos nos itens

13.4.4,13.4.6,13.4.7 e 13.5.1 do Edital.

As li.itantes que deixarem de apresentar qualquer dos documêntos

exigidos para habilitação e não comprovarem que a atividade técnica é

compatível com o objeto ciã licitação serão julgados inabilitados e terão

suas propostas devolvidas devidamente Iêcradas.

É de exclusiva responsa b ilidâde dos licitantes a iuntada de todos os

documentos necessários à habilitação e em nenhuma hipótese poderá ser

concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos

exigidos.
A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos

auros do processo e não será devolvida ao proponente.

As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação,

13.5.11

13.5.12

13.1.13

nrd

t

13.5.8.
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produzidos pelo próprio licitantê, deverão conter data, identificação e
assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal.

As exigências referentes à Qualificação Econômico-Financeira fazem-se

presentes pela necessidade de avaliação de condições mínimas, sob o

enfoque financeiro, dos licitântes que pretendam contratar com ã

administração estadual, com o objetivo de assegurar a perfeita execução

do{s) futuro(s} contrato(s) decorrente(s) do presente registro de preços,

razão pela qual resta ôportuno que o licitante demonstre condições

financeiras de suportar os custos que advirão da execução do(s)

contratois), na forma permitida pelo Acórdão ne 2346/2018-TcU

14. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Np.02:

1,4.1. o Envelope Nq 02 deverá conter, em 01 (uma) via, Proposta de Preços datilografada ou

impressa por q ualquer meio usual, em papel timbrado do licitante, sem rasuras, emendas, borrões

ou entrelinhas em suas partes essencrais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em

relação a vaiores, devidamente datada e assinada por Íepresentante legal da Licitante,numerada

sequencialmente, com o seguinte conteúdo:
a) Carta Proposta com qualificação do licitâOte, com indicaçâo do nome, êndereço,

CNPjIMF, telefonefax, e-mail, assinada por direioriôu pessoa legãlmente habilitada

(procuração poÍ instrumento público), em papel timblado, identiíicando a obra a que a

Empresa êstá concorrendo, o númeÍo do Edítal, ô prázo de execução e o prêço global

proposto para a obra, em al8arismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que

se refere ao mês do orçamento Referencial, constante deste Edital, conforme modelo

Fpresentado no Anexo lx do Êdital.

bl orçamento AnaiÍtico, assinado na última. folha Pelo §espon$vel Íéç,niço do

Licitante e rubricado nas demais, com preço unitário e totál, por itêih, em àEarismos

arábicos e o valor global da proposta em algarismos arábicos e por eitênso, eú Real, já

incluidos,todo: os custo§, sela qual fo!'.o seu titulo ou natufeza (fretg encaÍ{9t-Íis{ais,
' 

comerciài!, sôiiais, trabàlhistãs e ótc.). Áiéni'disso, dei,êrá Q§n&{ obtiigatoi&inentêl:iob

, pena de descl4sificação o pcrcentualde desconto lin ear sob{e. oiipt'gças dg:t' dos o§j}Êns

do o (amento estrmado pela AdministÍâção.

' 'l:8) Cômposição do custo Unitário dos Serviços (Anexo'iX) e da Mão dôr0biâ (Anexo

XIV) integrantes do Quadro de Quantidades e Píeços

,) Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para os ilens:
'Bonificação e Despesas lndiretas . BDl,.assinada pelo tespq!:!§áygltécnico.
e) Composição de Encaigos Sociais, conforàe môdeló apré'êntado no Anexo X do

Editâl.AsempresasoptantesdoS|MPLESNAC|ONALdeverãopreencheroAnexoXdo
Edital conforme encargos próprios,

f) As licitantes deveÍão âpresentar a proposta em mídia eletrônica (CD-ROM),

formâto.XLs.,Excel,,envolvido em embalaSem adequada, devidamente identificadacom

a mo1lalidade e núnrero do certame; razão social, endereço, telefone e cNPJ do licitante

e em conformidade corn a pÍoposta impressa. A ãusência da proposta emmídia, bem

comc as divergências entre as propostas em mídia e escíita, implicará na

desclassificação da emPresa.

14.1.1. Prazo rJe validade da proposta não inferior a 60 {sessenta) dias corridos,

contados a partir da data de abertura das propostas'

14.L.2. O Prazo de Execução dos serviços será definido em cada uma das Ordens

de Serviços emitidas e autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIÊNÍE JUSCELINO/MA.

1-4.1.3. Termô de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhistâ,

Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado

I
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modelo próprio cja licitante, desde que contenha todas as informações

solicitadas;

L4.1.4. A proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a a executar

os serviços cotados.

14.1,5. Não serão consideradas proposras apresentadâs por via postal,

telegrama, internet ou fac-símile.

14.1.6. As Proposl.ls de Preços que não atenderem às condições deste Edital, que

oferecerem alternativas de ofertas e cotações, bem como vantagens nela

não previstas ou preços unitários e/ou global superiores ao limite

estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orçamento estimado

da obra ou .ainda, preços unitários e/ou global manifestamente

inexequÍveis, assim considerados aqueles que não venham a ter

demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os

coeficientes de produtividade são compatíveis com a êxecução do objeto

do contrâto,'b€Ínr'como âquetes que não atenderem ao Atligo 44'

§ 3s, da Lei ne' 8.666/1993, serão desclassificadas Deverá ser observado

o disposto no Artiào 48 da Lei ne' 8'666/1993, em especial o seu § 1a' para

apuração de preços unitários ou global inexequíveis'

D. AB RTURA E CRITÉRI05 DE ULGAMEN

{§.

15. SES

15.1

t\.t_

!epresentantes !egâis dês Licitantes'

rs.a. i locumentação seÍá analisada pela comissãa de Licilaç1g" et! 'çonformidade 
com as

exigências'do Edital e seus Anexos, visando a habilitaçãó das Empresas licitantes Os

par-,i.ipunta, que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos na

habilitação ou apresentarem em desacordo com o estabelecido no presente Edital ou com

irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementaÇão posterior'

15.5. Encãrrada a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços' salvo por

motivo iusto decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação'

15.6. Depois de divuigado o resultado da habiiitação' os envelopes fechados contendo as

Propo*u, de ereços poderão ser devoividos aos licitantes inabilitados' caso todos os

licitantes manifestem a desistência expressê oe recurso contra a decisão proferida na

mesma sessão. caso contrário, depois de transcorrido o prazo sem interposição de

recurso ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos' será marcada uma nova

sessão onde os reÍeridos envelopes serão devolvidos'

15.7. Êm seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços dos Licitantes

habilit:dos. os vaiores das propostas serão lidos em voz alta' devendo as mesmas seÍem

rubricadas pelos Membro; da Comissão de Licitação e disponibilizada s paÍa vistas e

rubrica pelos representantes dos Licitantes

,q4 q

n-..-.:^â. 'Vz"-aattL?,.-E--d

15.3-
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. Para cada sessão públicâ teali:ada será lavrada uma Ata, a qual será lida em voz alta e

assinada pela Comissão de Licitação € pelos representantes dos Licitantes'

. Após a abertura pública dô Documentação d€ Habilitação e Propostas de Preços, não

serão fornecidos aos Licitantes ou qualquer outra pessoa não oficialmente relacionada ao

processo licitatório, quaiquer informação referente à análise, esclarecimentos, avaliação

e conrparação das Proposta§, bem como as recomendações sobre adjudicação do

contrato, antes do aviso oficral do resultado da licitação, obedecidâs as fases distintas da

.%t

15.8

15.9

15.10

15.11

Licitação.

Qualquer tentativa de um Llcitante em influenciar a Comissão de Licitação ou a

PREFEITURA MUNICIPAL Dt PRESIENTE JUSCELINO/MA quanto ao processo de exame'

esclarecimentos, avaliação e comparação de Propostas e na tomada de decisões para a

adjudicação de qualquer serviço, pode resultar na rejeiçãode sua PÍoposta'

É facultada a Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase desta

Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução

do pro.esso, vedada a inciusão posterior de documento ou informação que deveria

16

contt:r' originalmente da Proposta.

EXAME DA ÚO( UMÊN'AÇÃO DL I=ABILITAçÃO:

16.1. O l!,Êamento da HABILITAçÃO será processado com observância dos seguintes

procedimcntos:
16.1.1. Na Sessão ciivulgada no preâmbulo dêste Edital' à vista dos licitantes presentes

serãi abertos os ENVELOPES Ne 01 - Documentaçãó de Habilitação que será examinada

e rui;tlcada pelos membrosda COMISSÃO e pelos licitantes presentes'

16.i.7. Concluido o exarne dâ documentação, a COMISSÃO declaraÍá. HABILITADOS ou

INABIUTê,DOS os iiciiantes, em vista dos crité r ios. estabe lecidos neste Editàl

,16.1.3. Após 3 divulgação dc resultado os licitantes poderão renunc'tar ao direito de

inter'oor Recurso, o que coístará na Ata circunstanciada da Sessão' pfocedendo se de

ime.liato à abertura dos íNVELOPES Ne 02 - Proposta de Preços' dos licitantes

HAElLITADOS.

16..1.4. Aos licitantes INABILITADOS serão devolvidos os emlelopes de' propostas de

pr"çor, a"uiaurnonte lacrados, desde que não teúa havido'Recurso' ou após 'seu

iul8i -:ntc.
16.1.5. Não havendo renÚncia âÔ direito dê recÓrreÍ' na forma do subitêú 16 1 3 do

Edit.rL. ; COMISSAO suspenclerá a Sessãc' lavrando Ata ciÍcunstanciadâ dos trabalhos até

entàoexecuta.los.Nessahipótese,osENVÉLOPÊSNe02-Propostâde.Preços'
devidanente fechados c rubricados pelos licitantes e Membros da COMISSAO'

perrranecerão s,:b guarda e responsabilidade do iresidente da'COMISSÃO' ate que se

reabra a Sessão LicitatÓria

16.1.5. Depois de cumpri das a formalidade do Recurso, a COMISSÃO co

licitantês HABILIÍAD05,
rta d ita is- icitâcao-localhtt resr ente scelino. ma OV ort

por meio de aviso Publicado

municará aos

no site

a data, hora e
u

o local de reabertura da Sessão de continui dade do certame.

16.1.7. Os Env€lopes de Propostas de Preços dos licitantes inabilitados não reclamados

ià pr".o d" 60 (sessenta) dias consecutivos, â contar da data dê assinatura da Ata de

n"gl,,o O" Preços do objeto desta Licitação, ao vencedor do certame' serão destruídos

puL coUrssÃo, independentemente de notificação ao interessâdo'

ie.r.u. o coMlSSÃo poderá em qualquer fase da habilitação promover diligências ou

requisitar informações, inclulndo esclãrecimentos e detalhamentos sobre os documentos

de HABIIITAÇÃO apÍesentados, sem implicar a modiíicação de seu teor oua inclusão de

docurnento ou informaçào que deveria constar oriSinalrllente nos documentos'

consoallte permite a Lei c" 8'666/1993'

16.1.9. No jul8amento cia DoCUMENTAÇÃo a CoMISSÃo poderá sanar erros ou falhas

1,
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que não alterem e substância dos documentos, mediante justificativa fundamentada,
atribuindo-lhes validade e eÍicácia para fins dê habilitação.
16.1.10. Quandô todos os licitantes forem inabilitados â COMl55Ão poderá fixar
o prazo de 08 {oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, consoante
dispõê § 3e do Artigo 48 da Lei ne 8.666/1993.
16.1.11. Serão proclamados HABILITADOS os licitantes que apresentarem a

documentação para Habiliração de acordo com as exigências editalícias e, INABILITADOS

os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos ou os apresentarem

de forma irregular.
16.1.i2. Após a íase de Habilitação não cabe desistência da PROPOSTA, salvo

motivo justo ciecorrenle de Íato superveniente e aceito pela COMISSÃO.

16.1.13. E vedada a subcontratação de parcelas de maior relevância técnica, a

subcontratãção de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte- EPP que estejam
participando da licitação, bem como a subcontratação de Micrôempresê - ME ou Empresâ

de Pequeno Pofte - EPP que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa

cóntratante, na forma do aÍt. 79, §.6-o,..do Decreto ne 8.538, de 06 de outubro dê 2015.

16.1.14. Toda declaraçãp, certidão ou documento apresentado pelãs licltantes que

não contiver vigência expÍessa, deverá ter emissão não supeÍior a 60 (sessenta) dias da

data de abertura do certame para recebimento dos úvelopes.

17. EXAME DA DCCUMENTAÇAO DE PROPOSTA DE PREÇOS: l.

!1 .1. As Propostas que não atendeÍem em sua essência aos requlsitos do Edital serão

M.

dec.a ' .Cas cjesclã s<ii.( adas

'77.)-. As Propostás serâc analisadas e comparadas

preestabelecidos neste Edital. Na arrálise das ofertas

coníor,ridade de câdâ Pr"oposta com os requisitos do

ios" objetivos
vêrificará a

ssificando as

!7.3. Na apreciação e julgamento das ptopostas, a Comi§são de Lia!.tação 'lev.êrá

em considéiação, exciusrvamenté, o critério de MÊNOR PÊÊÇO 6LOBAl".:o percentlal

§,ê desconto apiêsentado deverá incidir linêàrmente sóbriã:ôs pre{bs dêrlbdos.tií:itens

{iô orçamenio consta ntê nô Êdital: Nesta fêse à COM ISSÃO pôderá suspender os traba lhos

para analise tecnica da reÍetida proposta de preços pela cOMISSÃo, inclusive com auxílio

Ile tecnicos integrante: do corpo té€nico da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE

luscfr-iruo/vn, caso a colúlssÃQ julgue necessário, e.. à procedência de diligência, se

necessário, podendo ser retoàada eà data e hoiárió iÍiÍo iiadô; aos licitantes na

própna sessão, ou mediante notificação, com antecedência de pelo menos 48

(quarenta e oito) horâs, paÍa a continuação dos trabalhos, quando divulgará o

resu r.rdo cia fare Lle classiíicação.

11.4. Para análise da Planilha Orçamentáriê apÍesentada serão consideradas as

aliquotas padrão cie impostos, tributos ou contribulções, conforme legislação vigente.

casc o licitânte goze cie isenção, benefÍcio ou se enquadre em condição que lhe permita

recoil'rimento corn aliquota diÍerenciada deverá intormá-lo em sua Proposta, iustificando
assim, percentuais diferentes daqueles usuais nâ composição de custos

77.5. As propostas de Microempíêsas - ME, de Empresas de Pequeno Porte - EPP e

M i.roêm preendedor lndiviclual - MEI que forêm iguais ou até 10% (dez por cento)

superores à proposta nrais bem classificada, serão consideÍadas empatadas com a

prinreira colocada, devenCo estas proponentes ser convocadas na ordem de

classificação, um: na falta dâ outra, para apresentar proposta de preço inferior àquela

cor'r5rderada vencedors do certame, situação em que após análise desta, será ad.ludicado

em seu favor o objeto licitado.
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L7.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o

disposto do § 2s do Artigo 3s da Lei ns 8 666/1993, proceder-se-á ao desempate, por

Sorteio, eÍn ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, ressalvados os

casôs previstos no Artigo 44 da Lei Complementar ne 123/2006'

77.7 , A classificação das propostas se dará por ordem crescente dos preços propostos

!7.8. Serão desclassiftcadas as Propostas que não atenderem às exiSências do Edital'

berl.1 corno as que apresentarem p.eços unitários e/ou global superiores ao limite

estabelecido,tendo-secomolimiteestabelecidoosvaloresconstantesdaPlanilha
OrçaÍnentárÍa dos serviços; ou ainda com preços unitários ou global manifestamente

inexequÍveis, nos terrnos do arti8o 48, inciso l, da Lei ne 8'656/1993'

17.8.1. A iicitante que ofertar preço considerado inexequível pela COMISSÃo' e que não

demonstre posterrormente a sua exequibilidade' sujeita-se às penalidades

administrativas pela nãô-manutenção da pÍoposta

U.9. ÁpÓs a fase de classificação, nãÔ caberá desislência de Proposta' salvo por motivo

justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela coMlSSÃo'

i7.io. Decorridos o prâzo de validade da Proposta sem convocação para a assinatura

ãu niu O" nugltt. de Preços, Íicam os licitãntes liberados dos compromissos assumidos'

17.11. Não se admitirá Proposta que apresentê preços globais ou unitários simbólicos'

irrisórios ou de valor zero, tncompatíveis ao* àa pt"çot dos insumos e salários de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e

instalações de propriedade dÔ próprio licitante, pataos quâi§ele renuncie a parcela ou à

totêIddoe dâ remu ne ração

!7.D. A Proclamação dos licitantes classificados será feita durânte sessão pública ou

6""i**" publicaçãá na impiensa ofiiiál, é será ô6iadqã dispúiçâo:iJÚ§ intêÍe"sádos

à resuttado da ctassificação, cabendo aos licitantes, prâiii-reeúrsal & 05 Gii!ç{-) dias

úteis, contados a partir da intimação ou da lavratura da àta' eú Íace {ô julgame.-nto da

de
Jic r

preferQncia por via eletrônice,
bem como

uscelinc. ma br rtal l-edi is-licit o- quando fixará

17.L3. Para fi

ta nte),

18.1 Os

rmado pela

pag ln a

httpt residente

E. NOT FI Ão Dos R SUtTADOS PFOCEDI M

r"8. NOT|tlcAçÃo DC RESULTADO

,o prazo razoável para manifestação
'L7.i1. 

Apreferência a que se refere esse subitem somente se'aplicârá quando a melhor

oi"rr, Jriu, não tiver sicio apiesentada poi microeúpresa; eiiiprêsâ de pequeno porte

ou rnicroempíeendedor individual.

17.15. Toda declaração, certidão ou documento apresentado pelas licitantes que não

Contiver vigência expÍessa, deverá ter emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data

de abertura do certame para recebimento dos envelopes'

ENTOS RECU ISE U DIC oDo NTRATO

resultados de cada fase da licitação serão publicados no Diário oficial do

no site
Estas

ntações

Estado do Maranhãc DOE/MA, no Diário Oficial da União DOU e

hlSrirllllerrdentêiu scelin().ma ov.br orta i rtal-e âis-lic o- lo

pubiicações constituirão os avisos dos resultados dos jul8amentos das Docume

e ciâs PropÕstãs de Preço:;.

7A.2. Das deciSões e âtos da comissão de Licitação as partês podeíão intêrpor os

recürsos previstos nâ Lei ne. 8.66b/1993 e suas alterações posteriores'
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18.3. Recursosquanto ao resultado deverão serformalizãdos por escrito à ordenadora

de Despesa da Secretaria de Estado de lnfraestÍutura, airavés da Presidente da

Comíssão Permanente de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do

primeiro dia útil imediatamente após a intimação do ato de desclassificação ou da

lavratura da ata ou de sua referida publicação, ou daquele que ocorrer por último, a qual

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo

prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente parã decisão

definitiva.
18.4. Os Recu rsos Ad m in istrativos deve rão ser protocolados nâ Secreta ria daComissão

Permanenté de LicÍtação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA.,

situada na Rua Rosa Marla, SN, Praça Agua Vermelhê,, Centro, Presidente luscelino/MA.

18.5. O resultado final da licitação, após a Comissão Permanente de Licitação adjudicar

o objeto da licitação ao vencedor, será submetido à homologação do Ordenadora de

Despesa da Secrêtaria de Estado de lnfraestrutura.

19. TORMALTZAÇAO DO CONTRATO

19.1. A PREFEIÍURA MUNICIPAL DE PRESIENTÊ lUsCELlNo/MA. formâlizaÍá contrato

com a licitante cujâ proposta de Preços atendàem sua essência aos requisitos do presente

Edital e seus anexos e também for a de menor valor após côrreções êventuâis

PreliÍn inarmente à assinatura do contrato, a Adltiíistia$o deverá anexar nos autos,

declarações impressas reiativas à consulta do certiÍicado de Rêgistro cadastral, acercâ da

situação da contratada, que deverá sêr repetida, todas às vezes, antes do pagament-o das
, 

,trfaturas 
rêlativas à contratação. Em havendo irregularidâde, €stà devêrátieiifoniálriiÉnte

tornunicada â interessada, párâ que apreseiite"'justifiaãtivê;i e Êomprôv4ão de

regularidade, sob pena de dêcair dirêito e/óu enquadrar-sê nd§ irtlotivo§ do a,t 78da Lei

no.8."66/1991.
lg.2. A recusã injustificêda do licitante vencedor en assinar o contrato, âceilêr ou

relirâÍ o instrumento equivalenre, dentro do prazo prêvisto no subitem 8.1, caracteÍiza

o descumlrimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à§ p.ênali&ldes preúi§tas

Fa Le, ne.8.666/1993 ê suas alterações posteriores.

S ,. ,ja,r*i" I o.r*"."," uln.uào. de assinar o contrato nó prazo"Íixádo, por

quêiquer môtivo poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA ' sem

prejuízodasSançõesadmir,istrativascabíveis,convocaroslicitântesremanescentes,na
àrdem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nâs mêsmas condições propostas

pelo 1o {oÍirneiÍo) classificado.

rg.l.Acontíataçãodosserviçosobjetodapresentelicitaçãoreger.se-áeformalizar-
se-á nos termos previstos nã Lei ns. 8.666/1993 e suas alterações posterioÍes'

19.5 A PREFETTURA MUNICIPAL Dr PRESIENTE JUSCELINO/MA. se reserva no direito de

revogar o procedimento licitatório e Íejeitar todas âs Propostas de Preços a qualquer

imomer.]to ântecedendo a lssinatura do conkato, por razões de interesse público

decorrente de lato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por

ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.

19,6 No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária estabelecidã no Maranhão

deverá apresentar certidão Negâtiva de Débito com a cAEIvlA, consoante determina o

Dêcreto Estadual ne 21j78/2005.

20, CAUçÃO,GARANTIA DO CONTRATO

Para assinar o contrato, deverá o vencedoÍ prestar garantia de 5% (cinco por cento) do

valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação'
20.1
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A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades:
Caução em dinheiro ou titulo da dívida pública;

Seguro Garantia;

Cartâ de Fiança Bancária.
No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecidã por um banco

localizado no Brasil, peio prazo da duração do contrato. Deverá a carta de fiança bancária

conter cláusula de atualização financeira, de inalienabilidade, de irrevogabilidade, bem

como prâzo de validade.
No caso da opção peio seguro-garantia o mesmo será feito mediante entrega da

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País e em nome da

PREFEITURA MUNICIPAL Df PRESIENTE JUSCELINO/MA., cobrindo o risco de quebra do

contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada pÍovidenciar sua

lprorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da

lpRrrrrruRe MUNtcIPAL DE PREsIENTE luscELlNo/MA. DeveÍá a apólice conter

expressamente cláusula de atuali2ação financeira, de ina liena bilidade, de

lirrevogabilidade, bem corno prazo de valiciade.

No câsô de opção pelo Titulo.da Dívida Pública, este deverá estâr acompanhado de

avaliação da Secretaria do Tesouio Nacional, no qual será informada sua exequibilidade,

valor e prazo de resgate, tâxâ de atualização e condiçôas de resgate.

No caso de opção pela Gaíantia de Contrato sm dtnhçiro, o interessado terá que fazer o

depósito corÍespondente a 5% (cinco por cento) dg valor estimado da obra, no Banco do

lBra
InÍr

sil S/A, Agência ne 3846-6, Contâ Câução ne 6091-7, Titula

aestrutura do Maranhão, solicitando po

i':'secretaria de Estado de

steriormente à Superintendência Financeira -

6AAF

[rusc ELINO,/MA-, Via

d a Secret aria de Estado de lnfraestrutura - PREFE

oíicio no p

N ICIPAL DE PRÉSIENTE

Íotocolo dâ PREFEIT ICIPAL DE PBE§IENTE

w
20.2.

a)

b)

c)

20.3.

20.4

20.5

20.6

21.1

tjU

h,

SCELINo/MA., juntamente cQm to,. A Gaíantia de Contrato
ura do Contrato.

20.7

enas será prestada pela emPrà sa vencedora, para a ass inat

A garantia prestada pelo licitênte vencedor lhe será restituída ou liberada,,após o

icumprim*nto das obrigações contratuais e Recebimento Definitivo das Obras

Homologado o resultado da licitação, a Comissão Permanente de Licitações - PREFEITURA

JvtUNrCtpAL DE pRES;ENTE 1USCELINO/MA. (Órgão Gerenciador) convocará a licitante

[ence.]ora, durante 3 validade de suâ Prqposlq, para assinal a.Atade Reglstro de Preços,

lobservado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da

i\otrf,caçâo.
h1.1 t. o prazo da convocaçãc poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

Lolrcttado pela lrcttante durànte o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e

aceiro pela Administração.
21".1.2. Caso a convocação paia a a§sinatura da Ata de Registro de Preço não sejaemitida

dentro do período de validade da proposta, as licitantes ficam liberadas dos

mpromissos assumidos. A Administração poderá solicitar prorrogação por mais 60

sessênta) dias antes de findo o prazo de validade

Íecusa injustificada da licitantê vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços,

entro do prazo estabelecido no item 21.1 e subitem 27.1.7., caÍaclelzaá o

escumprimento totâl das obrigaçôes assumidas, sujeitando-a as sanções previstas no

êm 34.3 deste Edital.

1.2.1. É facultado ã Comissão reabrir o certame com a convocação das licitantes

ema nescentes

2r.2.

1.2.2. Na sessão de rêabertuÍô da Concorrência, o presidente da sessão deverá negociar

.i4 1

2L, DA AT Dr 0r GTSIRO Dt PREÇOS:
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diretamente con] a proponente, obedecido a ordem crescente de preços das propostas

emanescentes, para que se.ia obtido preço melhor

21.3 Ata de Registro de Preços será firmada entre â Secretaria de Estado da lnfraestrutura -

PRÊFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA., representada pela Comissão

Perüranente de Licitação - CPL/PREFEITURA MUNICIpAL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA.

(Órgão GerenciadoÍ), e o. iicitantes vencedores, para atendimento de demandas dos

rgãos Participantes.
prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da21.4.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5

data da publicação da sua resenha no DiáÍio Oficial do Estâdo do Mârânhão.

21.5 Ata de Registro de Preços não obriga a Administração Estadual a firmar as contrataçôes

que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitaçãoespecífica para a

aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência em

iguâldade de condições.

22. DO Sl TEMA DE REGISTRO DE PRÉçOS

22.3. Apos a pubhcação da resenta da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado

do Maranhão sua divulgação no site

htt residenteiuscelinc.mô.gov.br/p orta l/0o rtãl-ed itais-licita cao- locã I os órgãos5

públ :cs poderão utlllzar o Sistema de Registío de Preços para contratação dos serviços

regi:,irados, observadas as normas editadas pela Comissão Perrnanente de Licitação -
CPti piEFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE IUSCELINC/MA. (Órgão Gerenciador).

A Ai; Ce Registro de Preços, durânte sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e

lent d:des da Admin straçio Publica que não tenham participado do certamê licitâtório

['c.rrona"). medrênte previa consulta à CPL/PREFEITURA TMUNICIPAL DE PR§§IENTE

lUSíFlINO/MA. para :dcsão, desde que devi.damentê cdrnprova& a vanlagem e

lo. , '. adas ê5 norrà( Pm r gor.

lot ;r6aos e entrdades que nào participaram do Sistema de Registro de Preços,,quando

ld, .,.1,l -.n frze. uso dr AtJ dc Regi:tro de Preços, deverão formalizôr o processo

ladm,. strativo de adesác, irrnto à coinissão Permanente rià Licitaçâo da PREFEITURA

[Har,'. -'pnl DE pRrsrE\TF ]usctLrNo/Mn..
k:1, - ao íc,rneceJor beneírciário da Ata de ReBistrô de Preçôs, observadas âs condições

nela estabelecidas, optãr pela aceitâção ou não do fornecimento, independente dos

antltdtivos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as

rigações anteriormente assumidas

a{.iuisições ou contrataÇões adicionais a que iê refere o artigo 27, §4e do Decreto

lEst"Jual n" 36.184/2020, nào poderáo exceder, porórgão ou entidade, a 50%(cinquenta

lpor cento) dJS quantrtatr|os dos itens do instrumento convocatório e registrãdos na Ata

lde Regrstro de Preços para o órgão gerertciador e óÍgãos pa rticipa ntes, não podendo

ainda, e*ceder na totirlidade, ao quíntuplo do quantitãtivo de cada item/lote registrado,

indepÊndentemente do númeÍo de órgãos não participêntes que venham a aderir, na

forma do art. 28 do Decreto Estadual n" 36.184/2020.

Q fornecedoI beneficiário se obriga â ,nanter, durantê o prazo de validade da Ata de

Rêgistro de Preços, todas as condiçôes de h:bilitação exigidas nesta licitação.

os preços registrados poderão ser revistcs em decorrência dê eventual redução daqueles

praticâdos no mercado ou de Íóto quê eleve o custo dos serviços registrados, cabendo à

CPL/PREtElÍURA MUNICIPAL DE PRESIENTE jUSCELINO/MA. {Órgão Gerenciador)

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

22.7.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se

superior ao preÇo pÍaticado !rô mercãdo, o órgão SerenciadoÍ deverá:

22.6.

I

i

22.7 .
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a| Convocar o fornecedorvisando à negociâção para a redução de preços e sua

adequação ao prâticado pelo mercado;

b) Frustrada â negociação, o fornecedor será liberado do compromisso

assu m ido,

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciatlor deverá proceder à revogação da

Ala de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção dâ contratação

mais vantajosa, respeitadas a legislação relativa às licitações-

23. DO CEI AMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS

,M.

22.8

23.1, o
(ó

Íornecedor terá seu registÍo cancelado pela Comissão Permanente de Licitação - cPL

rgão gerenciador), quando:

õ.rJr*prir., .ondições previstas no Edital destê concorrência a que se vincula o preço

registrado;
Descumprir as condiçóes da Ata de Registro de PÍeços;

Não retirar a respectivâ NÔta rie Empenho ou assinar o ContrâtÔ Administrativo ou

irstrumento equiraiente no prazo estabelecido pela Administração sem iustificativa

accitável;
Não aceitaÍ reduzir o seu preço registrado, na hipótêse-de tornar-se superior àqueles

+

E)
fl
4

24. DO R

25. DA C(

rão consultaÍ a Com

r seus preços ao

ara os demais licitantes habilitados'

o red uzi
24.7. ,r encerralTlento da etâpa cOmpetitiva' os licitântes podêÍã

Ior dâ proposta do licitante v€ncedor

será aceito c registro adicional de preços somente p
24.2
24.3 iA apresentação de novâs propostas não preiudicará

aô licitânte vencedor

o resultado do certame em relação

(primeiro) colocado, serão registradÔs -preços de outros
24.4. lAlám do Preço do 1e

24.5. ,O regrstro J q
fornecedores, desde que as ofertas selam em valores iguais ao do licitante vencedoÍ

ue se refere o parágrafo terceiro tem po r ob.ietivo o cadastro de reserva, no

caso de exclu são do primeiro co{ocado da Ata de Registro de Preços, nas hiPóteses

previstas no a rt.20 do Decreto Estadual ne 36.184 /2020, devendo ser registrados em

respeito à ordem piêvista no referido Decreto Estadual

NTRATAÇÃO

e contratàção, os órgãos públicos participantes da Ata de

issão Permanente de LicitaçãoQuando dâ necessidaCe d

Registro de Preços deve

CPLi PREFEII'URA MUNICIPA

obter a indicação cio ÍorneceCor, dos quantitativos â
L DE PRESIENÍE JUSCE LINO/MA. {Órgão Gerenciador) Para

que este ainda se encontra obriSado

25.2

e do! preços Íegistrados.

o foi.necedor beneficiáÍio c1a Ata de Registro de Preços estaÍá obrig3do a retirar as

,-".0o.,,r", Notas de Ernpenho e a celebrar os Contratos (Anexo Xl) ou instrumentos

l^

DÊ PREÇOS:

I

25.1.
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equivalentes que poderão advir, nas condições estabelecidas neste Edital e na própria

Ata, obseryado o prazo de 02 {iois) dias úteis, a contar da data de recebimento da

notiíicâção.
25.2.1.. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez' por igual periodo'quando

soiicitado pela li€itante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo

jurtificado e aceito pela Administração'

25.3. A re.usa iniustificacla do fornecedor beneficiário em retiraÍ a NÔta de Empenho e assinar

o Contrato ou instrumento €quivalente, dentrÔ do prazo estabelecido' caracteriza o

descumprimento totai da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente

estabelecid3s no item 34.3 do Edital'

25.4. A contratação com os tornecedores registrados será íormalizada pelo órgão inteÍessado'

por intermédio de Contrato Administrativo (Anexo Xl) que deverá ser celebrado no prazo

de valitlade da Ata de Registro de Preços'

25.4.1. Constam no nnJxo Xl - MINUTA DO CONTRATO' as condições e os demais

elêr.r1êntos necessários à exec,lção da obra, tais como: valor, prazos, condições de

pagarnÊntô, condições de íecebimento dos serviços' íespon sa bilidades das partes'

galantias, sanções e tudo o mai§ relaciÓnado com o objeto da contratação' de acordo com

ás requisitos legais do artigo 55 da Lei nq 8 666/1993'

25.5. o prâzo contratual será ántado em dias consecútiúos a partir do dia seguinte ao da

publrcação do extrato do contralo no Dário Ofical do Estado e os serviços e obras

corlii'atadosdeverãoserex€cutadoseconcluÍdosdentrodopÍazodeaté12(doze)meses'
25.6. C pí.rzo de vigência contrattral sêrá de âté 12 (doze) meses podendo seÍ prorrogâdo' em

corrÍorrnidade com o disposto no artiSo 57, inclso l, §§ 1e e 2e, da Lei nq 8'666/199.3 
,

zs.r.':i;e;.r; ;l*i.o-pu,. liiJ' aoi tutuiçoi é de 05JclÍito) !i'E útiiis óiitáiJôs &l':tliitâ do
...,i:'.."uu"*todaofdemde5erviçoemitidapelo.ór8ão]co6tiatante.

25.8. ns atteraçóur.ontrrtruii, i" t oú:ver, sêraefôrmàlizldes oór Táríi9s Aqi'*i!f,T§f:".d-::

ei'fl orilem crescente, sendo-lhes exigidas as mesmis foimalidades do contrâto

originalmente elaboracio, inclusive quanto a parecer ''iurídico" atlfr*eeão,. da

' ... documetltação de habllitação e galàntia de contrato ' -:'::. 'j:r" 'l"i' .r,r -
, .r5 ;.. ;;;N-il;ilgl tica.a jbriguda. a aeeitar,. nas mesmâ§,.cóRdióês rgntratuar§' os

'ii r,,,ri,r.io'do .on,,u'o, conforme ãn 65' § 1e' da Lei ne 8'666/93 -

25.10. A coN,ÍRA-IAOa e oorigaJa a manter, durante toda a execução do contrato, as condições
-- -- 

de hsbiiitação e qualificação exigidas na licitãção'

25.11. A contÍataçao ri., tontlitionJa"à consutta prévia ao cadastro Estadual de inadimplentes

. cEr, a Íim o" quu ,"1.'u'"iirol;;;;;;;i#;" dà-adjudicatáiia; coiiforme exigência do

art;go6"daLeir.tua'ur''ijÀoú199€iedoartigo5'doDecretoEstadualn'21'331/2005'
25.12. Constatadu 

" "'i'tenti' 
J" togistro da Contratada no Cadastro Estadual de lnadimplentes

'ctl, a Contíatânte "jo 'uuiita'á 
os ;tos previstos neste ltem' por força do disposto no

3rtrgc 7'da rel rstao'J ni o s'o/'g'o combinado com o artigo 6e do Dêcreto Estadual

n" 21 -?31/2005'
25.13. No ..rto dâ assinatuía do Contrato, e adjudicatáÍie esiâbelecida no Maranhão deverá

apreçentar: ' de saneamento Ambientâl do
a) aertidão Negativa d'r i)eDit'r com a Compannla

Nl;ranhão. CAEUa, col''soantê deiermina o Decreto Estadual ne 2l'778/2005;

b) Ú€rtificado de Regularidrce' expedido peia Suoeíintendência Regional do Ministério do

l.rãbalho no Maranhão 'SRTE/MA' consoante determina a Lei Estadual ne 9 75212OL3'

25,14.Para.-Ôntratarcomup,"t"i.u,.tul,nl.ipâldePresidenteJuscelinol,MA,aadjUdicatária,a
crircrro da âdministração estaclual' poderá firmar convênio ou termo cie parceria para o

cumúrirÍlento o" o'orãu i" 
'ncentivo 

à contratação de jovens tutelados' oiiundos-de

internatos, ortunatol'" 'o''go'' 
no mercado de trabalho no Estado do Maranhão'
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conÍorme arts. 1e e 2e da Lei ne 11.304, de 22 de .iulho de 2030, promulgada pela

Assembleia Ledislativã cjo Estado do Maranhão

25.15. A declaração expedicia pelc lNSs cômprovando junto à administração pública que a

empresa está abaixo da media de acidentes de trabalho no Estado do Maranhão,

referente ao ano anteriúr ao dà referid. (ontr.ltação exigida pela Lei ns 10.186/2014

so me nte será exigida após á Íegulamentôção da nôrma e estruturação administrativa pelo

lnsr rtuto Nacional ciâ Segur,dade Social.

25.16. A coNTRATADA é responsável por dan,:s causados diretamente à Administrâção ou a

rerceiros, ha fcirina do aitlgo 70 da Lei ne 8.666/1993. A coNTRATADA é responsável pelos

encaÍgos trabalhistâs, pÍêvidê n ciá rios, f,scais e conlerciais resultantes da execuçãodo

co'rt'd to.
25.77. A CONTRATADA de,rerá :nstalar e menter, no cânteiro de obras, sem ônus para a

contratanle, um escri:ório e os meios ttecessários à execução da fiscalização e medição

dcs serviços.

25.18. A CoNÍRATADA Ceverá :olocar e manter placas indicativês, de acordo com os modelos

adotados pelo órgã<, i:ontrâiãnte, que deverão ser afixadas em local apropriado,

enquanto durar a execi,ção dos serviçts.
25.19. O recebimento dos serviços, após sua execução:.e cQnclusão, obedecerá ao disposto nos

arrigos 73 a 76 da Lei n".8.666/1993 r: suês altereçõês.

25.20. Sera permitada a subccntratação para atividâdes qle não aonstituam o escopo principal

do obieto da ;:tesente licitaçâo, :ais comc ê5 parcelâs. de maior relevância. A

subcontratação icverá ser sübmetida à apreciação da PREFEITURA MUNICIPAL DE

PREsIENTE ] L'SCELINO/IüA, -

25.21.i o., serviços subccntratados não seião ressarcidos, devendo ser induídos no valor

I corstante do proúostâ da licitante.

. RESPONSAB ILIDADES DÁ CONTRATADA:

A io:riratada e responsável por danos causados diràtamente à Adminlstração' ou a

:..'. '\, na forna do:rr 70 dd Lei ne.8.666/1993. A contratada é responsavel pelos

entargos trabalhistas, previcenciários, fiscais e comerciais résultantes da execução do

'ii cort r-ato âdministrativo.

27. FtSCALtZAÇÃO:

27.1. o acompanhamento e ã fiscãlizâçâo dõs iêrviçosrà obra§ sé!éô'lêVriiltú a efeito por equipe

t€cnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE IUSCELINO/MA. e, a critério da

PRf Í:EtTURA MUNICIPAL DE PRiSlENfE JUSCELINO/MA., com o devido suporte técnico de

uma supervisora contratad3. 
.

27.2. Quaisquer exigências da fiscalização inerentês ao objeto do CONTRATo deverão ser

prontâmente atendidas pela CONTRATADA, sem ôntls paÍâ o CONTRATANTE.

27.3. A CONÍRATANTE se Íeserva o direito de reieitar no todo ou em parte, os serviços

executados em desacordo c:.;n', o CONTRATO.

27 -4. Sem prejuizo da olenâ respo nsa bilidâde cia CONTRATADA, todos os trabalhos contratados

esrarão sujeitos ã mais amplâ e irrestritê Fiscalização, a qualquer hora, e emtodâ a área

abrangida pelo serviço, por pessoas devidarnente credenciadas.

27.5. A CoNTRATANTE sê i-aíá presente no local dos serviços por seu(s) Íiscal(is)

credenciado(os) ou por Comissâo Fiscal.

27.6. À fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços,

até a sua conclusão.
27.7. As irrstruções e demais conrunicações da Fiscaiizâção à CONTRATADA devem ser
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expedidas por escrito, cabendo aindâ fazer seus íegistros no Livro de Ocorrências diárias.

MEDICÕES E FORMA DE PA6A M ENÍO:

w'

F

23. MEDrÇOES DOS SERVrÇOS:

28,r. Os serviços seÍão medidos ,.r'reÍrsaimente, conformê instrução vigente sobre o assunto. os

preços unitáríos serào os constantes cja Proposta de Preços aprovada'

2g.2. As nediçôes constarão:de Folhas.Resumo, memória de cálculo, boletim de desempenho,

avaliação da gestão de qualidade, verificação de efetividade do PGQ e planilhas contendo

a relação de serviços, quentidades, unidades, preços un;tários, parciais e totais

29. FORMA DE PAGAMENTO:

2g.1,. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE lUscELlNO/MA. pagará à contratada, pelos

serviços contrâtâdos e executados, os preços integrantes da Propostã aprovada'

ressalvada a incidência cie reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Ficã estabelecido

que os preços unitários incluém tqdos os custos diretos e indiretos para a execução das

obras,deacordocomascondiçõe!previstas.ÍlasEspecificacõesenasNormasindicadas
neste Edital e demais docuÍnentôs da licitaçãÔ, cónstltirindo assim sua única remuneração

pelos trabalhos contratãdos e exêcutados.

2g.2. Será procedidâ à medição ;nensàl dos sêrviçq§ executad::-IAt'.1i :..i::tL*.: ::
conforrnidade, a côntratada deverá apresentar Àá §êdê ilá SEEFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIENTE JUSCELINO/M4.. ã .nota fÍscal correspondente à medição' que será

fiscêlizaçãô

teote, âpós devidameote.ateslada comissão tecnica de

29.3. os pãgamentos das obras efou ato se rao realizados

nrensalmente, após a rrredrção da Secre;aria Adjunta.de Gestão C ivil . SEAGEC, no prazo

máximo de 30 {trinta) dias após a apresentaçao da fatura emitida pela CONTRATADA

correspondente âos selviços executâdos e medidos

ZAÇÃO FINANCEIRA:30. REA'USTAMENTO DÊ PREÇO§.8 AÍUALI

30.1. . Os píeços col)tratuâis, em Reais, poderão .ser, rea os, t2

{doz e ) meses, contado do último dia do mês a que se refere a proposta, nos termos

doart. 28, § 1e , da Lei 9.069/1995, Pelos índice N acional de custo dã construção do

Me rcado - INCC/M.

30.2. Os rírâjustes clos pÍeços unitat lo! contratuais serão câlculados pela seguinte fórmula

t,-1,.
R.= r- - rt/

Io

Onde:

R = Valor cia parcela dê reêju3tamento procuradc

l0 = indice de preço veÍificado ríês ccnsi8nado no oÍçamento da PREFEITURA MUNIcIPAL

DE PRESIENTE JUSCELINOIMA.

Ii " índice de preço reÍerent'e ao mês de reajustêmento

V = Valor a preços iniciais ,-lê paicela dc contrato de obra ou serviço a ser reajustado'

Para itens de contratos q'-.;c necessitem 5er !'êajustados por mais de um índice' asparcelas

oue compÕem esses itens deverão ser tlesmembradas passando cada parcela a ser

corrigida pelo seu respêctivo lr:ldice.

30.3
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30.4. Nâo se admitirá nênhum encargo firlanceirc, corno juros, despesas bancárias e ônus

semelhantes.
31. CRONOGRÂIViA FíSICO-FIN ANCE IRC:

31.1. O Cronograma físico-Financêiro deve ser apresentado pelo CONTRATANTE para cada

estrmativa de evento dcs serviços objetc desta licitação. Com base no cronograma de

execução de acorrlo, será expi:citada á prograrnação fisica c financeira existente mediante

tada demanda a paítir dr a9§inatura do contÍato administrativo.

3f.2. Poclerá o referido dccú rien'.c seí ajt!sta,:o, gerando novo cronograma, desde que

devidamente justificado cela Secretaria ,\djunta de Ge§tão Civil - SEAGEC.

32. RESCISÃO CONTRATIJAL:

32.t. A demora sem lustificativa na exec,lçãú paraial cu total dos serviços autoriza a

CONTRATANTE ê ieclaiar rescinCido o Contrato e a punir a CONTRATADA, suspendendo

seu direito de licitar ou r-ontretaÍ com a Administração Estadual.

32.2. A CoNTRATANTE poderá declarar rescindido o ContÍato, quando houver a cessão, sub-

rogação ou transfêrência destÊ contrato a tercqiro, a qualquer título, salvo se contarcom

a expressa e prévia anuência dItONTRATANÍ8.
32.3. A decretação de falência da CONTRAIADA importará na:Iescisão automática e de pleno

direito da ContÍatan1e, observadg o disp_osto íê Le§islação vigente.

32.4. Nas demais hipóteses previstâs nb ârt. 78 da t§i n-q:§.6tr11993.

33. RECURSOS ADMINISÍRATIVOS

"Éf,'

33. i.1

33.1.2.

33.1.4

Pe.ur.o ^;r oraTo dp 05 (crnco) dias ut

ou lavratura da ata, nos casos de:

H a bilitação ou inabilitação.je licitânte;

lulgamento rias proPostas; '

Anulacão ou íêvogação da licitação;

Rêscrsõo do Contrato:

e o ato

aI

b)
c)

dl

el Aplicação das penas de advertência, suspen§ão têmporáÍia ou de multa.

Representaçãtr, nô prazô de 05 (cinco! dias uteis da intimação da dêcisão

relacionada com.q objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba

recurso h ierár,:1uico;

Pedido tle reconsrderação de decisão da Ordenadora de Despesa da

Se.retaria dê E-.rado de lnli.aestruturâ, na hipótese do § 3e do art.87 da

Lei nc.8.6b6l1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação

do atc.
O recursú si:.á dirigido à Crdenaciora de Despesa da Secretaria de Estado

de lnÍraestrr.:tura, por internrédio da Comissão Permanente de Licitação -

C PL.

34. DAS DtSPOSTÇÕE5 GERAIS;

34.1. Do contrato, reguladc pclas ;nstÍuções constantes deste Edital e seus anexos, decorrem

as obrigações, direitos c :'esponsabilidades das partes relativas às obras objêto desta

licitação.
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34.2. A Contratadã deverá mantel â Regularidade Fiscal conforme exigido no subitem 13 2 e

20.1deste Edital, inclusive do recolhimento tlo ISSQN ao município tio local dâ Prestação

do Serviço durante toda Êxecução do contrato'

34.3. Aos iicitantes poder:ão ser aplicadãs sanções e penalidades expressamente previstas na

Lei nç.8.666/1993 e suâs all.eraçôes posteriÔres'

âd.

34.3.2

34.3.3

a)

bl
c)

Muita de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor global

do Contrato por dia de atraso no início da execução dos trabalhos' ou

em qualquet fase de seu cronograma até o limite de 30 (trinta) dias'

Multê de 1% (um por centô) sobre o valor global do Contrato por dia que

exceder o pÍazo contratual para sua conclusão;

Além Cas multas acima aiudidas a PREFEITL'RA MUNICIPAt DE PRESIENÍE

IUSCELINo/lú4. poderá, garantida a prévia deíesa, aplicar ao

CONTRA-IADo, na hipÓtese de inexecução total ou parcial da obrigação'

as seguintes sanções:

AdveítÊncia;l
Multa de 10% (dez p<-,r cento) sobre o valor não executado do contrato;

Suspensão temporária de participár em.. lÍcitação e impedimento de

.ontratêr com a Administração, por prazo não superior a 02 {dois} anos;

Declaração de inidoneidade frara liiilar oii qQ.Íttratar com a Administração

pública enquanto perdurarem os motivos deterininantes da punição

As iançõe: píevistas nas alineas "d', "cu e "d" poderão ser Úplicêdas

iuntamânte com a prêvista na alínea'"b" do ltêú35 3 3 ao !!'$'":"
ô"n.,ui. SrnçO"s ,dministÍátivas, estqlelqgidas-11Ôs artlig9s 86;87 q 88 da

Ler ns.8665/1993.

d)

34.4. O contrato ccmpreâr'ldêrá a lotâlidãde das obras' baseado no preço. S99.alp:oposto.pe lo

;..rrante, considerados fin.:'s e incluindo todds os encaÍgos' taxas e bgnificil'ões 
,

34.5.. A .ontrarada deverá mantet um engenheiro civil' coino Prêpostci' 
'a1gttq 

pela

Adrrinistração, nc local da obra ou serviço' para apresentá-la na execuÇão do contrato

iart. o8 da iei n' 8.666/1993) Este Preposto será o Responsável Tecnico pela obra'

34.6. A CC,NÍR^TADA devera ccntratar ê8ressÔs dÔ sistêma prisional' conforme determina a

icr tstaciuê: ne 10.18212011.

o 
"àOr"* 

.""tt.,"4r'Onú"ta instaiar e manter, sem ônus paia a.PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIEN TE JUSCELINO/MA., no canteiro de obras' um escritório e os meios necessários

a 
"r".rçao 

da Íiscalização e meciição dos serviços por parte da PREFEITURA MUNICIPAL

14.7

34.8

34.9

DE PRES!ENTE JUSCELINOIMA,.

o-uando for o caso, a dmpresa .ontratada deverá colocar e manter placas indicativas' de

ufordo .o* os ,"rrodelor adolados pela PAEFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE

J USCELINO/l\44., quc deverão ser afixadas em local apropriado' enquanto durar a

execução cios seiviçô!.
Quando for o aaso, a cÍl]píe:a cofltratad3 deve[á providenciar' sem Ônus para a

PREFEITURAMUNICIPALDÊi']RtSlEI'lÍEJUSCELINO/MAenointeressedasegurançados
usua,.ios da Rodovia e dô s.r.J próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao

,urUço a a" ou,ro, disf)ositivos cie segurançô a seus empregados' bem como a sinalização

34.10.

diurna e noturna.
a""t,i,r"*-"""r"s.1o Écjiiai isle fazenco parte int-'BÍantê: O Projeto Básico com todas

as suas partes, desenhos, especificações e outtos comPlementos; planilhas de

quantitãtivos estimados e.lstos unitários demonstrativos do oÍçamento do projeto;

34,3.4.

34.3.5.
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miftutà do |:ontralo a ser frrmado e as especificaçôes complementares bem como minuta

d3 rontrato e da ca,'ta de tiânçà bancaria

A produção ou 3quisição Cos mâterials e respectivo transporte são de inteira

responsabilida de da contr:rtàCa.

Tôdos os documento: ou declaraçÚes técniaas d€veÍn conter identificação e assinatura

do(s) responsavel{eis} telrrcols} indicado(s} pela Licitante

Não serão admitidas, no decôrrer da execução das obras, alterações das concepções

estruturais e geoÍnérr'cas, constantes do Projeto Básico, caso sejam necessárias revisões

do P rojeto.
A contratacã devera manLer nc canteiro de obras, a Anotação de Responsabilidade

-e( n rta (ART).

Êm havendo a cisãÕ, lncg:;rorêção ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação

de qualquer uma destâs operações ficará condicionada à análise por esta administração

contratant,: do proaeciimentc reaiizaco, tendo presente a possibilidade de riscos de

insucesso na execução do objetc contratedo, ficando vedada a sub-rogação contíatual'

Após a Homologação do resultadq desta licitação "ANTES DA ASSINATURA DO

COí,1 tRATO,, decoírenle ou dúàntê'á êxecução deste, poderá ser permitida que a licitante

vencedora ou contratãda sofra'piotesso de Fusão, lncorporação ou Cisão- Desde que

sejam observadãs pela nôva empresa os requisitos de' habilitação previstos no item 13

desre Edital e que selarn ,xantidas as çondições estêbelecidas no contrato original'

quandcj já contratãdó, se;rJo 
'cluê,:.em quàlquer uma dâs hipóteses, a PREFEITURA

MUÍ!iCtpAL DE pREStENTE IUSCELINOfMA. deverá ser notificadà do processo e deliberará

sobre a suã aceltâçao, ou nao

*

AV

34.7t.

34.73.

34.t4.

34.15.

34.16.

o

34.17. C tontrato oriur,ric deste Editãl pbd

!eg'Jintes casos:

U,riiateralmente pela PREFEIÍIJRA túUNICIPAL DE

ti.

eia se. alterado, com as devidas justiti câtivas, nos

ESIÊNTE JUSCELINPR

a) O.u.:ndo hr-,uveI notlriicação do Projeto Básico ou de. especiticãções' 'para rnelhor

ad'.:quaçãc técnicâ aos tc, s ôbietivos; :. '

b) Quando "lecessária a rnodifi.açào do valor coritratúal êm dêcorrência de

,:irescimô ou dinlinuíção qüantitativa de seu objeto, nos limites ilermitiiJôs por este

Êd,tal:

Po. acord3 ôas Pôrtes:

â) Quanrlo con\'aÍ.rirrte 'r substrtüição da g3rantia de execüção;

bi Quando necessária a rr,odiflcação do reginre de execução.das obras' bem como

do rrodo de fornócimento, r,it face de veriiicaçâo técnica cia ina plica bilidade dostêrmos

contratuais crigitlarios;

.i 
-qu.noo-n"ce:séri: 

à irioCiiicação ria forrne de p'lSamento' por imposição de

circunltâncias supervenicntes, mantido o valor inicial atualizado' vedada a antecipação

oo pag"*un,o, conr reiação ao cronograma financeiro fixado' sem a correspondente

côntraprestâção aia execução das obras;

d) Parã restzbelecer"í relação que a9 partes pâct'laiam inicialmente entre os

",,.árg", 
da .onti'ataílã e a retribirição da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE

iUSCELINO/MA. para ij luitê iemuneração das obras' objetivando a manutenção do

eriüilibrio econômrc'.1-íi:-,ãílcerro inicial dc' contrato, na hipótese de sobrevirem fâtos

rr,i§.evisíveis ou previsívéi:, r:óÍém d€ consêquênciãs incalculáveis ou impeditivos da

execução c<.: aluitarlo, otr 3inda, eÍil caso de. fcrçâ maior' caso fortuito ou fato do

principe, cônfiáuiande ale: Ê(ôhômica extraordinária e extÍacontratuâl'

L
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d.1) A coí'.,âtadâ írca obrigada i âcÊitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscir':os oi., supre:sões quc se lizerem rras obras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor in'c ra I e.'uaii,àdo cio contíato.
d:2) Nenhum acréscirTrc ou supressão poderá excederos limites estabelecidos
no item d.1; salvo ás.ruprêss$es resultantes de acordo celebrado entre os

con trata ntes
d.3) Se no coni:ati nãc, houverem sido contemplados preços unitários para

obrâs ou serviços; esses serão fixados rneCiante acordo entre as partes, respeitados
os limites estabêieci(1o5 no item d.1 deste itern.
d4) .No caso:.de sr.rpre:são.de obras; se a contratada já houver adquirido os

matériais e po;to írô lccal dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIE{'11.E JUSCELINO/MA. p€los custos de aquisição regularmente
'conrprovadosenror,etâriâment€corrigidos,podendocaberindenizaçãoporoutros

danos eventualnrente decoirentes da supressão, desde que regularmente
coinprovaCos.
d.5) Qua i:q L 4 - triliuto., ou irrcargos legais criados, alterados ou extintos,bem
conr ;-, superveniêíúia Jê dispósições legais, quando ocorridas apÓs a data da

apresentãção da propoata^de ccmprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para mênos, conforme o caso.

d.6) Em haver,do elleÍaçãc unilateíal do contrato que aumênte os encargos

do contraio, a pREiEtiÚáA naúrutctpet DE PRÉbIENTE JUScELTNo/MA. deverá

restabeiecê:', por aoi!alner:to, § equilibrio econôm ico-financeiro inicial.

d.7) A Variação dô vaior contratual para face ao reajuste de- preços previsto no

.. príç,rio contraró, ês 'átuàlizaçõês, comÊensáções q! pênafÉaçõea fioar*iras
.'. dêcorrentes da§ '&.lndiçõés' de'$agam6ntô neE prEú'i§làí bem ômo ô.êm.genho

de dotações orçameirtá'ràs suplementa.es até o limite'iro seu valor coiiigido, não

caracterizam alteraçio do mesnro, podendo ser registrados por s;mples apostila,

disperrsando a celeL,ração de aditàmento.

34.18. A cíitériô'êxcrusiv., da PRE;ElruRA MUNIcIPAL DE PREsIENTÊjÚ§CE!íiio/UÀ. e meilüi'te
previo e expressa autorizaçãc, por.escrito. da-Ordenadora de Despesa da Secretaria do

Estado dô' lnfraestrutu ra, a coNTRATADA pcderá, nos teúíos dii'rártigo »"iCe Lei ne.

8666/1993, srbco,]iíatar pârte da obra ôu serviço até o limite de 30 % (trinta por cento)

dc valor do contrâto, devendo ser obser"-ada a Lei Estadual n' 10.403/2015.

34.19. Estê Editâl está à disposiçãc dos irteressãdos no site

htips:,//::i cside usrelifl{r.rnt Êi,v.rrlportal/portal-editais-licitacao-lôc e seus an€xos

na Comissão Permanertte dê l-icitação - CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE

lUsCELlNOIMA., em suarseC4loi:lizàda nô Rua Rosa Maria, Praça Água Vermelha, s/ne,

no cenarú de Presidênte I i;çL-êÍino/Ív'lA, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às

12:00 horas, c,nCe poaieiãô .jer consultaCos e obtidos gratuitamente mediante a

apresentação dê riidiã c!(trônic3 (pen díive, CD, DVD ou outro). Esclarecimentos

adiciooais peio e-rrrail: §I,!ii@l9tf,tEl!.c!11

35. LErs, DÊCRÊTOS E ESPECTFICAçÕES VINCULAOAS À LICITAçÃO E AO CONTRATO:

Lei Federàl ns 8.666, de 21 de jr,rnho de 1993. e suâs alterações posteriores;

Decreto federâl n" 7.892, cie 23 cje jâneiro de 2OL3;

Decreto Fêdeíal ne 9.488. .l* 3ü de agcsto de 2018;

Decreto astsduai ne 31.55i, de i6 de inarço de 2016;

J t.1

35.2

35.3

35.4
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35.5. Normas Técnicas da ABNT, ni que çcubei;

35.5. Legislaç6ei Ambie'nti,s felerat; istaduál e Municipal;

35.7 . Lei ComplementaÍ n: :101/1Q15" (Lei de Res po nsa bilidade Fiscal);

35.8. Decretb Estaduâl ne 2i.173; ciê 26 Ce :brll de 2005, que trata da apresentação de

Certidão Negativa de Debrt.5 juótc.à C..CMA:

35.9,

35.10.

35.11.

35.12.

35.13.

35.14.

35.15.

35.16. de 2Oz

Lei Complementar nq 123,,jr 14de dezerr)bro de 2006;

Lei Complementar ;ie 1i17, dÊ p;; de agosto de 20J4;

Lei Estadual n! 10.403, de 2:i 4q dezembro de 2015;

Decreto fedeÍal no 8-533, oe ô,rie ourubro de 20i5;

Decreto Fêderâl nlr 9.451, dc 24 re juiho de 2018;

Lei Estaduêil n? 9.11i. .ií, 11 Cu.ianeiro de 2010;

Lei nq 11.301. de 22 de ju

Decretc re 36.184 íle 21

G. ANEXOS

36 lntegíart'r o pràsentà :ditai, fiôe

Anexol - Projêto Básico;

q

Anexo V

Ânexo Vl

Anexo Vil

De mílilstra

Declàração

trvo de CaBacid

Ce Pesroa I r.r

lnexis(ar',aia

Finan

Declar.ação dr:

Anexo Vlll - Resumo da Propostâ.

Anexo lX compoiição dE preçoi Unitários d.\s Serviços;

Anêxo X - Planilha de Errcaígos Sociais;

Anexo Xi Minuta do Contrâtc;

Anexo Xll Minucâ d3 At3 de Regt:iro de Preços;

Anexo Xlll - Anexc da Atâ de Re.qistra de Preço-.;

Anexo xiv ' Cómposliao de custoi Ünitá;ios (Mão de obra);

Anexo XV Relação dos ConrÍatos em tixecução e a lniciâl da Empresa.

Píesiicnti J r'i.elir1o (lvlA), 21 Ce Janêiro de 2022.

iã)'rL\za Úarf o:i Pinho
Presidente da CPL/PMPJ



PNTFEITL,I}iÀ i.*i{JI,I$CIPÂL Dã PRE§IDEiI,ITE JUSCELINO
AV. CONSIANTtN0 €EORütAN0 ilÂâtto, 5N, ciNltto, pRlsiDENTE JUSCELTNO/MA

CNPI: 0í_003.891/0001-15

coNc0RR:í'1CtA N e. AAi!2ü2?- C?LlptvlpJlMA

Anexo i
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I EÊi\,iO DE REFÊRÊNCIÀ..
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(Eií C§.ROM - Mídio Eletrôníco)



i;clho:

PREFE:TU R.*§ M U tu iCl PÀL Dí: PRÊSíüENTÉ J USCELÍNO
AV. COi§STANTlliO GEOR6tANO RABEt"C], S§, CENTRO, pREStDsNTE JUSCEUNO/MA

eNpj: 06.003.891/00Í)1-16

c0fric0RRcNctA §e. aau 2az2_ c?LlpMpJlMA

CÀRTA CREDENCIAL

À

COMISSÃO PERIüAÍ!ENTE DE i.iCITAÇÃO. CPL

Refr CONCORRÊtictA Ns. 001,/2ü2: -
CPL/PRETEITURA MUi{iCiPAL DE PREs'ENTE

JUSCELTNO/MA,

oSr
é pessoa

parã ren

C abarxr ;siiltaCü, Âã i| representante legal da Empresa
sente , informar a Vossa Senhoíla que

ntidade Ne

o, inclusive com poderes

licitação em epGrafe.

design;ia
unciar ac d

_, ca
pela emprcsa repíesentá lá pera essa
ireito de interposição

sinaÍu tânte

{Nome da Ernprêsa e.,Assitlêtura de selr Í'lepreseítar'tte L-qgal, com.a devida qualificação. RG e
cPF).

'",i 
. lt'

),ryi

AtênciÕsanrente,.i.......i,......,.

Lccêl à .lãta i..'



pRÊFll"ia.,, RÀ M ü i"* ;ClPÂL úF PRÊstDEi{TE J USCELT NO
AV. COÍ!SÍÂNIINO GIORGIAT,{O §ABsl.0, 5ti, CtNTRO, pRÉStDENTE JUSCELTNO/MA

Cti pJ: 0.;.003.89U0001-16

CONCOBRÊNCIÁ N9. OOU2O22. CqLIPMPJ/MA

RELÁÇÃO DE EQUIPAMENTOS

.:, «i
.dl

:casso;1Ql,r,Ol0
':ciha:-Qf:.Q--*
Í'.u!ica: - _-.k*-

Item Quântidadéi

I

I
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PREFEITURA iVlti ii iCtPAL Dt PRESTDENTE JUSCELTNO
AV. CONSTANT!NO GEONGIANO RÂBEI"O, 5N, CÊNTRO, PRÉSIDENTE JUSCELINO/MA

CNPI: 06.003.891/0001-16

coNcoRRÊNctÂ Ne. 001/2022-CpL/pMpJ/MA

DECTARAÇÃo DE cL, l.tcoRDÂNctA

REF.: CONCORRÊNCIA NS. OOU2O22 _ CPVPREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIÊNTE JUSCELINOIMÁ,.

Autorizo a ern CNPJ NS

a incluií meu nonre na PROPOSTA refeiente ; CONCOnAÊructa Ne. oor/2o22 - cpL / PREFETTURA

MUI{ICIPAL DI PRESIENTE JUSCELINO MA. aujo objeto a ser realizada pe la

Secretaria de Estado de I UNICIPAL DE PRESÍENTE ]U5CELINO/MA.,
bem como me comprometo a caso estâ venha a ser contratadâ.

I

, t.ocal ê data

NorIe e assinatura
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PREFE|TURÁ. IVIUNICIPAL DE PRÊSIDENTÊ JUSCELINO
AV. COI'ISTANTiNO GEORGIAI'lO RASELO, Sli, CENTRO, PRESIDENTE JUSCEtINO/MA

iNPJ: 06.003.891/0001-16

CONCORRÊNCIÂ N 2, OOT/ 2022- CPLI PMPJ/MA

DEMONSTRÁTIVO DA LAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA



,l..lr-inâ'

PREFÊITURÀ MU Í§ICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
AV, CONSTANTINO GEORGIANO RA3ãLO, SN, CENTRO, PRÊSIDTNTE JUSCELINO/MA

CNPJr g€.003.891/0001-16

CONCORRiNCIA N9. OO7 I 2022_ CPLIPMPJIMA

DECLARAÇÂC DI PESSOA JURíDICA

REÍ,: CONCORRÊNCIA N9. OO1/2022 _ CPLIFRSI-EITURA MUNICIPAL

intêrmedio de seu representante legal o(a) Sr(a
portador(a) cl; Cai-teira de ldentidâde Ne

DECLARA, para iins do ciis

pela Lei Ne 9.854, de 27 d
noturno, perigcso ou insalub enor de

Ressalva; emprega menôr, a pârtir d€ g

inscrita no CNPJ Ns_ por

e do CPF Ne

,í:e930

Lêi 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido
meno r de dezoito ânos em trabalho

nos.

-

1

" '::.'u1

,,,'.;';:,:,"

DE PRÊSIINTE JUSCTLINOIMA,

Laisal ê:idàki
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PREFEITURÁ MUTJ ICIPAL DE Í'RE§iDENTE JUSCELINO
AV. C()l§SIAtlTlNO GrOR€lAmO RABrt0, SN, CINÍRO, PRESIDENTE JUSCEtINO/MA

CNPJr 06.003.891/0001-16

CÔNCORRÊNCIA N9. OOU2O22- CPL/PMPJ/MA

D§CLARAÇÃC OE iNEXISTÊNCIA D'.IÀIO SiJPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

COMISSÃO PERI\4ANENTE DE I-ICITACÃO . CFL

RÊFTRÊNC,A: CCi!.OREANCIA I.i.T. OO:,I2022 * CPLlPRÊIEITURÂ MUIIIcIPAL DE PRESIENTE JUSCELINoIMA.

na q,".:alidade de represêntante legalda Empresa

DECIARA, sob as penas da lei, nos
lermos dc § 2e aJx a;-t. 32 data de entÍega dos envelopes, nen hum
fatc ocorreu que InabilÍt! -1 citada êm cipâr eÍn reÍerência.

Lo.al e dâta

I

{l,Jome da Erirrê5a Ê Ai:iner.r; d€
apEl

l:a:,iariãitie l€gâi, cíln1 ô

,;§rn

.

AT

:êu liê caçã

1,1'1
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PRÊFE ff U RA il,iI.,, N ICi i}ÂL I}E PRÊSI DE f'JTE J USCEL' NO
AV. COr'r§TANTINO 6EOÂGtANO RÂAEtC, SN, CENTRO, pRESTDENTE JUSCIUNO/MA

CNPJ: 05.003.891/0001-15

coNcrf RR§i,,lctÁ N0. 00112022- cpL/pMp.tlMA

Ri:su irlc) DA pRoposTA

ReÍ.: Proposrã de Preços da CONCüRRÊNCI,\ Ne. AOL/2O22 -

CPL/PREFTITURÁ MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINOIfüA-

Prezados 5en lores,

Pela pre:cnte, sui: as Senhorias a nossâ proposta Íelatlva à

licitaçãÕ em epigÍafe, assu quarsquer erros ou omrssoes que(

ver,hám â ser reriíicacios rrã

conheciment0 da: condiçóes e

mâ

sedeseôvo lver
ainda que, temos pleno

, e concordamos com a

cs

l.iotalidade des ir':struçÕes e critérios de qr

À

3- PRAZO DE \/AI Ii]ÁDE DÂ PKÚPOSTÂ.

4. PRAZO PRCPíISIO PARÂ txaauC/\O r..r C3Ê4.

Atenciosamente

.L0{ã1 e data.

lior,-re e 3ssir'ial!ra dc tef,resentante legal

,^,1

-4:

Õ[ FfiEÇQS:

VALOR TOTAL }Â PíIOPOSTÂ:

Mt5 BA5t:_

HAZAU LULIAI

,:i..



PREFEITURA MUT.:JCIPAL DE PRE5IDENTE JUSCELINO
AV. CONSTANTINO G€ORGIANO.RAÊitO, SN, CENTRO, PRESIDENTE JUSCELINO/MA

ül.lPI: 06.003.89110001-16

CONCORRÊNCIA NS. OOU2C22 _ CÊt/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE IUSCELINOIMA

' 
Anexo lX

coMPCS!ÇÂO DE FREÇOS Ur!r',rÁRIOS DOs SERVrçOS

Observações

Nome do lnfoi-ma nte

U n idade

Nome dâ Empresa

Itern Descrição do Sci\.'içii

Quant.
Preço

unitáÍio (R5)

Preço

Total {Rs)
vlipo Código

Matenai

Equipa

Sub-Tot

fncâ

Data A Cargo da Secretaria

J-----L'-

OBS: A enlpÍesa podei"á usar,'l':odelo prótr:ri1

Preço U nitário Trt? i

I

i

I

Folha

de

l-cte ObraEditâl

I

I

U nidadÊl) o;c riçâo

Mão-de-Obra

gonificação (BDl)
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PREFEITURA M:.:i'I iIIPAL DE PRESiDENTE .IUSCELINO
AV. CONSTANTIN'] GEORG'ÂNO RABELO, SN, CTNÍRO, PRÊSIDENTE JUS€ELINO/MA

CNPJ: 05'003.891/0001-15

coNCoRRÊNctA Ne. oa1.izo22 - ct'!/PREtElruRA MUNIcIPAL DE PRESIENTE JUscELlNo/MA

Anexo X

praruiLHn or EruclRGos S0clAls

s()P

D

Sociêis que nãc

Reincidên.ia de A sobie ü

Reincidência de iA - A9) sobrê C1

Total das Taxas das Rcincidêrrcias

oB5: A empresa cleve aplicar cs ( nca16os cr;nplementares conforme o SINAPi'

idên

çoN
à Pequena e

de Aprend

-
AS

A6

lde colonizaÇão e

licável a todas as empresas co tes do l

rô Contra Àcidentes de Tra

lndústria da Ccço

Tr

B1

B2

LB3

B4

nçâ P

q Salá

À

O ut ras

Ent
câdas na ObrâFaltas I ust

/ Greves /.Falta ou Atrâ

rvrços

e

í1lo E

Dias cle Chuva

ateriais
identess5

iâs deotal de En ilti reci qB

D

Fi

;
-.-lr

d

D1

D2

A2

A3

A4

Fundo de Garantia Por Tenoo de Serviço

Repouso Sentanal e Feriado:

A9

Dificuldades /

A1

A5

l

c2

c3

ida injusta 509/0 sobre [A2 + (AZ x B)]

I

c1

c

Salário Educação

Serviço social da lndústria - SESl

tJleciia Em presa - 5EBRAE

inst

Mobiliário - SECONCI

5771

iais 6á!iiorr

L
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Anexo Xl

MINUTA DO CONTRê.TO

coNTRATO Ne*/2022 - UGCC,/PrlEi:iiTijltA MUNlclp,Ai DE pREStENTE JUSCELTNO/MA.

CONCORRÊNCiA Id§. OOU2O22 _ Ci:L/PREF;ITURA MUI'iICIPAT OE PREsIENTE JUSCETINO/MA.

r|!1
--!

/§Ã.

TERMO DE CONTAATO DE COMPRA N9
EN'rftt 51 Ota1...................................
EMPRESA

.1...., euE FAZEM

EA

PARÁ§RÂro Ú.r!{0 - Este Terrno oe C.ntr.ti) yiniulâ"se ao !nstlurnento Convocatório e seus anexos,
identificado no preân:bulo acimâ, â à prop..]${; vencedorz, inclêp3ncenteÍnente de transcíição.

CLÀUSUIA SEGUNDÀ - OC I(r'GIME 3! IX!{,UCÃO

A execução do objeÍo dc prcser.te aôfir:r.t. sciá na íorma p;resencial do tipo MENOR pREÇO, sob o
regime de ÊMPRc iry1DA PüR FREço GlotÂt, corn credição pcí resultados, em conformidade com o
dispr:sto na Lei Federel ns 8.666193 e suas alteiações posteriores.

pARÁGRAFo PRrMElfto * l. dife.ença r.:ei';enruai en:re o vâlor globêi do contrato e o preço global de
referência pcderá'sÊr rcduzi,js pafâ a pres.r:rãcão clo equiiíbrio üconômico-financeiro do contrato êm

13 llEFEl.,:1., RÉr M U tt i ff PAL nÊ pft gSt üEfiTE i USCELT NO
AV. eoflSTANT{ir,t0.GÊORGtÁlJO RA8Et0, SN, CÊNTRO, pREStDENTÊ JUSCELTNOIMA' cNpJi 06.003.89U0001-16

CONCORRÊNCIA NE. OO112ü22 .. ôETTRRETTIIURA MUNICIPAT DE PRESIENTE JUSCELINO/MA.

À PR{FÊiTLrtA lrlUNlClp/iL DÊ .............._,.,,.,,...,..... pôr rntermédio
(órgãci coirtraitnte), com secie rc(aj

...- ins.rlt.i{â}
nà cidade de

.no CNPI sob.. o. n9 neste ato

17 .Je iúlh0.dÊ 2002 e nã Lei

Termo de Cont,ato, decoríente dô pregão nq ....-.".--/20...., por Sistema
000012022. ine.liarte as c!áusule: e c*ndlÇÕês à,ieêúi'irànunílradas.

( I \l \l L^ l,l{t .i: Ii.(^\ i)r; r)li.li :r).

o presenrê contrarr rem por objeto : côr,tiJtação ie Emp;esa de engenhãriê paÍa contratação de
Empresa esp€ciai;;a;ia em serviços iManuti-:;jção r Re€uperação de sstradas vicisais no llíunicípiô de
Presidente.,uscelií,ô- MA, que :er., 2i.esiad.: nds condiçjJes eslâú.êlgsidas,,, no.,,.Êroieto Básico e
dema,sJoIumenios]canico5qitrseencoJiirãÍtênaxÕ9,1olnstÍümêr.ttoConvocaióiiôdocertameque

deu ôrigem a este il,]:Iruinetltc cÕ tírtüai.



rces$oil]L?}ju?&
l:f
i]..!1-i.-Ír..

o presente cofttrato vincuia-se à propostâ apresentada pera CoNTRATADÁ,, que independente de
transcrição é pãrte integÍante deste instÍuí ento.

clÁusurA QUp.RÍA .. DO VÂLOn

e indirelas
s e/ou ímpostos, encargos iociais, trabalhistas,

,, ; '1,,g
PREFEi rURÃ I/iUiiíCIP,EL DE PHESIDETTITÊ JUSCEIINO

AV. CONSTANTINO GEORGIÁNO RÀBEIO, SN, CENTRO, PRESIDENTE JUSCELINO/MA
cNpJ: 06.003.891/0001-t;

câsos excepcionêís elustificados, desde eue oÀ custos unitárics cics aditivos contratuais não excedam
os custos unitários d,r sistema crÊ , EÍerenciê utirizado na forma do Decrêto n. 7.9g3/2013, assegurada
a manütenção.da vantagem da proposta vencedeta ante a da segunda colocada na ,icitação

PABÁ§RAF0 sEsuNDo - o seryiço adicionacro ao bLnirato ou quâ sofra arteração em seu quantitativo
ou preço devq.lá apresentar,pr€ço unitáüc irlferior ao preco ce referôncia da Administração pública
divulgado por ocasiã, da ri.itação, maitida a proporcionaridarie entre o preço grobar contratãdo e o
preço de referência, i'essaivada a êxceção pÍevistâ.no paágtato ânterioí e respeitados os limites do
previstos no § 1e cjôan.65 da Lei na 8.666;,de 1993 l

CLAUSUtA TERCEIRA - DA VíNCUIACÂO

previdenciár.ics, íl:r.ais. e comerr:ials rrcjdentes, betr,cotno tax,&§r,tdqrrlice!!iêmqltoritgdt}i!is!rsçâ§,
frele, segu ro e'ô §1l os neces;á rjos ;rc crrmF r, m e r,to , ittegra l .dô oselo.da ssi1t-rã!ásã o. lt]i ]li:li].....

CLAUSi,'LA QUfi\'TÂ - BA..DCJ?A§ÂO OeçÂM§N.TÁÊtÀ...,..' ' r.,"r.r

A dêsíà§

Unidade Oriamentária

Função

Subfunção

Progrãr,!la

Ação

§ubação

Natureza da *espesa

Item dã Despesa

NiCIPÂL I]E PR

FontÊ de n-*e L:í5Çs

0 valor global para r execuçâo do:, se,.viços coniiuiàco, e U".n$-_l :: ..., (xxxxxxxx).

cârré,á.à cotitã dÊ

l
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PREF[ITURA IVIUNICIPAL DE PRE§IDENTE JUSCELINO

AV. CONSÍANTINO GEgRGIANO RABgLO, 5N, CENTRO, PRESIDENTE JUSCELINO/MA

CNPJ: 06.003.891/00O1-16

Lra ateriÇão dos serviços :omente será paga atendida as seguintes

#,,tÉ
.!s(.

0

plRÁengfO ÚNICO.SuÍgir,do a oecessidade de alteração da Dotação OÍçamentária acima descrita'

proceder-se-á ao Apostllamento, com iundamento no Art 65, § 8s' dâ Lei Federal n e S 666/1993'

cúusutA sErrA - Do PAGAMENTo

0 pagamênto será efetuado conÍorrne prÉ -'iiâo no Projeto Básico' parceladamente' de acordo com o

peícentual de serviços previstos no CroncJiãnlo Fisico-Financeiro e executados pela CoNTRATADA'

defin!dos no Bolê!im de Execução, devidanr3ntê auferidos e atestâdos pela CoNTRATANTE'

,ARÁGRAF' pBlMEtRo -Juntamenre com a pianilha de rnedição, a CONTRATADA deverá apresentar

memória de cálculo, rglatório fotográÍico e croÍlograma atuaiizado, câio tenha havido algum atraso no

curso da obrr.

PARÁGRAçO sÉGUtlDo - o pagarnerlto:'lÍá efêtuado mediantê transferência bancáÍia na conta

côÍrente eÍr iêvor da CDNTRATADA, valen'lo o recibo detransÍerôncia como prova dequitação'

': r:"
PARÁGRAFo ÍERcElRo - o prâzo para pagâlentb d'ó percentualdê serviços previstos no cronograma

Físico-Financeiro execurado pela cONTBATADÂ' não será supeÍior a 30 (trinta) dias' contados a pãrtir

da apreseniação cla Í;tu:a à CoNTRATANTE, d::]dam!,nl9 9()nfeÍiqa'eát€:!1da',

PARÁGRATO QIjARTO - A PTiME

exigências: ,

l- cópi
Cópia arter,ricada da Anc,tação Je Responsabilida de 'Técnicã (ART) e/ou Registró de

ll-
Responsabilidarle íecnica (RRT) da obra jrlrlto ao Conselho R egiona I de Ag ronomia CREA/MA e/ou

Conselhô de .Arquitetura e Urbanistno do Maranhãó cAU/

Regulâridâdês corlr o INSS €FGTs

MA, resp n!ê; certidõês'de

vl's; 
duasvias;iü-' Cópia da 6ar;,ntla efetua'llà em Íavor dâ CONTRATANTE em

V- MediçãQ ecompanha(lã de um RelatóriÓ Técnico de Acompanhamento dos serviços executados

no período, em!tiüi p3la 
"n'p'o" 

io*i*aTADA para.auxiliêr na Íiscalização da obra' desde que

valldadas pelo Íi:,cai câ obta e do Eestor do:ontrato' ambos represântaítêi'dâ adirünistração'

PARÁG nafO QUtt'tlO - Para c' oag 
""to 

out C""it tferições' â CoNTRAÍADA deverá apresentar as

Certidões de Regui':rroade: conr o lirlSS e FGTS' âssim como â comprovação do pagamento dos

encargos previdenciáriÍ:s;esrrltantes Ca exe':ução deste CONTRATO' 
'om 

a apresentação da Guia de

Recolhimento do INSS e do FGTS íefer'entê ar rnês imediatamente anterior à solicitação do pagamento

;;.;;r;;.",, o dispôsto no art 31 da !êr r" 8 212' cle 24 de iulho de 1991'

PARÁGRAFO SExÍl) A aferição finai so :erá liberadir me'iiànte a apresentação do Têrmo dê

Recebimento Definitivo dâ obra cortrâLa'1a' iavladc pela tiscalização da CONTRAÍANTE' da Certidão

Negativa de fti:iros iunri rr: INSS' heii co''io do Ce;tiiicado rle Regularidade júnto ao FGTS e ainda'

lli- cóPia cio aivará de
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pjiêFÊlTU RA iv?U Nl C, pAL DE piEESt DENTÊ J USCELT NO
AV. eo,rlslAtiÍr{o §ro&GtANC RABq-o 5N, ciNTpo, o*r$o*r,,*arr,*o/ro

{hrj: 0ti.ú03.89u0001-16 
- - --:-'

comprovação de que a.CONTRAIAüA r,ão tem Fendência: Iâbor.?is oecorrentes da execução da obrae/or, serviços aqu. contrataüos.

PARÁGRAFó OrtÂvo - o§ airasos i.;ca::criados por motivo de força maior ou caso fortuitq, desde
que notificados no prazo de 4g {quaíenta e oito) horas e aceitos peia CoNTRATANTE, não serão
considerados corro inad,mplementú contratual.

. -. lLlj)s
l"o!ha:
riubrica

a CONTRATADA

ntrato equiva iente

te dispõe o ârt, 55

PAÊÁGRAFo NOei0 * A CO§TRATAilirE não se responsa birizará por quarquer despesa que venha a ser
efetuada sem qu., tenha si.io previstâ no aio. ronvocatório, rogo, esrará eximida de quaisquer ônus,
direitos ou obrigacões trabalhistas rriirutârio! e çLridáriciários.

cúusur-A sÉrMÂ - 0Â GI{RANnA colrrt*iuà'i 
'l''-,.,r',,,,r,,,,,,

Como elemento i;ssecuratórió do au

apresentârá, no âlc da assinatura áeste
a 5% {cinco por cento) dc íalor dô Coni
da Lei i].ô$5/199

PARÁ Mt! - O limite d; araitia íêrá

riil:" ,::::,',,:

.oiiàrpo"iânià 
"

ceiro subíêijuêiitetnan

ar.)n

instituição bancária em aplicação que preserve o

ria:ren qii.à lciaê{:dâ s

ai Cauçao en, dinhei;o, a qual :erá râeo:lti,:a em
§euvâior mônetário ou T[tulos da Dívidapúbiica;
b) Seguro Gar,. n i:a;

c) Fiança Ban( a na

PARÁGRAF0 ÍEscÊrsto - §e ê opçãô da g;,r:aria Íor TíTULos DA DíviDA púgllcA, estes deverão ser
emitidos scb a forrnã escriiural, mediante-l egisrrir eBr sisiemâ centrâlizado de liquidação e de custódia
autorizado pêlo 8ãn.o Cenlral dc ãrasil e auaii:dos palos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Ministério da"FazenCa, nOa; ternlos dC,:ii'tigo 56, §1!, inciso líla Lei Federal np8.66611993.

PARÁGRAFO QUÁBTô - 5r a cpçâo ra..jjíal:tia lor cAUçÃo EM DINHEIRO, o seu valor será
deposirado em nünre da ,pÊÊF§tTtrRÀi |,!rj,.\ilctpAl DE PRES|ENTE JU§CELINo/MA., em conta
poupança, enl jnstilüiçãc bancéria a seliportrlnaríente indicada, a quai ficará aplicada a fim de
manter a arur;..rlizr ç.io mo,tet._ir.,t.

PARÁGRÂrO Crü,Nfú -:ie a opção dã g}íâIira Í,:,r SEGURO GARÊ.íqT|A, a gârântia será prestada
mediãnte enlregã c; competente ApúLrr-E crrrrida ror entidà.le em í,Jncionamenro no pais, em nome

5 .Í,

Â#

PÂRÁGRAFO SÉT,MO - Nenhum pagamênii' será efetuacio a torrRlraol enquanto pendente deliquidação qualquer. obiigação fin.rnc'eira que rhe for rmposta, em v,rtude de penaridade ouinadimplência, ,p€io r.rescumprimento desté ediaar, sem que. isso gere direito ao reajustamento dopreço ou correçiro monetária.

ãté c !éamino,d. vigência contrãturl.
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PREFE'TU RA M IJ i§ ICIPÂL DE PRESIDEIdTE J USCELINO
Av' coNSrANrrNo 6to*u'Tr:rXXl}.ti;irTJl?á t*tt'oENlE rusc.LrNo/MA

dã .PREFEIIURA MUNICIPAL DE fRES,ENTÊ JU§CÊLlNOIMA,, cobrindo o risco de quebra do Contrato,

devendo conter expressamente Cláusula de a.tualizâção financeira, de rmprescritibilidade,

inâlienabilidade e rle irrevoga bilicla.ie, ãssim cÕr1lô prazo de validâde.

PARÁGRAFo 5EXT0 - se â opção d3 garan tià icr FtÂi\,4À tANCÁRtA, a garantia será prestada mediante

entrega da competente CÁRTA DE FIANçÁ., ilr oÍiilinai- emiticja pqr entidade em funcionamento no

Pais, em nome d, .PREFEITURA tViUNlüPA! DE PR{SIENTE JUSCEIINO/MA.. devendo conter

expressamente Cláusula. de atualização t!nanceii'a, de irnprescritibilidade, inalienabilidade êde

irrevogabilidade. :\\rm como prazo d+?alraiJde

" ,llt -
egl:;t.ry

PARÁ6RAFO SÉTlf.ilo_ - A CONIRATÂNTE poderá Cesconla,. Co valor da garantia toda e qualquer

iniportânciâ que lhr for clevicla, a quál.t'üei títLrlo, peia CONIRÁTADA, inclusive mukas, devendo nesse

casc ser a mêsnr:i irii.egraiízada.

PARÁGRÂFÕ OiTAVg - Se o de5contt ua GJr.lntra contrarual se efetivar no decorrer do prazo

contratuâ1, a Gar.rrir.1 rJeverá ser feintegrãclà no.prazo de A3 {UâsJ dios úteis, a contar da data de

recebimento .jã Nôiilicaçãô, sôb perra de ser delccritada pela CONÍRAÍAN,TE na fatura de pàgamento

corresronderrte ,o i llor do rrcdiçào do n i,r seguinte.

PARÁGRAFO NOi\O - S. .i ilârânr.J .L,r . : i:;ada,eT. pagame.lto ,!e obrigação não cumprida ou de

multa apiicada, após o devido processo legal, a5segurado o contradilério e...ê amplê....defe...5ê-..?

CONTRAIÁôA,Se oir-igârá a deposita6. o m;ntante Oa Uiterença,liJà valor.epurad-o, no máxinrg .de Cú

{quarenta,ê.ôito} ho.á§, e Ê}n1ar ria Catá em],iíue,iôr norifica;Cá péla .:.pnÉ§§fnrRA t!i!UNtqi8ÂrijDE
PRESTETVTE JUSCE NO/MA..

duraçãc do

ma nt
perceitual de 5% {urr por i:entc,} sobre o valor do coÕtrato, côbrindo o prazoprorrogado.ecrescido de

mais trlntadias. . .:

PAsÁ6RÀr0 DÉetmo PfitMÊtRo --A G;raniia scmente será |berada em atÉ- :io'(tiinta) dias após a

piena, perfeita e.r)rreta execúçãô dú Côr,tÍâto, cevendo a CONÍRAÍADA solicitá-lê em expediente

encaminhado ao §ürr§êcietário de Estado ca infraestíuturã/PREÊEiTURÂ MUNIcIPAL DE PRESIENTE

JUSCILINO/MÁ., ecompanhado de cópl.s ric Termo de Ràcebimêntc Defin,tivo dos serviços e da Guia

de Recolhimento dã rÊspectiva 6arantla,.

PARÁGRAFO DÉí:iMú SEGUNOO -. Â 6àir'ir:: rlerecicia nl rnodaliCade "cauçeo em dinheiro" será

devolvida atualizàdà ,nalnêtêriamente, aonir{iíráirdo qt.ta íot caucionada em conta poupança.

dc cbjeio a..!ONT§ATABA. n§

de A411tivo, rqintegrará a GARAfrTIÀ,.,e;rr lelâçãq,qq p;3zc; !db
dêscôntado ,elâ C{),IIÍRAYÂNTE na Íattii, dê 'pi§àiirentri 'do mes o
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pRÉFElTi.J RA MU i',1 iCi pAL DE PÍtESl DENTE J USCE Ll NO
ÂV. CÔT.I§TÂNT'NO CEOÍ{6iÂN(] §ABEiC, 5N, CEÍ{TRO, PRÊSIDENTE JUSCETINO/MA

CN,,J: 06.003.&91/ü001-16

ctÁu5uLA orrAvÂ - oo5 PRAZOS E pROR.RO6AçÕE5

O presente Contrato terá vigência e execução de 12 {doze} meses, a coniar dê data de sua assinatura,
podendc ser prorrogado, observando-se as disposições no artigo 57, lnciso lt, § 2e da Lei Federal ns

I.666/ L993.

PARÁGRAFO PRlfrrelíio - O prazo para execução da obrã objeto deste Contrato será contado a partir
emissão da Ordem de Sêrviço, autârirando o início das atividades, emitida pela PREFEITURA

MUNICIPAL DÉ P3E5!Eí!Í[ JUSCELtNOltulA..

PARÁGRAFO gEGt NDO - O prazo para iriÍcii rla obra será cle 05 {cinco} dias consecutivos a partir da
t'

assinâtura do corit,ato emitida pela CONTRiITANIE,

PARÁ6RAFO ÍERafl&ü - Á prorrotafãc dos prazcs de e:reci,;ão e vigência cio contrato será precedida

da corresponderte aiequação do cronog

autorização .ja aütúridade compêtente páÊ

do processí) adminirtrâtivo

cúUsUtA NONA . }í] REAiU§TÊ DE PRÊÇ

sse alía§a, não. §eia,atribiriro .ô CONT e

{iÊ CL,st§ .dá CÕnstíu

um) an .*ntôdo da dãt

po se

a do orça mento diante ustific

o.dução

ano tce

0nde:

R. Valor da parlci; cie.reajustalírenio piücuradc.

lo = índice de preç.r vei'ificâdo no.nês dú c.çaíxentü

li = indrce dc p.u\Lr '/t'j'cr.l('.lc l'les{ie '''à:Jsrànrerrro

V = Valor a preços tniciáis da parcell oo l'lrlratô ii: r::oiê oL ser'/ico ã ser reajustado'

PARÁGRAFo TÊRcElRCr- Os reaiustes :rràr pttclr'1idos dê !ciici.açâo dâ cONTRATADA'

).' ?l]

,ry

PÂRÁGRÀF0 Pn,§rlElRô - c reajusré l1e,.qie iiãta està

PARÁ6RÀFO. §TGLINDO m€5mô§

akêiações nc"'arÍsto dos'iniúrnos na mesfiâ praipôaçãô' da vâ rrâçao

Custo dã ConstiuÇào do Mercado (lNCa-l'4), aplicando-se a seguinte fórmula:

!- &
'fê
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PREFEITURA túUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

AV. CONSTANTINO GEORGIANO RABÊLO, SN, CENTRO, PRESIDÊNTE JUSCETINO/MA

CNP.i: 06.003.891/0001-16

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRAÍAN] í ,leverá essegurar-se de que os preços contratados são

compatíveis com aqueles praticádôs no mercado, de forma a Sarantir a continuidade da contratação

mâis vôntajosa.

pAúGRAFO QUINTO.- Caso o índice cstabeiêciCo para Íeajustamento venha a ser extinto ou de

qualquerÍormanáonossamaisserÚti|izado,seráadotadoemsubstituiçãooquevieraser
determinado pela legislação então em vigot'; '

pARÁGRAFO SEXTO - Na at,sência de prev.isão iegal quanto ao índice substituto, às partes elegerão

novo índice oficial, para reajustâmento do preço do valor íemanescente-

pARÁGRAçO SÉTlÍvlO - tica a CONTRAT,{LA obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao

reajustamenro de Dreços do valôí remane:ceflte, semcle quê este ocorrer'
::.:

cúusutA DÉclMA - oAs oBRiGAçõEs 9A CoÍ{ÍRATADA
J.

A CONTRAÍADA Íir.:a obrigacia a além das previstas no PÍoieto Bá!!coi' '

a) Apresentar eÍn meio físico e ma€inéti(o ü cronograma de execução dos serviços e fornecimentos'

para aprovação da CoNTRAI'ANIE, no prazc máximo de.15 dias a.pósassinatura d.o, !o l.t,l,,â,§|,laT'ls,:?
, co1jrúrÀon deveià utitizar softwaie específico dà planeiaiiieà:iô (dB eroject 'ilô3itiiila$;'!tÀê

atenda às especifiraçtiês desditasêbaixo:' 1l ,i:,: '

l. Estabelecer a seqüência lóglca de exeç.ução das atividades d.a,eptlltu19anal$ica; '' ,:,,.1*,*

ll. tndiiar as interdeôendências entre as;tividadés, suas interfaces e caminhocÍítico;

lll. ntocar recr:rscs necessáiios para execução dasatividades;

lV, Permitir. a visuãlização de pgrcentuais prBvistos e gxecutâdo§ das àtividdes &§critas nâ

ur,ru,ur, ânalrtica, oeÍ] como, datas Ce execução das ativtdades previ§tas na linha de baSq

apÍesentaçâo de tendôncias de início e ré Íno elinícig'e tefmilg featrdasat§idad§5. ,:il§',:lll!ii

V. Servir oe bare .lo cumpriment'.r dos pi'rzol 
'ontÍatuàis'

Vl, Servir de base para estudô de altern.'iivas para a condução dasatividades;

vll. permltir a elabcração das curvas cle progresso físico e as subsequentes atualizações da execução

física dos serviços cio Contrato. ' .: ,:.

b) Sera obrigalorio à CONTRATADA prestar a CONTRATÁ'NÍE quaisquer esclarecimentos e

iniorrnaçõe: que:e fiz.:tem necessários para o acÔnlpanhamento da evolução dos serviços

c) n éOXfRnfnoA será responsável oela oi:tenção e/ou execução dos pÍogramas necessários ao

atendimento aos requisitos de pianelanrenro, ci'ogramação e contrÔie deste procedimento;

d}Duranteaexecuçãociosserviços2co[,.ITRA.!.ADAdeveráapre.entar,comp€riodicidadesemanal,
cronogramaeRelatoriodeAcompanhamentoc]aoblaContendo:atualizaçãodoavançofísicosemanal,
,eiatoiio totogr;ti.o, coineÊtários, pontcs de'*"çi:l :1:t:::.financeiro 

ê histogràma de mão-de-

obra direta e €!uiparxentos conÍorm': modeio do PRoJEÍO BÁSlcO'sob penade aplicações previstas

na cláusula décinia-:exta deste cÔntrato;

e)Acontlatada.j€VerácoatÍatareHrsssssdcsisternapiisicnal,ionformedeteíminaaLeiEstadual
nj g.rte/zcto, com redação dade pÉla i-€i Êstadrrai n" 10 182' de 22 de dezembro de 2014;

f) Caso a Conlratada nao seia íüicroernpresa * ME; Empresa de Pequeno Porte - EPP ou

úicroem preenducor individual - MEl, deveÍá sub.ontratar de 10% a 30% (dez a trinta por cento) dos

scrviços.
g) Realizar ô co struçào, obieto dêste CONTRATO' 'ltendendo rigorcsamente' nesta ordem' o
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PÊEFEI'I ÜRÂ MUT..I;CIPAL DE í3ÍiTSIDENTÊ JUSCELINO
AV. COlr,iSIANT|hto c€ORstÁNO RABELO, SN, CgNlRO, pRtstDENÍt JUSCÊLtNO/MA

CNpJ: 06.003.891/0001-16

Memo.al DescnT"o o Proleto de ingenharia, a pianilha orçamentéria com o cronograma Físico-
Financeiro e o píazo de início e conciusão dd obra, não sê ãdm;rindo quaisquer modificâções sem
previa aurorizaçâ- da CONTRATANT€;

h) Responsabiliza r-se pelo ônus re:ulti,,-,te cie quai:quer âçôes, demandas, custos e despesas
decor[entes de dEnos ocorridos po]. cu pa sua ou de qualquer de seus empregados e preposto,
obrigando-se por quaisquer respcnsabi.liCades decorrerites de ações judiciais movidas por terceiros,
que venhem a ser àxigidas por força da lei. ligariâs ao cumprirnento do edita I decorrente.
i) Manter o quàd, o de pes5uar iüricienre para arendirnento dos serviços, sem interrupçâo, seja por
motivo de ferias, descanso semanai, licença, gravidez, falta âo serviço e demissão de empregados, que
não lerâo em hipórese arguma odàlquer relaçào de empre8o com ,pREFElruRA MUNlclpAt DE
PRESIENTE JUscEttNo/MA-.5enüc de rn"eiÍa responsabrlidade da CoNTRATADA as despesas com
todos os encargós e obrigações sociais, trãbalhlstas efiscais.
j) I Cor,Lr. I .l,l deverá contr,I.rr c rnanter onoÍitdnamente empregados trabalhêdores
domiciliãdos nesre Elstado, rro percentu.ri .je 70% isetenta por cento) do seu quadro efetivo de
funcionários, as r.l- | .rnoo o pleno empÍegJ e geraçãc de rendà no Estado do Maranhào, conforme Lei
Estadual 10.789.:tr 24 de janeiio de.2 &. ,;-,1r, . . ';' ' r',,

ki Apresentar" lci.is ernpregacos, nu *i*o45o dos sêí;,g, devidamente uniformizados,
i(!entifirando-cr ;rrr 'vs,; de ..acha aom for.o tÉceí11e.

l) cunrp'ir rigrio:êi-nentc tôcl,r . legislacâü aplrcável j execução dos seÍvíços contratados, como
também aqueles rsferenres à segurança e à'.nrediqina,de:iàlrattic,;..:
llt] Respond-.r pJr lo/l'o e qualquer ddno que, por dolo ou culpê. os seus funcionários causaÍêm ao

dsàritá: la e

Íe
sentido;

P ú b licc;

CONTRATANTE ou reiceiros;
n)
oi ManteÍ,'iÀiln iobrE tôüü e
tomâr conhecimefilo enl exêartão. da-prr.set}Iê

p)
q) Subsiituii, !1'oÍê oue errgr:o pela CONT^ATANTE e
parte:destê;

Prgri!diciais;'

qi.-r;uer enpregado cuja a, uaçãr.,, e/ou
iiicor',/,:Dieite§ gu inretisfatóriô: a,,.dlscipl,ina i{a

r) Todos cs íun:ronários da Empresa C0NTRATADA que p.estam serviços nas dependências da
coNTRATArirE. dêverão zelar pelô patrii,iônic público, bem cômo.mant;r respeito para com os
servidores e visil.a ntes'. , ..,..,.. I.
s) Forne.er ãos ;::npreg;rlos, equipâ!rí,nto.; dê seguíânça necessários a 

"tuiiãà-u,.n 
ambiente de

serviço;

t) Permifir a íiscalizaçãc diária üc; er,',p,,-.gados d., empresl, erx serviço nas dependências da
CONTRATANTE

U) Manteí, durrtlrí túda a execuçào Co .ôr'rtíatô, as condiçõe: de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

V) Repârar, cor.rigir, rerhcv(:r ou suosttiuL: (t):drs expensàs, íro total ou ern parte, no prazo fixado
pelo fiscal do.ônrrato. os serviços êfetuailos em que se verificarem vrcios, defeitos ou incorreções
resultantes do iornecirnento ou dos materiaisíjmpregadíJs.
W) Responsabilizar'se pelcs v,cios e dancs decoríêitles da exêcução do objeto, de acordo com os

a.ntro AdinlÍtis1Íãtivc dü Êstea3 do M.rêfthãc, F_Jiírio Ctqjomir p1;liet - io Andêr
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PREFEITURA MUruiiíÍJAL D! PRÊSIDENTE JUSCELINO
Av. coNSTANTINO GEORG!ANO RABEIO, 9I,I, CENTRO, PRESiDENTE JUSCELINO/MA

CNl'J: 06.803.891/0001-16

arts. 14,17 a 27, do Código de Defes: dô óor,iu:ricior (Lei ne 8.07s/1990), ficando a CONTRATANTE

autorizada a descoDtar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos

sofrrdos.

x) Responder, integralmente, por perdas e darros que vier ã caus3r aos funcionários da .PREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINOIMA., cu a terceirc ern razão de ação ou omissão, dolosa ou

culposa, sua ou clos seus prepcstos, indepe ndel rtem ente de outras cominações contratuais ou legais

ê qLre estiver sLrjttlJ.
y) providenciar caçambas estacionáriâs pâ!'a_ íemoção de entulhos, cievendo ser esvaziadas sempre

que estiverem chera5i

z). Disponibiliz.rr urna sala, no barracão ílo c.lnterro de oilrâs, para o Fiscal da PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIENTE JUscELli!O/MA., responsàvÉl pela FIScALIZÂçÃo

cúusuLA DÉcIMA PRIMEIRA . CABÊRÁ AINOA À CONTRAÍADA, QUANDO NECESSÁRIO:

â) Sc.rlicitar CtrIo.qGA OU DISPÊNSA ac Or8ãJ Ambiental .oÍnpetente para fazer uso das águas

superficiais e subterrineas, a sxemplc de çiptaçóes dê água para processo de umectação e/ou

adensamento de vias no nrocesso de coniiruçãq restauíâção, reabilitação e/ou melhoramento,

quando da execL:c,io da obr a.

b) soriciur ALVÂRÁ PARA INSTALAçÃO E OPERAçÃO/FUNCIOI{AMENTO do Canteiro de obÍas,

assim como a LICENÇA AMBIENTAI OU Dl§PENSA e HABITE"Sfjua& aos órgãos competentes. Ficando

ainda sob a responlebilidade da CONTRATADA, apresentar OUÍORGA DE DIREITO DO USO DAAGUA

para os casos de utilização de Recurscs Hidi'icos atraves de poços, e AUToRIZAçÃO DE SUPRESSÃO

VEGETAL OU AUTORIZAçÃO DE LTMPEZA DÉ ÁREA quando necessário a retiradâ da camadê vegetal

pàra a ;mpl,lntaçdo oo cantetio de obras.

PARÁGRAFO pRlMEtfrO - Durante a execuçào dos trêbalhos não serão admitidas paiãlisaiôes. dos

serviços por pra:r:, parcelado ou Único, superior a 120 {cento e vinte) dias consecutivos, salvo por

motivo.í1e força maior, acêito por ãmbas âs pãrtes cüntratantss, excluÍdas qtnisquer,indeniza§Õeati:,t,'

ff

cLÁUSULA DÉCIMA §ÉGUNDÀ. DAS OBRIGÂçÕES DA CONTRÁTANTE

A CONIRAÍANTE f i; obrigada a aiem das previstas no Projeto Básico:

a) Cômunicâi'a CoNTBATADA as ocorrênctas de quaisquer fatos que,..a criterio, exiiqm medidas

corretivas por pa rte delas;

b) Rejeitar, to.lo cu êm parte, o Jornecirnento,/execução em desacordai" cÔiii as obrigaçôes

assumiclas pelo Íornecedor t coà as esirecrficações técnicas c()ndizentes no Proieto Básico;

C) Prestar iníornrâçôes e os esclarecimertos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com

relação ao obietc deir.e contrato;
d) Efetuar os pãgamentos ,los servir-t-r: executados, €r'etivamênte medidos e faturados,

obedecendo o prazo de 30 (trinta) dias e ccm curnprirrlento das fornra lidades legais;

e) Certificâr. as Notas Fiscâis corresponderrres após constalar o fiel cumprimento dos sêrviços

executados, medidos e acettos;

fl Atestar a qualidade dos serviços prr:itad'.1r |-eIaCONTRATADA;

S) prestar informêções e os esclai.cc:meÀros que a CONTRAÍADA venha solicitar para execução do

objeto contÍatedo;
h) tiscalizar a execução do objetc, itiavt', do GestcÍ do Co,rtfâto, conforme disposto no artigo 58,

lll, da Lei ns 6.666/1993;
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i) solicitar que ,r CoNTRATADA, quando comunicada, aÍaste o enrpregado ou contratado que não
esieja cumprindo ltcimente o presenteContrato;
j) Notificar, pcÍ escrits, a CONTRATADA. dos defeito: ou rrreguiaridades vêrificadas na execução
dos serviçor, Íixa roc.lhe p/àzos pa.a.-irãcrr.eÇàoj
k) NotificaÍ, por escrito, a CONTRATADA, da aprrcação de multas, da notificação de debitos e da
suspensào da pr,.,1;ç56 6" t"r u;toy
l) nplicar, esgotada a fase recursaf. i'ros iermos contraiuais, multa (s) à CoNTRATADA dando-lhe
ciência do ato, Írílr escrito, e conrunrcaí áo s1!or FinâncêiÍo para que proceda a dedução da multa de
qualquer crédito daC0NTRATADA;

m) Permitir o livre êcesso dos empregaclo:r ria CONTRATADA para execução dosserviços;
n) comunicêr â CoNTRATADA as ocorrêa:ii: de quaisquer fatos que, a critério, exijam medidas
corretivãs por parte delas;
cúusurA oÉctMÂ TERcEIRA - DA MEDrçÂrJ Lros sERvtços

A medição dos :--:.viços sÊíá reâllz3lja ranensà ia,t etile - ôu ent periodiciclade menôr, a critério da
{dn^r:l,sl,à}?o.. :tse toL.c.Og.â..'trà..Çio',/adC,(OtsdetAndoC55eÍviçOSeÍettvamenteexerUtJdO5

e aprovados pela frscaiização, tomando por ca:i,às ss neciÍicaçõei.rs pro]etos e oCronogrêma Físrco

-Financêiro; .

PARÁGRAFo Pilrr"{flRo - somert€ r.íãü pagoa os quãntitiiivos efetivamente medidos pela
fiscâlização.

PARÁGRÀTO §[C
Serviçosi; efi.rô2

o qual fiôârá conr

PARA6RAFÔ]iÍER

{d v1ê5, que

l]íl a ãsv

c€tR gincias tiscã{iz

ra m,tid

es

dev rontâííe âtêndidas,pela CO nus pâ

ue
serviços executãdos em desacoi.Co aoan c Contrâro

PAnAGRAF0 sEXTo - Â coNTRATANTE. s. í:.)rá. presente no iocal dos serviços por seu (s) fiscal {is}

PARÁ6RAF0 sÉT,Mo - À Fiscâliza{âo .oriicete d .r.ory}p3flhamento e amplo controle da execuçãodos
serviços, até a sua cc,nclusão.

PARÁGRAFO OITA,VO - Âs instruçÕes tr deirr,iis.onrunicações d.l Fis.alização à CONTRATADA devem
ser expedidas pci escrito, cabendo ainda fazer seus registros nc Livro de ocorrências diárias.

j

PAnÁGRÀF0 qutNTs - 5êm prejüÍzo.ia prena responsa biiidade da coNTiATAoÁ, todosos trabàlhos
contratãdcs estarác sujêitos.a mais ampla e iriestritê -FiscaÍizàçãô,'â"qilàlirúêiilhôiâtiâ'êm toda a área
abÍangida pelo ser.",;ço, por pessoã: devidarnente cr€denciadâs.

..lj 
'*{

c

realLeçâo dás

ser a§aanairàs corú o

lnêrertés rido

pA*ÁGRAFOt,r&t",ART§,,; A LONI RATANTÉ sê reservá o direito de
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PARÁGRAFo NoNo - As mediçôes constãrão dê Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas

contendg a relaçào de serviços, quantidades, unitlades, preços.unitários, parciais e totais.

PARÁGRAFO DÉcllvlo - A açãú ou orrissão, total ou parcial, Ca fiscalização não eximirá a

CONTRATADA da integral responsabilidade pelà execução dos serviços contratados.

cúUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

O Gestor do presente Contrato designJra um Responsávei parà seu acompanhamento e emissão de

Termo Circunstanciado de Recebimentc Ptovisótio, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinzê)

dias, contados a pa rlir da datâ da comunicação por escrito, da conclusão do obieto pela CONTRATADA

a) O referido Respor,sávei examinárá o trai:alho exec'-rtido, verificando o fiei cumprimento das leis,

das cláusulas clo contrato e seug AnexDS, especiÍicações Tecnicâs e fará constar do Termo de

Recebimentü Provisór;o toilas as deiiclêncra5 enaontradüs, que a CONTRATADA deverá sanar em prazo

deteÍminado p€lr Responsável da CONTRATAüTE,,observando o ciisposto no art.69 da Lei Federal ne

8.666/1993; ' '1
b) Nee{a }rrinre,ra etapa, após a conclu!ãó'àos serviços e solicitâção oficial da CONTRATADA,

a tlSCAtlZAÇÃO fará d vistoíia "in loco", para registraí anomâlias construtivas aparentes;

PARÁGRAFO PRIMEIRo - A fiscalização deverárçusar a Receblmeato Provlaá1io do objeto, enquanto

houver pendências.

so;
.r-.l .:r -i

,,qtI.

PARÁGRAFO SEGLir.iüO - Conpro,arJo c ,;'eam.'nto das oeÍ,ciênr'a; ànotadas e a adequação do

objêto aos terrros (olrtratuàis, â AÕnr nistração €mitirá ern pra:ô não superior a 90 {noventa} dias

consecutivos, contirdoi da côrnúnicaçâ{l por escrito'r da conclu!ão, pela CONTRATADA, Teiiilo

cir:unstânciadc ac Recebimento DeÍiniti!'o Co objcto, assinado pêlas partes.

PARÁGRAFO TERCEIRO . O Receblrrento l)e fin;tivo do obieto será efetuado,.por servido

designada pel3 autcirdade competente, rr,ediante Termo Circtrn sta nc iado, asiiinado pela

r

o decurso do prazo de cbsêrvaçãc, ou vistoria, que será de âté S inavento)dios contados a partir do

Recebimentô Provisório, que conrprove a adeqr"ração do objetr-, aos termos contratuais, Observado o

disposto no art. 71, irlciso I, alínea "b" do Lei Federol ne, 8.666/1993-

a) O Recebiííento DeÍinitivo somente será efetuado pela CONTRÀÍANTE ãpós a comprovação pela

CONTRATAOA do págamento de toCos os impostos, taxas e demais obrigações Íiscais incidentes sobre

o objeto do CónrrâtD e correçôes de er€ntuais problemas nas instalações elétricas, hidráulica,

sanitária, pluvial e ,Jrenagem que nã,) poLler::rr ser detecLadas ciurante a vistoria, paÍa isso o prazo

será de 90 {noventa} diâs, à cont:! de dâti, dê rÉcebimento prot'isório;

bi Os ser'içús srrmentê serão cons:cerados concluícjos e em condições cie serem recebidos,

após cumpridas todas as obrigàções 3s5u,.icias pcla Contratada e atêstada sua conclusão pelo

Responsável designado pata o seü itco m pa n haÍnento.

PARÁGRAFO eUARTo - o Recebimento Provisório ôu DeÍinitivo. não exclui a responsabilidade civil,

principalmente quanto à soiidez e se8u:ança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita

execução cjo contrato dentro dos iimites es:abÊlêcidôs por Lei ou pelo Contrato;
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PARÁGRAFO QUINTo -.Em caso de atraso em relação ê.alguma etapa do Plano de Execução dos

serviços, à CoNTRAÍADA.sêrá apliLada rnulta confoÍme ilÍevisto em contrato' sendo para tanto

considerado o prato da etapa em questãí-i e o.!empo decor!'idc para â aprêsentação;

PARÁ6RAto SExro - Quaisquer,mcdiiicaÇões no decorrer do serviço em questão serão processadas

através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FlscAllzAçÂo e dentro do previsto

na Lei.

cúusuLA DÉctMÀ QUlurA - Dos AcRÉsclMos E suPREssÔEs

opresentecontr.itopodeÍáteracÍéscitncsousuprtssõesatéol;mitede25%(vinteecincoporcento)
do valor inicial 3turirzado do Contrato, d. dcordÔ com o art 65' § 1e' dê Lei Federal ns 8 666/1993'

PARÁ6RAFo Ú Nlco ' As slteraçõe5 contÍat!3i5, sellouVerern, serão formalizadas por termos aditivos,

numerados em ordem crescente, e serào exigidas a; formalidades do Contrato originalmente

e la bo raoo

cúUsULADÉclMAsExTA-DA55ANçorsADM|Nl5ÍRAYlvAs

mprimento das es pela

CONTRATADA, a Ârininisl.ração po licar âs seguinte
Pela inexecução a.,*.âi ou parclê1, oit ;'iinda por atfaso no c

a) Adv-ertênciã escritâi

b) tulutta de o,13% {trinta e três centesimrs) sobre o valor giobal do Contrato por dia de atraso no

início da exeauçãc ílo§ trabalhos, ou em quaiq Lre,' Íase se seu cronog ramaatéo limite de 30

d ias

c) Multa de 1i'1, (um por cento) sobrr: o valor g

contratual para sua contlusão.

d) Multa de l oeá (dez por cen tc) sobre o valor não executado do contrato

d) Suspensão iernPClária de paftiopsção em licitação e impedimênto de contratar com a

Administração Estadual, Por Praz o não supeÍior a 02 (dois) anos, a critério da autoÍidade comPetente,

segundo a natureza e gravidade da falta e,1ou penalidades ànteÍiores êm caso dere incidên cia

e) Declaração Ce inidoneidadê para iiiritar Dü contÍatar com a Admini5tração pÚblica enquanto

perdurarem os nlctivos deteírninantes da o'lnlçáo ou aié que seia promovida a reabilitação perante

a própria autoradade q're aplicot-i a penaiioade' que será concedicia sempre que a CONTRATADA

ressarcir â Admrnistrâção pe;os prejuizos íes'rltan res e após decorrido o prazo da sanção aplicada com

base no item anterroí.

,ARÁ6RAFS pRlBlÉlRo - os valores àas ,nr.iiras poderão ser desccntados da Sarantia contÍatual e/ou

daNotâFisca|,nü.fiomentodopaganlr,ntuolidecíé.lltoscxisterltesnaPREFEITuRAMuNlclPALDE
PRESIENTEJUscELti.JolMA.emrelaçãoà-coNTRATA0A,naformadalei,respeitadososprlncípiosda

amplâ defesa e dc contraditório.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos cdsos d€ ,nexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da

CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e assinar contrato

com a Administl ação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casos dé Íi'aude na execução do Contrato cabe a declaração de

inidoneidade para lrcrtar e assinar Contralo c'Jrn a Admlnistrêção'

PARÁGRAFO QUARTo'As sanções de adveítêncià, de suspensão temporária do direito de €ontratar

com a Administração e da declaração cie inidoneidade pêra licitar e assinar contrato com â

Administração poderão ser .lplicadas juntamente com a demulta'

PARÁGRAÊO QUINTO - As multas serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da

NotiÍicação oficiai e poclerão, após regular processo administrativo, ser descontadas do valor da

Garantia, apresentacia.

PARÁGRAFO SEXTO - Se a muita apllcada fqrtupe*itjr ao rraior.da Gârantia prestada, além da perda

desta, a e m presa respontie rá pela sua diferença; qíte será descontâdâ dos.pagame ntos eventua lmente

devidos peia COt\jÍRATADA ôu cobrâdajudiclelílente'

PARÁGRAFO SÉIIMO - As sançôes são cle com'petêncla da Secretaria de Estado da lnfraestrutura'

conforme o caso, Írcultaia â deÍesa clo interessatir: no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias

da abertura de';rsr;, oodendo a reãbilitação srlr requerida após 02 {dÕis) anos de.sua eplicação" ' '

PARÁGRAFO OTTAVO - Em qualquei hipóiese de aplicação de sanções sêrá asséguradO à contlâtada

o coiTtraditório e a ;nrpla cjeÍesa.

PARÁ6RAFOTNONO - Càberá ao Gestor dô Contrato riu, não'têndo sidà esçàe5lgniido, a §*iôt{ià
6" g51666 3! tntraestrutuia ..' PREIIITURA MUlllClPÀt OE PRESIEI{TE Jg§C&§qMAt propo.l§

aplicação dã5 pênatidadêr previstas, mediante retatório cirdu$!?nciádo,.'*resd!!!indo 'Pt!lV-ê§'ãüe

justif iqr..ren: â ProPusiÇão.

pARÁGqp,FO DÉC1MO. - As. penalidades somênte poderãú ser relevadas, caso sejail aprêsentádas

justificativas, por escrito, fundamentada§ em fatos çomprováveis.. al., çritér,io,: da autoridade

competente.

PARÁGRAFoDÉclMOPRlMElRo-Apósa::piicaçãodequalquerpenalidadepÍevistanestecapítulo'

realizar-seàcoi]]unicaçãoescritaaCoI,]ÍPÀTADAnoDiáriooÍicialdoEstado-DoE(excluÍdasas
penalidades de acivertência e múltir de rnor.:i constando o fundamento legal'

cúusutA DÉclMA 5ÉTIMA - Do GEsroR É'r'lscÂt oo coNTRATo - DA tlscAtlzAçÂo

AGestãodoCortittcdcverâle,executaci;ci'ecoíd'comêsrii5posiçóescÔntidasnoartigo6Tda
Ler Federal 8.66{J/ 1993.

pARÁ6RAFO Úí{lCO , O Gestor e íJ lisca; c,; pre:ente Contraio sÉíão indicâdos poí intermédio de

portariadase.retariaÀcjiuntacb,rasC;vis-5EÀoClPREtÉl-:-URAIvIUNIcIPAt0EPRESIENTE

JUSCELINO/M}.,-

H
.0 n



. . v§uJs
,-clha:
$.,L

PREFEITU RA Mui,i iCiPAL DE pl{ESICENTE JUSCELINO
ev. coNsrerurtto cg(]netaNo nl'se!.c, 5N, cENTRo, PREsIDENTE JUSCELINO/MA

CNPJ: 06.003.89110001-16

CúUSULA DÉcIMA oITAVA . DA SUBCONTRATAçÃO

Será permitida a SUBCONTRATAçÃc elRctnr, da obÍ:r de engenharia, com expressa anuência da

PREFEITURA MUN,CIPAL D€ PRESIE'§TE JUSCEIINO/M4., liiritada a 307o (trinta por cento) do preço

global, sem prejuízo das iésponsabrlid.ides da CONTRATADA, à qual caberá transmitir à subcontratada

todos os elementos necessários à peúeita exgcuçào da obra de-engenharia nos termos contratuâis,

bem como fiscalizar :ua execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Somente será pernritido o jn ício da obra de engenharia poÍ parte deempresa

subcontratada, após prévia àprovação dâ mesma pela AdministÍação. mediante verificação do

atendimento a todas as condições referentes à(s) subcontratada{s) exigidas no parágraÍo seguinte.

PARÁGRAFo sE(iUNoO - Antes do início da execução da obra de engenharia por parte da

subcontratada, a CONTRATADA dêverá ápfesentar à PREFE.ITURA MUNICIPAL DE PRESIENTE

JUSCELINO/MA. por meio da Secretaria A.djunta de Obras Civis - SEAOC/PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIENTE JUSCtIINOIMA. os documentos que conlprovem a habilita-ção jurídica, regularidade fiscal

e qualificação tecnica necessária à execuçâo.$a parcela da obra ô! do §erviço subcontratado.

PARÁGRAFo TERCEIRO - Pocjerão ser subcontratàdas empresas sediadas nos locais de execução da

ob'a A CÊl-ÉRl- DA EMPRTSA CONTRATADA, c:esde que (umpram os requisitos constantes no

paragrafo anterr.,,.

PARÁGRAFO QUARTO A ConLrelad. \orÍrcnte poderá 5ubcontràtàr empresas que aceitem

expÍessamente r! cbÍigações estabeleÇidas na lnstrução Normativa SEGES/MP,nq 6,.de 6 de,iUlhgrde

2018

cúUsuLA DÉÇIMA NONA : DA LEGI§LAçAO APIIúVEL

Aplicam-se a este Contràto as normas constantes C]â Lei Federal ns 8.666193 e Lei Complementar n9.

12312006, alterada pela Lei compleme tar n" 147 de 07 de agosto de 2014 e demais normas

pertinentes à especie, vinculanrio-se ao Editâl e anexos da CONCORRÊNCIA n" 009/2020 -

CPUPREFEIiURA MUNI€IPAL DE PRESIENÍE JÚsCTLINOIMA.,

cúU5ULA VIGÉSIMA - DA RESCISÂO COÀJÍRATUAL

O presente Termo de Contrato poderá sei resclndido nas hipóteses Previstas no art. 78 da Lêi ne 8.666,

de l^993. com as consequências indicadas no ârr.80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das

sanções previstas r.lo Projeto Básico, anexo do lnstrumento convocatório. Assim como,

êmigavelmentê, nos termos do art.79, inci.o ll, da Lei ne 8.666, cle 1993.

pARÁGRAFO pRIMEtRO - Os casos .ie r€scisào contratuêl seráo iormaimente motivados, assegurando-

se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla Cefesa.

M
a
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PARÁGRAFO SfGUNDo - A coNTRA iAÔA reconheie os dirertos da CoNTRATANTE em caso derescisão

adm inistrativa. p i'ev ista no art. 77 cja Lei ns 8.656, de 1993.

PARÁGRAFo TERCEIRo - o termo de rescisão, se6pre que possível, deverá indicar:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmentg cumpridos em relação ao

cronograma físico-tinanceirc, âtuatizado,

bl Relação dos pagamentos já eÍetuados e ainda devidos;

c) lndenizâçe,es e multas.

PARÁGRAFO QUARTO - No caso de obras, o não pagamento dos sâlários e demais verbas trabalhistas'

bem como pelo não recolhimento das 
'íjÍltribu;çóes 

sociais, previdenciárias e para como Fundo de

Garantia do l empo de Sen iço (FGTS), '-'tn relação âos empregâdos da contratada que efetivâmente

pâíticiparem da execução do contrato será cau§a de ieslisão por ato unilateral e escrito da

c) O atraso injustificado no início da obra;

d) Aparalisação da obra, sem

e)A subeanrí atêção total do
itid a

cessao ou transferência, totâl OU

edital e no contratol

f) O desatendiírento da s deteÍminações da fiscalização do CONTRATO, assim como as de seus

),1 ,:i-

;-ü

conÚatânt€. " 
"

PÁRÁGRAFo QUlNro A CoNTRATANTE poderá resclndir este CoNTRATo' ndependente de

interpelaÇão iudici.rlcu extrajudicial de qua lquer' in.den ização nos seguintes casos:

a) O não cutr-rprrinenro ou o cümprimêrr:o iíiegular dâs Cláusuias contratuais' do Pr9i9!9 bás.!c,o q9

obra, e dos prazor ciefinidos no Contrato,

b) A lentidãc do cumprimento do corrtralo de forma a imposaibilitat: a conclusão da obra,'nos

su pe riores;

Si o cometimento reiterado dê Íaltas rra execução do coNÍRATo atot99ã: ryla 
Fiscalização da

ãôr,rrnaraHrr, na Íorma do § lo do art' 67 da Lei n'8566/93; ' -

h) A decretação de falência ou ã instalrraçáo de insolvênciacivil;

i) n dissoluç;o da sociedade CONTRATADA

j) n alteração sociãl ou a modifrcaqlÚ da f;naiidade ou da estrutura da empresa CONTRATADA

"rpr"t., 
qr" prejriclique a ex€cução do cOl(Í61AT0;

fa)' *.rá", de inteíesse púbiico, de alta relevância e atnplo conhecimento' justificadas e

deteÍminadas peia máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANÍE exaradas no

processo administrativo ã que se reÍere oCOijÍP'ATO;

l) A.ocorrência de caso fortuíto ou de for-ça maior' regularmente comprovada' impeditiva da

execução do contrato.

cúuiuu vtaÉstMA PRIMÉlRA . DAs coMUNlcAçõEs

ccetso:0 tflL(t7l,t''c:ha: tl'?')
-!-t5I_E_r:ubl,ica; É
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Qualquer comunicâção enlre as partes a resÉeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se

processada por éscrito, mêdiante prú(oco1o olr'outro meio de Íegistro, que comprove a sua efetivação,

não sendo conside,;das cornunrcaçõcs vêrbais.

cúusurA vrGÉsrMA sEGUiIDA- DA PuBtlcAçÃo

A resenha deste Contíato será publicâüa no Diáiio Oficial do Estado, de conformidade com o artigo 61,

parágrafo único da Lei Federal n.s 8.666/i993, corÍeâdo as despesas poi conta da CoNTRATANTE.

cúusULA vIGÉ5IMA TERCEIRA - DAS VEDAçÔE5

É vedado à CONTRATAD/\ caucionaí ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação

financêirâ.

r a exec[.ição dos serviços/âtividadês sob

,w

PARÁGRAFo Útrttco: a contratâciâ não p

alegação de inadimplemento por partê da

CúUSULA VIGÊ5IMA QUAR'I-A- DO ÍORO

É competente o foro da -Comarca de l$pr

oriundas deste Contrato, com renuncia a q

nos casos previstos em lei.

ir eventuais questões

por mais privilegia a

E pcr estarem assim de ple,no acotdo, assinam as

paÍa todos or fins de direito.

partes o presente instrumento em 03 (três) vias,

Presidente JuscÉlinoifüA),-de-de 202

CONTRATANÍE

(,ONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1
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PREFEITURA MiJN ICIP.AL DE PREsIÚENTE JUSCELINO
AV. CÚNSTANTINO GEORGIANO RABEI"O, 5N, CENTRO, PRESIDENTE JUSCETINO/MA

CNPJ: 06.003'89U0001-15

CONCORRÊNCIA N9. OOiI2C22. * CPLIPRETTITUiiA MUNICIPAL DE PRESIENTE

JUSCEI.TNO/MA.

Anexo Xll

MINUIA DA ATA OE NiGISTRO DE PREçOs DO CONCORRENCIA i|g OO!2A2t.

por este instrumento particular, o tvlUNlCÍPlO DE PRESIDENTE JUSCELINO /MA, através da Secretaria Municipal de

Administraçeo cie PRESIDENTE JUSCELINO/MA, situada na Rua do Comercio, ne 03, Centro - PRESIDENTE JUSCEtINO /Ma,

inscrita no CNpJ sob ô ne 06.003.89 U0001-15, neste ato representado pela Secretária Municipal, S( a).

residente e domi.iliado na ..................................... lendereço completo), doÍavante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR,

pâra atender ã demanda das Secretárias Mun:cipais de PRESIDEIiTE JUSCELINO/Ma, considerando o CONCORRÊNCIA Ne

00U2022-SRP, para REGISTnC DE PR[ÇOS, cujo resultado registrado na A]A DA SESSÃO PÚBLICA realizada no dia -- de -

----- de 2022 indica como vencedor a empresâ

v PROCESSO ADMINISTRÀTIVC \.q 05-00712022.

sob CNPI n.e --------------. de acordo com os autos do

RESOIVE

Registrar os preços cjos ser,/icos propostos pel<r emprr§ ---.---'------, iisçrità no CNPJ n.a -------, tocalizada na ---------

reprêsentaoàporseuProprietáriooSr..,,......-..............portadordocPFsobn'e """" ""'eCârteira
de tdentidade sob ô n.e .............. crgão emissor, nas rjuãntidades êstimadas, de acordo com a classificação por ela

alcançada, por item, atenderrdo às condiçÔes previitas no instrumento convo§âtÔÍia e.-as cÔnstantes desta Ata de Registro

de eràços, sujeitando-se a3 oeites as normas estabelecÍâás nr Lei n.s i0.520; de 17'dé iulho de 2002, Lei Complementar

n.e 123, de 14 de dezembro de 2006, Decrêto Municipal o.9 004/2021,3plicancio-se, subsidiariamente, a Lei n.s 8.666, de

2I õe ruÍrhc de 1993.

CLÁUSULA PKIMTIRA _ DO O&TETO

Parágrafo Primeiro - A pr'.51'nlÊ Ata'er pc' o:lcto o ReBist'o dc Píeço pâra Eventual Contratação de Enrpresa

especlalizada em Serviçcs ManutÉnçào E Recuoeràção de EstÍâdas Vicinais no Municípiô de Piesid eíté'Jtiacelino- MA,

especificados no ANEXO t.i Êdit3l Ca Concorrênc.r N.a 0C1/2022-5RP, que passa a fazeÍ parte desta Ata, iuntamente

con a docLnentaçáó , r uoosta Je pr^\:)! àprêsÉr)1ddâ pela licitanre vencedora, conÍorme constâ nos autos do

PROCFSSO ADMINISTRA- .O r .c O5.OO1/7nr2.

paráBraÍo segundo - §ste irstiúmento não obrig: â cDntratãção, nem mesmo nas quantidades inilicadai no Anexo I

deste instrumento, podeir,-]1r os Órgõos SOli.it:inteS pror,!Over aS dqUislções de acordo cOm suas necessidades

CIÁÚSULA SEGUNDA _ DÂ \/IGÊNCIA OA AÍA DE REGISTRO OE PREçOS

parágraÍo primeiio - A presente Ata terá validade de 12 (doze) nreses, contado a partir de sua assinaturâ.

CúU5ULA TERCEIitA - ÊA GERÊITCIA DA ATA DE REGISTRS DE PREçOS E DO§ ORGÃO PARTICIPATANTES

parágrafo primeiro - O geíenciamento deste instrumenlo caoerá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO'

CtÁLISULA QUARTA .- DCS PPEçOS, ESPECIFICAçÕES E QUANTITATIVOS

Parágrafo Primeiro .- os prtçr-rs te8rstraij'is, a: u:;recificações rlos ob.ietos, qs quantitativos' empresa beneficiária e

representante legal, encontr:m-sê Êi€ncaü05 Íro ANLXO ciestã Ata de Registro de Preços'

paÍásÍaro pÍimeiro-A",,,,"'..du.":ti.T:ílfl: I*;ffi:::ti:::,:::Í,o"1,,,ço,, 
",.ontormidade 

com a ordem

de Fornecimento emi.tida pe;o Or8ão Contratante.
paÍágrâfo Segundo - C pra/:o pârá início sêrão .ontarlôs a pârtii' do recêbinrento da Ordem de Fornecimento, e as dêmais

dê acordo com o ANEXo I dc tdital.
cúu§ULA S€XÍA _ DA REViSÃO DE PREçOS

paráBraÍo primêiro - Os precos registrados ilantei-;e-ãc irtalterados ieto período de vigência da presente Ata, admitida

revisão no caso de CesequilÍbrio aia equação-tina trce it a iniêial deste restrumento'
parágiafo Segundo - Os preíjc5 registÍados que rojrrIÉrÍi revisão, não triirapassarão os preços praticados no mercado,

mantendo-se a diferença v{-,rccntüal apurada enrre o valor ori}inalmente constante da proposra e aquele vigente no

à@LLI)J-
fotha:-ÍJS-r<
FlurÚiff.i--)!-
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pREFEtTURÂ M{.,i{tCtpAL DE pREStDE,TTE JUSCEUNO

Av. coNsra*Trrio GEorGrANo RÂBEr.o, r*,,,,*r*o, r*ii,"r*ã,*.riió1"^
cNPJ I 06.003,89.1/0001.16

mercado à época do regisro. ;.
Parágrafo rerceiro - ca\o ,J pÍêçú reg;strêilü ssiâ srr,Jerior à módia dôs prêçós de mercado, o órgão Gerenciador,solicitará ao Detentor; mediânte côrrespcntlêrcia, rerjução do preÇ., Íegistrâdo, de forma a adequá-lo no mercado.CúU'U'A 

'ÉTiTdA 
. {:Ç CANCEIÂMENTO DA ATÀ OE REGISTRO DE PREçOSParágrafo Primeiro * Â presente Ata de rieâ;strô de,Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo órgãoGerenciador, quando:

:l O Detentor não cL,mpr,r as obrigaçõc. .or-.1ânrps u?srd.Àr.r de Registro de preços;
bl o preço Íegistrâdo se âpre5entar sup€'ior io É,ratrc:do riJ rnercado e não houver sucesso nas negôciações para
sua redução, com as empresês registradas lra At;:
c) Houver solicitação ílôs Órgãos Partiripantês; devidalyrentÉ justificadas, em razão de lnexecução parcial ou totâlde Ordem de fornecimento deeoríer,tê deste résist!,ô; . .

I - ^'o|.razões 
rje ;nteresse púbi!co, devi.lar,r:nte der;:onsiracias e justiíicadas pelos órgãos pârticipãntes ou pelo

Orgào Gerenciadorj
e) Provocado pelo Det:nrcr, mediante toiicitação por escíitc, conrprovando estar rmpossibilitado de cumprir asexigências Cesta Ata de Rêgistro cie preços.

Pará8lafo segundo - ocoríendo càrrLelamarrto dc pre-ço regist!'ãdo,,o Detentor será comunicado formalmente, atravésde documento que será ju.r.rcic do nrocesso adininisr.ãtrvú dà presente Ata/ êpós srra ciência.
Parágrafo Terceiro - No caso de recusã dr) nerentài'érà' ciar ôiência da decisâo. a comunicação será feita através depubticaçào no Diáíio Ofi(,Jiuo Mun,cip16 consideraldo-se canceladoo preço registrado a partirdela.

larierlio au]to -1 soircltação. dc Fornecerjor pela çqqçlairleltc uci pâiàelllpgrstrados poderá não ser aceitã pelo
orgão Gerenciador, facuitano.:sé à esre, neste casc. a,apti.jaeoãi penatiáacÀs cibíâii:,

cúusuLA otTÀyA - úns prttlroloEs
Pa rafo
no §dital e

Parágrafo
descumpri
respeito às con trãta
penalidade
Pârágr

e

belecidas

ecorrentes do
ento dissêr

licação cia

istas no
necedor

ô or",àc

ao res

renctê

ra
C

Parágrafo Primei ao - A á,a i1ê registro dê preçôs, íjuíante sua valiCade, poderá ser utilizada por qua lquer órgão ou
entidade da ad min!strôçâÕ púL,lica que nãÍt tenh; ,ür-ticipadü dc cert3me licitatório,
gerenciad m e respeitada§,
esta belec I nq 004/
PaÍágrafo Segundo - ca'ler?; ao detentor beneficiêr'ir.: da,Ata de Registro de preços, observadas âs condições nela
estabelecidas, optar peiê â.eiiíição ou não do íôi'11Éciinijritô, desdê que esra fornêcimento não prejudique as obrigações
anteriormente agsumidas c.)r l órgâo ge|enciacic,r: órgãos paÍticrpantes.
Parágrafo Terceiro - As ccl-tli ati;çõet áclicirrna is a q'r e ie is{er .t €ste itenr nãc Êod€rão exceder, poÍ órgão ou entidade, a
cinquenta por ceíto dos q{-rân;itátivüs dos i';ens (iú inattüm€nto convc,catório e registrados na ata de registro de preços
para o órgão gerenciãior e Úrgâo. pê rÍicipa ni:Í:s, crnfoírÍre ÀrÍ. 21s, § 4e do Decreto Municipal n.e o14/2e1l.
ParáE afo Quarto - i1s adêslrês à ata de regislÍo de p.eçcs são limitacas, nâ totâlidade, ao quíntuplo do quanlitativo de
cadâ item r€gistí3do na ai.i de r€gistro de prcçcs ílara o órgão gerenciadór e órgãos partrcipêntês, independente do
nÚmero de órgãos não pãiticipánlns qüe eveniLtaiÍI)cnte êarerirern, conforme Art. 21e, § 5e do Decreto Municipal n.e
o04 /202r.
Parágrafo quinto - Trat,rri.l.'se de item exctusivr., í'irre micioempresas ê empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no aítigo' 34 {1.; Lci n" i1.488, oe 2Ç0,', o órgãc gerenciadoi somente ãutorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida É$lr aCeíeilte, sonado ;c" .ralôrcs das .ontratações já previstas para o órgão gerenciador eparticipantes ou já destin;ril: a àdeientes irnieri3r-À§, nãô ulrrâpasse o limite ce RS 80.000,00 ioitenta mij reais) (Acórdão
TCU nP 29s7l2011- p).

. .'rC!?SSO:rÀ11 Arí4
'"ciha: oa rí
^..--'*'.-.-.'.i;t]t\ç,a: (- ...._

Decreto Mun,cipal, dád.' - r,.(es5rcj.roe dÉ

n0 que ..çq!pe!:, as cóndições ê as rêgras
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PREFEIl'URA MUNiCIPAL DE PRESiDENTE JUSCELINO
AV. CONSTÂNTINO GEORGIANO RABEI.O, SN, CENfRO, PRESIDENTE JUSCETINO/MA

cN Pj: 06.0b3.891/0001-16

parágraÍo Sexto - Ao órgão não participante que atlelrr à ata competem 3s atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo detentor das obrigações Çontratualment€ assumicias.e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de

eventuais penalidades decorrentes do descumlrimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias

contratações, informando as ocor;ê1cias ao órgão gerencjador
parágraÍo Sétimo - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contrâtação

solicitâda em até noventa dras, observado o prazo de validade da Ata de Re8istro de Preços.

parágrafo Oitavo - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepciônal e justificadamente, a prorrogação do prazo para

efetivação da contrâtâção, respeitado o prazo de vrgência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

cúUSUtA DÉCIMA - DA PUBLICAçÃO

parágraío primeiro - O orgào Gerenciador Íará publicar o extrâto da presente Ata no Diário Oficial do Município e no

quadro de avisos da Prefeittif3 Municipal de PRESIDfNT.E IUSCELINO/MA, após sua assinatura, nos termos da legislação

Vigente.
. cúusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAs DlSPoslçÕEs FlNAls

parágrafo primeiro * Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
v 

Termos Aditivos ou Apostilamcntos, a presente Ata de RegistÍo de Preços, conforme o caso.

parágrafo segundo - tntegra esta Ata, o Edital de corycaRRÊryclA n.9 001/2022-sRP e seus anexos e as propostas das

empresas registradas nesta Ata.
parágrafo Terceiro - poclerá haver modiíicaçôes no iíornecimento caso €tn que a CONTRATANTE notificará a

CONTRATADA.
pãrágraÍo euarto - os casos omissos serâo resolvidos rlêiàcôrdo -com o De;r€tqlMushi.pal n' 004/2021, e as Leis Federais

n" 8 665/93 e 10 520loz' 
cúusulA DÉctMA 

'EGUNDA 
- Do FoRo

Parágrafo Primeiro - Fica oleito o Foro dâ cônarca de Morros,,Estado do Maraflh

outro, por mai5 privilegiado que seja, para dirintir qu:isquer düvidas oriuÁdas do

ão, com renúncia expressa de qualquer

prêiente'i nstrúinento.

E por estarem, assim, ju:iâs e contratatias, as partes assinam o presente, juntamente cQm

su bscreve m.

as testemunhas que

PRESIDE NT:..1:SCELINO/MÀ de 2022

Sccre lária MuniciPal de 5aúde

ó«cÃc e e RrltclrooR
:;.... . :... ...,.r::.

EI\,] PRESA REG I5''RADA

Testem unhas

Nome:
Nome;

cPF ne

CPf ne
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PREFETTU RA ivl i.i írl lCíPA!- DE pRESIOENTE JUSCELI NO
AV. CONSÍANTINO GEORGIÂNO RA8ÊtO, 5N, CENTÍ1O, PRESIDENÍÊ JUSCEtINO/MA

CNPJ: 06.003.891/00Ê1-16

ÁNEXO ÚNICO - A

ATA DE REGISTRO DE PREçOS Ne xxxx/2Ü22

coNcoRRÊNcrA N.e 00112022-sRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.e 05.00i/2022
vl6ÊNctA: 12 (DOZE) MESES

Este documento é pãrte intêgrante da Ata de Registro de Prêços n.' ....,12022, celêbrada entre a SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO, tendo como participanre a empresa que tev€ seus preços registrados, em face à realização do

CONCORRÊNCtA N.a 0OU2O22_SRp.

OBJETO

' ..Cg.

RegistÍo dê Preço para Eventuat Contratação de Enrpresa especializada em Serviços Manutenção E Recuperação de

\J Estradas Vicinais no Município de Presidente Juscelino- MA.

qUADRO 1 * DADC'S

EMPRESA:

CNPJ: )(X.XXX.XXX/XXXX-XX ÍeleÍon

Endereço:

_MA

N LJ

Secretárià M unicipal de Saúde

óRGÃo GERENCTADoR

EMP EGISTRADA

CPÍ: ns

CPF nl

.. de 2022

Testemunhas:

Nome:

Nome:

. V. TOTALQUANT. V. UNITUNDITEM

(..)...........,

I

I

I



t# . )Ç?sso2!illL)L-:ciha:_10X3*--
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TOTAL

PRgFEITURA MUiüICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
AV. CONSTANTINO GEORGIAi!:O âÂBELO, SN, aÊNÍRO, PRESIDENTE JUSCEtINO/MA

C PI: 06.003.89i/@01-16

COTTICORRÊI.ICIN TII9. OOl/2022 _ CPLlÊRE'EIÍURA MUNICIPAL DE PRESIENTE JUSCELINO/MA

coMpos!ÇÃL1'DE cusro uNlrÁRto
MÃo DE oBRÁ

FUNÇÃo

* Em iH) horas or.r íÍ\Í) mês (.onfoÍme,) ca5t,

FUNçÃo + ENcARcos
COMPLET,lENTARES

HiM1.00

H/McoNVEr'iÇÃo
COLETIVA

HiMCOMPOSICAO

H/MCOMPOSICAO

H/MINSUMO

s
ê

H/M
I

INSU MO

&
COMPLEMENTARES} *COLETADC H/M

COI\n P

EPI (E

COMPLEMENTARES)

ALIMENTACAO {E

COMPLTMENTAR

CAIXA*

INSUMO

INSUMO ] ]

CUSTO DIRETO

TAXA DE BDr (xx) %

cÓDrco /
REFTRÊN'IA

iúÃC DE OBRAORDEM UND COEFICIENTE P. U NIT

I

I

ÊÊRRAMENTAS (ENCAR§OS

i 
TRANSPORTE (ENcÂFGoS

I coMPLETVFNTARtS\ ' COTETADO

cAlxA*

I

I

I
I

I

I

SEGURO (ENCARGOS

cotirPL§MENTARTs)'COLETAÔO H/M
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ECUPERA

L1e35íJ: ü
:clha:
:'..\-i.a'

- 112,33 Kil

PRCIJãTCI DÊ

ÊsüiÁDÀs vtcttrÁ.t§ o{) tu

Ruâ Coastarfino Groígi3r,G RàiÉ,o, r;1, t:enÜc - Pres'c,€ôb j$ssâlinalM^ - CEP: 651{&000
CNP.i n' 0ô.003.991/0ô01-16 - Êri1s {s8) 3364-1173 - preblluraiutcdlnoínâ@gmâiliom
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Frêlrctsta AftÉi, de lr, ltÇlo

an8ênneiro Civil - PÍeiident€ Jus€elino

cREÂ 11C628757-5

II|EIIORITA,L T}ESGRITIVO

E§PECTFTCAçÕeS rÉC

íruucr

oRçArú

E FINANCEÍRO

r MElloRtA os cALCul-o

. CÔilPÔSIÇAO DÊ BOI E É]{GÂRGOS SOCIA!§

o CUR\'Â ABC

. PlÀl{TA

Rua eorc:antirÊ cÉàgiân3 Rab§:o, si.!,'Jc{ttro - Fresldíxrto JüâcêlinollrA- cEP:6514s000
CÀIPJ rr 06 OO3.891m01-14 - ióne: (98) 33§+1173 - píetsiturslrr8aôlinoma@gÍÍailcoírt

\AA

o corrlPo§rÇÀo or cusrc
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,uscgLrúo'l!§.à.Ê+rz.^-

§sPEclFrcAÇÕEs rÉcurce -

I

Rua Con§"rri1inü Geêrsia,io iini)É13, ":lí'. CürdÍo - Frôadqnle Ju§rolino/trtrÂ - CEP: 65t4+@
CNPJ n' 06.003.8S1/0@1-16 - F.,.rê (9S) 33ô4-1173 - písieituralusodinomaogrnatl.coíÍ
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ilEn§e§L o§§cRrT§C ÊÂXÂ nüCupERÀgÂo § rÂl.at§§.§Âo o§ E§Tâôâ§ UctxÂ§

Tssüs titÁ ZOl,À{ RUnÂL ss tul§sÍptô OÊ pâSS, JU§CELIN§.XA

§volu§Ão H§TOncâ
l'listóÍi.§ desbíavâmênrô ds rer;ir,,riô ;ja prasidenrs Jussâriítô lra,anhão * MÀ Teue inhio qüando

§urg,Íaín ã§ primêi,a§ con§1ruçôo§ {iê ar,*â2ên6, rn§rg€ãndo o rio Munim, com â ,indirrâde d8 êdo8r §§
p,odutô§ agrícêla§ qü§ §râ,r1 ê§viado§ parâ oB cêntros c'naumdoÍe§- ooln i*o,, Íotãm ehêgândo no\ô§
rn§rerdôr§§ q!ê §â fixarâ* píáxiq§ a0§ armazún§, usando as nraryem do ú pera o dêsêrxervimg*o da
lâvoura dê subs;srênôa ourm§ usuÍrurram a6 vsntagêns comeriâis propofcionâd€s pêb íuxo dê
nâvêgâsâa do íáleridô rio:

trm dss pÍ!ficigâia ÍâtÕrss pârâ $ cresâimenlô da povoas roi o rÍrovimênro da navegngâo íuviar
gus p6§sibilltou â expansâo dê

O pr*neiro nom€ do lugâr

Jusrslinô, quânds dâ criaçâs do m
§oslôliarmên16, pâna prâsidontê

l,ei.n' 2â.X

divisâo

grânde e$lãdista Juscalins kub8tchêk. A âêâ
F$nnâçãil âdmtririrlÍâ§râ êkvârarô â nruniçlpa§

Prêsidente Ju

di§!íilo dê

divisâô têniladàt 1-l i,9 a

Pra§id§nle Jusrôlifio ê um eufi,{lpiê do €stàdo d§ Mârãnháô * gla§il,

dêsmêmbrâda ds Âxi$.
§ dôa§rinâÉo di

âtuãl

S4 em

ênt

7
da lcatu a'q!a!oi. çtdade,..ní.a aÍrêdôÍs§. §r'tuado,.e a.ã nÍàiri*

â sul-oê§*â

, tsÍÍl âs
ôsErislês eo9rdêria

l-ocaliea-§ê na mic{offegiàs de Rosário. rgGFJâ0og{1). E nE mieÍonsgiâo ds norb rnenhâssê
l§§§§Q08i11. §si{o ,-neko-@ileí!e sâo Lqi§. §lq§,iriec l,ltilÍS.§.âsrrá-F- p§.êsÊ_l§.§.|§!!*,..'. 

.---_,-_-......presidente Jirs{erino têrn uma sr.:perscie dé 442.133 kn: {z}, sua pssrhçêo dê i 1.ô3r hab.
|BGã2010 tat e denetdêd€ ?§.00 hab. lkm?. iicÊ ,:fstâflIê dâ câiritár dô sstâdo {so r§{§}, g5 rm.

3. CLt 
^Õ ôtlme {i0 n}ilr}eípiô § q,Jsnlê 3 úfi:Ír'r. e:rirEtanro i,r, Fred,Jíni.1án6rô & 6huya§ pars fl§ y§râo no

pêrísdÕ do ncye.nbíâ â mâiô c d8 .irnio a nlirrbro píÉdstnina ô psílodó ds sscâ. À hÍnrêfâfurE ?aria no
dêconeÍ do sno r.ír toino dê 23 â 33.c.

tijrlil.]{, úe3.giê;:ü iiâ.31n, §,,1, :liít; - Fi$j,lente;u*.alinslirÀ - CÉP: 6§14e€OÕ
' r§.003.ô§'110{.xll - 16 - ;§r1d: l98) :i3â4 1 1 73 - §reÍeiiurEüsrêlimÍnâ&gmeI.@n

4- ÂcÉ§§§

Cl'lfJ rt

^oç '.(

.E\
}lf,êlDfrTE
,lr§c§ilro:::rY:*

de 1§64 ern homanagem go
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o acssso ao munidpio efeito atraícii Ja sR 13s dê sào Luis etá Becâbêirâ, Mgue p€b ÍtiAr4trz
â§,Éltada, pâsôãndo pélo muniôípio de rosárlo, até a sade tlc muníÍçÉo.

5. DADOS FOpUr.ActOrrtAl§ E txDtcÀo§REs gacl^ls

Oe acoído com os ràsuftados ao riúmo csneo da ZOí0, Ídizsdo pdo IBGE a popubÉo do

munieípio de pÍesidsnt€ Ju4cslino é dõ pôp. u.bÚla {.120, Wp. :urgll T.417 ô populaÉo tobl 11.53? trÊb.

IBGE/20í4 0 |DH-M é d€ 0,506 baixo pNUúp00d4).. o ptB R§ 27.800 125 mit tBGE,zo(Ei5) s o ptB p€Í

cêpitB dê R3 2.?99.41 15GE2008(:'.

6. Ão oE oBRA

A sêde ds municipio de Píeêrdsnta Juscdino, dbp6ô dê milo{s-ôbra quafhda ne áÍB d€

constíugá3 civil pêíém, pâÍa êxo§igâo dôr §bç§t oârldâ§ delio conyênio, poucos m§l§Íiak §êrÉo

necesúÍios bus.â. em outras praças nlo ô. Écaaai io a cffi§aElede trabâlhEdorB d6 ouba3 â16.

7. ATERTÀIS OE CO|{SÍRUÇÔE§

No

seí
adquiridos

8. Ft

dê de

oütra§
prasãs d€ rnaior desÊnvolvimÉnto co{rio

9. gltERcÍÀ §LÉTRiCÂ ,,.' ,1 
. .

O municipro servido pc,r eneÍgia eléirica fomecida pei6 CEMAR eín bâixa ô âlta tsnsáo, tl'ifásicá,
bifásic€ e môncÍâsicâ dê 220, 240 ê 380 volts

r0, ooNDtÇÕES D§ §At{EAUEitT§ BÁ§!*O
A sed€ do Íirlnidpio, já dispôe dê sisrpÍne3 público de rbaataci,Írênb dê águ8, poíÉtn !ãrl ilbíns

dá esgotrÍnenlo sandárir.

10,í Águe - A sede do m:lr,bíplo de pÍesiienle iuscêlinc (pntü cün sbbma disfibu@ D, &rE
gêrênciado pêla CA§MA c.:ncessi,enária ÉJstâ.luai_

Rsa Consãnhnu Geürgiirnr llalelo. ;li, Cinto - ârcú.j:ríe Jijâcalinci&iÂ - CEp: 6§1{0{00
CNPJ n" C5.003.891/0001-18 - Fôír:. (á3) *6a.1173 - prefeituraiulcdimmaogmsll.dn

metrri.is poderáo

a:, :,:t:--

N

\a

p.s oblãs d6
sansâmento coítô tub(t canexü*i, dq pata.â da8 riJrss, abum

!

o
saneamenlc. Entr€hntc, depsndar'do ds
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í0.? Lixo - Existe coleta de lir6 nã §€de do muiiicÍpio, que ó bilo por rynbÊ8, Énú€&nb aifth n&
dispÕe de um iocal âdôq'JÊdo psra o tratâmaÍrto o lito quB é r8cdhidÕ s dôpGilâdo €{n um tÊ,ítsflo fo{s do

pêÍímeúo uÍbano.

10.3 E goto - Nâo exiete sistêma do ssgotaÍr€nto sânitárb na sêdê do municípb n€rn nc Fwedos, ns

mâioria des rôíerâncles nâo oxislÊ trataÍnânlo pâra os daietos humanoo que sáo êxp6loE ,lo 6010

cônbminado e quando das chuvas, sao caíegados paia o liÍto dos manârEiâis slrpêrflcids ou a6 msno
paÍa os poços senr protá§o sanitária, dos qüârs a fppulaÉo úilizs paÍa o ooílsuno di&io. EEb hábt'b

tem gerado uma 3êriê dÉ doenç* sntéricas dê lrânsrnis3ào hÍdrica 6mo diarsiãs inÍé€iosas quê

stingsn principalmenlB as cnanç3s.

O comérÍcic ê consiCerBdo do p8queno de !g{!q, riqb depe@ tls t&ütr municÍpios vizinhos mab

dêBânvoMd$ ou Íne3rrc â sapital§ào Luí!, ..

1.r. DESEi|yOLV|LTENTO ECO ÔHãCO EFratilCEnO
No municípic de Presidênlii Jmôáliâê ,,á,::.qiit tirrr á ltitrzâdã âpônas como subaist$cb,

produzem farinna de mandioca. mrtho, trÍe c Íêijáo. TêrÉo e gqr e o turiâmo como as pÍinct aig

atlvidadBs do muniaíp:ô. .. ' 
'' ...,,,:..-

I
do

FUNOEB. E xide escolau GaMiâis (b eíliro méd §sd€ do nrunid§o
de creches {t{de) liaia a aducãÉo iníadil. Existe v&. .3c& rn

rurâl

alérÍr

zona

13. StTuAçÀO DÁ §^lrDE P(EL|CA

O Ínunicapro d,spóe paÍa arêndimenlo de saa popul@o (te 01 hospital ôÍ8!B posbs d€ !âúdê êÍÍl

funÇipnamênto asslm cor:ng conla crm eeuip€§ do PSF. Os çso§ Oais lrEy§ .& aâúCà rlc
encâminhados paÍa cs múnlcipioi vizinhos d€ me,ôr pans ou mosmo E capiteldê Sâo Luls.

§isTEirÀ PÍ{oPa§To

Ruâ Cir'r.arlt n Ge'Íglano fiãbeilr, si], iânitt . i'ÍêsidsrÍe iu§Õ8lind}rA - CEP 65140{00
CNP.I n' !6.0O3.âí,,1/0Of1-1ê - Fêire: 198) 33ô,L1173 - }rôfai&.sruae{nome€gmâllcô'l:

A Íede esriôâÍ do municipio, êrp€rimentou ume mslhoria 3ignificativa apó8 â

O p,incipsl cbietivo dÍ:ste prôjato é a iacupêràg&) e

como 3uês sbfas de Éràas côn€ntüs,
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1. MelhaÍiâ de acos3o als comu;lf,lsdes ê povoadoâi

2. FacillieÍ o Êscosrrénto ds prô'Juç& local do3 po\roâôs;

3. FaciliteÍ o âcso âc tranrpoíte scolâr;

4. Fâcilibr a mobilidsde dâ comunidâúà b€n) de íÉgião;

5. GaÍantir a segurança fisica do" transeu]ià 
" 

da coâuni&rie.

f, ecupereção dt Estrâ&§ Viclttús'Erp cã3 Ê§iêecificaÇôê§ ?átni

..'...,..

Obíd: Manuteaçdo e §ectireração de est?o()as trídttrit

Ê.*ãií!ãôi 112,iã km de P.ecupeíüçâo

to6thüçA§: Í,rut ícipio de t 6.Aênb ruÍ.,E!rn ' ;tv.&AtttlÃO

o&nAs froDovtÁRiÀ'

Rua Cons§ritiÍt Gíotgiafi] f&§!i!, 3,n, (j§li§. ' ,:rasr.rgt'tê J'J8ÔêiirwMA - CEP: 85140-000

CNPJ rr' r§.6Ô3.691i0001- 16 - F&)e iirs) 34e11173 ' v?í€tturaru3celimtnâegmall'coÍÍr

-tO

É

Irleri.,
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Às espêcilicações ôqui prescntas visarír lorneccr ssbsÍdios cagezes de garantir umâ êrecuÉo êconomicamentÉ
viável, dentro dos padrões técnicos ad.i.ldos pelo l^cn, dey,,rdo 2t M aÊi'tr§ em rabCo oo, i.ndP'
pt t/&o, ,ro pkntlho de 4scntitíliws e c;rEbt, peça emponsntê do projêto bási€o, quãndo dâ €trêcljção da obn.

Os sêrriços dê melhorâmêntos dâs êstradâs serão erêcuiados ,ro intêriot dss fâixâs dê domí os da§nidal quaÍrdo dâ
demâícãÉo do parcÉlâmênto ruÍal da ára3,. c.o$ aoípos estrádâis 5eÍão coniÍuídoi :egundo as espedf,eafes
técnicás fornecidas pe'o lncrc.

:..r. D€Fr lçÕEs

:..1,.
Para os efeitos dÉiiã especificaçác rão adotadas e3 dêfinlrêt:

."-t --
PIEsIlllt{ : i
,uscEuxo
'r.--,:E--l,lí,

1..1.1. ÁÍerros - 5egrieotos de Íodoviâ cujã impLiiátãô requer dÊpótiloê rtat§lii: pÍov€fiIêntes dê co.tes elou de
empréstimos no rnte.ror dos hmites ctas secões de proieto (off-áêt$ ç: dárun o corpo estradal.

aô - dispsshivo, ak drenagem que

":â#s$;;:

)..r.-i --

:..

provoca pàt{a de eneüÍa de um fluxo1.1.:. âocio de qümulaçáo e srrj./teclíieâ
aquoso paaa não causar erosáo no ierreno,

7.7.4. Boto4ento - pâ.ts de te.ía, que no terrapl,eno é aproveitada comg ate.ro, dirpensando yrndes diÍân€ias de

1.\.5. Eoto-Íqo -

volume. ou â,áce
material dr escâyãdo d(,r tane5 não
ssiva díâncis.d§{rrnspoítâ, e lllrá é

apÍo!Éttados no5 âo gêu

deposit do br-{ih ciâ nos
limitês da faixa de domÍnio, quândo pôssivel

1.1.7. cortei - Segmentos de rodovis em que a implêrtãçâo r€quêr a esaav.ção do têrÍano natur|l, ao longp do eüo
ê no intêrior do§ limite! dâ§ reçôes do proj€to {oft"§çt§} qu€ d€tinem o corpo rsfâdâI.

7.1.8. brte otêro comp?nsodo - é a desliraçâo do volume de cone paÍçiâl ou tobl dê um trecho ao ãt€rro de o'lrt e
trecho, corrpênssdo tra*svêrsal e/ou longitudinalrne e ao eixo do trecho con$dêrâdo, salvo nos casg de bota fora
ou eÍnpÍéstimo.

X.1.9, aoto varÍrelâo - dif€rençâ efltre a tote d!, iaíliiÊ ôo prôjêtJ ê a do têrrei1ú natural, conslderãda nô m6ÍÍn
ponto. Deoominãçáo usualmente âdotada gára irs ahuãs da corte e de ateÍro.

l.l.1}. Dcsmat0':,enao - .orte € í€moção de tsda t Bgei,tão d€ qüaiquêí dênsidade.

7.1.71. Destocontenro e limperu - operaç6es dê sgiivasEo e Émoçãa tqtal dos Íocos e ra{:es c da çamada dê sob
or8ânico, na píoíundiriade necelsário até o oiyel do ril,'tqnc corlsiírerado âpto p3rs terrôplêsâgem,

Rüa ConsÉntlno Gêc,tgÉrto Rabeio, si t. êâ'liro - Pasoidonie Juscêtií}íMA - CÊP: ô5140-0m
CtiPJ n" O§.003.8911m01- 15 - Éoie: {§§) 336ê1173 - píêtuihrí.juscdimms(lgms[.coÍÍl

1.\-6. Caryo da otecíi - Frte do lterro situad3 entr€ c tffiena mturãlãtÉ.0,6O m,.abai:o da tota cortêspondente ao
Sretde da terrapter âBem.

01- pspl!çôE:§§llu§

L I
I ,

5 a
transpofte. i



7,L.1?. Motêrht Cr 1.§ coiegádo - comÉísr8íse or solos ÊíÍ, gêrâ1, resi
diãrnetÍa rnáximo e interior â O,1S m.

!.7.78. Motetíot de ls crtegoí7o compÍ ciâ

iiu"\;ica:

d!âl or.r sêdiÍíênlirr rÊios ro,ados sü nâo, adn
idadç apIÊsêllladr,

ln&rior à r§ahâ não âttêíãdâ,
ds mri§r equisamenis êxigid§

'q{ pÍô.§so ntânt al adêquado,
olt pêdras de diâmêtrô

ça;qol1Ü2k)

§úw

astudo§
do

1'!'í2. ,Mr - é â dittánciá dÕ (eriro ile grâyidade dr massa dê salo. íochã §r,l outro matsrial i§r*§ a ser
transponado itri o csntíü de grãvidâdê d(, rücai d.) §eu desrinÕ (ôistârlciâ Médii de Trâ*JpoÍrel.

L.L.L3, ímqal§mento - é ô proeês§{} dr êxBàfisãr ,rol.Jm&riea ds têarêno nã&raf ap& o dêsmoÍt! dr material
(co nsiderado no transpone)

1-1'14, êrrp&snrníl:r - êleas i;dieadri 11§ píaieto, ôu s€le{ionad6, oôde 5erâo êrcày:dss mrtêriais â utilh n3
erecução da plataÍoflra d; estrada, nos selmorirol.à* ateno.

1.:..15" 6aaidê rrirr'r. êirende'§ê canro agirêle aônrtituldô dE solos nrtsrêh, cônyqniôntemenl csnpactâdÕ, qle
fôrmará uma cali, dâ rolamento impericlávote rôiistinle paá supoitsr ó tíálcga de veíctltõs.

7'í'L5' jazldo ' áícã indicôdâ pàra õ obtendo be solos 
'cu 

rôcha: s sêrem €mpÍetados na execuso da eúada.

crrjê extrrçãô 5e pro(ersê por combi
csniralualmÊnt4; a extrc*ão efentuã

11ação

im€fite rá
§$e

inclsidos nêsa riâsaiíicação os biocos de rocha,
méCb Êotre 0,15 ft e 1,00 q".

âltêrada e
.êdsçãô, ã

1 1 l1
carâ

a

ôâÕ

€

Íriãs dê

are§, quê â§Je§üíêm ã lriã
lite a

êo

\.1.22 . Reduli,izrÇ trânsveísàl e
íongltrdim,rnente, coaes ou ater.or õú 20,m (m de esp€§sura e âcôrdo com ss p€ÍÍl§
trân§rêísâis ê lôn*itüdiâáis indicâdôs no prsjetô

1.2. CÂRÂCIri&ílCÂs rÉcNtcÁs

Êua Crlirirâatrt$ §eol.srãr,o 1Loo;.,, r;,., Cr.rl'Jr -piübrüênte .rij8€aiinorMÀ - Csp: §5140.16
CNpJ n' 0$.§ü3.8§'llgf01-16 - fàíia, (98) 33&1-1i73 - prêÍ,liirÍajuscdir,üm€gmart.coü

!'l-21. *evci:tíiíileiib rdrnd. lb - ênlôiiiriÉe rsnro iililliTá liiii§liüido db tliiitúÉ íilâqúrdí ê-itã-' íriôi,ô,t{ã;l{iTêtá ile
Jôlgs nãturais o! âíttiieiair, às de aínbo§, rÕneententÉÍÍsnla ümêdêaidA quê ÍoÍÍnãrá ,*" aaB" i, ,§,âmênta
irnpãrmêável s resistsnts pãrã süp§&fi o tr,í€gs dê y€ilÜl§g,

i.1,2&. §eçãa pa*rõc - perril aia ter.s!r. !m 5..i;i :r,ír:rôi a) Êrxc d,t e!'tíadâ dêflnindo sua platãtormã ê da|do-lhe
conforrnação trarsver§âi ê lôngit,.1dinri, {esr a fiqãlirad* {ie dai b§as cordiçôês d€ tráÍâgo ê drênasêÍrr.

1".:..25, §ervttb§ prcl*$iratet - tadss ár 3pera{óes de prepatâção dãs átsas dêstitlâdar à i.!iplânt}ç3ô dô sôrp§
e§tíâdâ1. á.ea5 Cê eniprértimüs e ocorrêncras rJ. ílrter,al, peiâ íemoçâo d€ mat€riêl vsgetal ê guaÍss, tals coÍr€:
áryôrêr, arblst{]s. tôics ráírê§, e.trlhqt matâqôcs, âláfi dê qlalquêr oúaro considaardô prÊjudiaial-

1.1_19.

técni6s
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Prdrão
allmcn&ra-

lffra

- Fairà dê dorninio ......-...

15,00 m

. Lrgura da plataformâ final da l€rraplsndgim ......--", : 4,0O r,l

- Revêstlmenro primário

Laüurâ dã platôforma final do revestlm"fio 5 6,70 m

> 0,10 mÉsp€ssurá minima compactada...,.

- Rampã máxima limites

- Raio mínimo

A executora deveíá aprssêntar soll.sõÊs âltâtnâti couber, parô equacionãmento dos problemas que

no

19
.1'

5em

02

venhanr â ocorrêí dufaot6,tr;a:r§uê..| &
pÍojêto básico, *ira nts' ai.iii€(rrlki da otli
lnstituto Naciord dÊ Coloíi{l.Éo e 8ríorma

.. .:

À!,r.rorei ou aôuíos q!ê não inteíerirem na.onstntãg e

LI

0 desmâtamento será de âté 15,fi) m, êrêcutâCo na faiE dê domínio definida no Projets.

especial valoÍ po.
.azões hiíórícat rênica! qu poroutro motivo relevante dÊverto sêÍ pÍes€ryad(5.

As árv{nes e arbustos serão ênieiÍ&dts nas laterais dâ a5rada, dê âcordo aúm a oÍi€nação dr
fiscalirâção. A mãdeiía rc.ultante da de:rul,ada das árvores poderá s.r, utilir.ada na côrrtruçâÕ (pontat
escontmêntos, est-à(amertos) ou doada ao, b€nêlicláíios do Pror€tÍJ, poí prop6tâ dã fisaalizição e pot
determinação dà autoridâde coínpelente.

Nà, ..ea5 previ5tôs para recebcrenr atEríGs slll}3rioíeá a 2,0O m de altur€, o de$elamento
deveÍá ssr f€itô de modo que o cortê da árvsre frqiro ns nflel !o êrreno nãtrral. parâ âtcno§ sbairo dê aoo m &
altur€. deve.á seÍ exi8ida â renDção d,, cernada supêrfcial do teríêío (oÍrtên& matedal Orgánico.

Ru. Constaitnâ Gs)rgra,ir Ãabê]o, :J[, ,]íüo - Pre:dÉ#.. JuÉ.arjncílrtA - CEP: 651«)'000
CNPJ n" 06,003.891/0ô01-í6 - Êanê: (9Ê) 33611{?3 - pehihraiti3caliírotnaogma{-wÍr

Dlmên!õcÍ
rdorád§

r5,00 m

15,m m

4,00 a 7,00 m

3,70 â 6,70 m

Sem lhnite§

sem limites

I

I

15,00 a 30.00 m

l
DESMA
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tr4s coítÊs dê mais da , ,50 m, .i destocamento 5sÍá executado juítâmênt€ com a elcãYaÉír,

À lr.guía ria faix,r dr linrgeza ou eapim :erâ aqlleli (ompÍeendida entre as ctistas de cone ou

êntr€ as saias d€ aÍeíÍo. fxecstada á limpe:â, s€rá.feila a veÍiÍicãção dos ê§taqueamentos dâ estrada.

tienhum nDvirnento de terÍe goíeÍá sêr inicaado enquanto os têÍviços d€ desmatsmento,
destocamento, limpezô ou câpina não tÊnh3m s;,i) toBlmsflte mncluÍdoí

O controlê dos sef!rçci scrá íêltJ pílÊ frscúlira,r;ãs r,,ediãntê aprêa3çgo visJrl de §ua qualldade.

.Js bota-iosâ,
consideredor pêÍã fi,']s dê ínêrição

rnent§, dêstocâÍnento rão

BE!
::r4§ib.ffÊ
:JSCELhO.:4rs--r-

r'-)rícs;,('nd*nt(6 ôq josmatê

r.r. oPfR{çIo

a) O desmstãnr
d?F€ndendo da!

ento :êra .eÍgcstadq íi: Í
ceÍa.!êrí*i! da eíÉ{à;

'definida

anterioímentê. O ii,'smo cofipreende a retiràda de a.bustor, árvoíes dê pequêno poÉê

m

etetuâdo
pequênos

coquerroS,
que ioram (4,

ê) l.las áreas pre'ristÉs pàra re.ebeÍ ateÍÍo§ 5lp€rioiês e 2.00 m de eltuÉ, ô desmatamento sêrá êidcütà6 ire ffio
que o cortrdís. áivorês f;qija, no riáximo, dvelads es te:Íeno nâtural. Pare âtâalos abãixo de 2,00 m dê âltura,
exige-sê a remoçãr .i., capa rrjpeÍficial do terÍeno coltefldo rairês e ÍeÍos vegetãlr;

f) ttos cortes de maix de l,iü ín de àhu:a, q o,:lr|i:rrrileitô cpvrirâ ier ercautâàc ,sltemantê com êscalração ê não
deverã ser corn!'-ta«: rios curtosdos serei@s gr;r;rnÍrdÍes;

g) À lsrgurã da íàrxi de ilrilFe:a üu capina r"Í; aqL*la sümpre.r§:tdô entaê as êrirtas de (ortê.ou entíe a5 saiõ dê
atsrros. Éxêcuti:da a 1;ÍrpÉzâ, será frttã a veriilúaçl) d.rt êliaquÉÊntentüs da êst.ãde;

etc), c;prm ou lrlrnÍn€as, §u€ r',oti\çdo6 !êh. taltt, dê ms
coaafu cos ã bdfirte tampo, ?Le a completa eleEução da ob

n

c) As árvore§. s! êôtr:toí qus tlão. lr,iiaryfêrlíÊil'.r'a !o0.:itl1§!Ot,ê Sa. &8r!8
cênicas cu por outrc motlvo reieyarrú, dsí€rao sdr preôivaàas;

di As árvoaes e arbu:toe sarão enleiÊdos ffis lételai5 di: estrada de ãeüdo coÍn ô oÍtrntarao da figllzaÉo. As
madeiras, iêsuitaôte ca derrubãda dãq ár€rs3, ee:ào. *r.tltllhrdlitfiÔi,ti!àliit4lsla{poírtês, Ês.o6rnêntos,
êstaquearnent§s) o! doada; aos 

-bên€ficiáiios 
.dô proiêto, por proposta da fiscaliz.Éo ou por dêterminação dê

âutsridádes competentes j

Bro C!,rsianljrto Srorgrarre Rab§:c, !§n. C§-rto - PrÍ§idontê Juscàlino/iliÂ - CEPI 6514&000
CNpJ n' i6.003.89110ti01-16 - Fonê i9$ S3&1r73 - pÍstuhJt6iuscdhôma@g,nâí.cffii
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h) l{o desto{arnenlo mÉr:ânicê, ,Je'lerãc :er toÍriã(râs ar pÍêcauçóês de segurança canÚô âaidaítês co{Ít

tosbamentos de irvoiá sôüre os eqrilamentrrs e condsóresi

"I
)



,-ce3sa[
joiha:

i) Nenhum moYimento de terra Êodeío ,3r i:r.ciadâ cnquãnto cs strviçor dc desanaEBêÍtto, destocamêrto ê limÉrâ
ou câpin3 não tenharn sido totalmentÊ .o.rl!ídoi, .

il O contrôle do5 s€rvitôs seÉ Íeito pej? fis(ãlizaçào, :1l«iiãnte arr€clâçào viruil dê sua guilidade

2.2. riEDtçÃo

2,2.1. 03 sêrvhos de desmatan€nto e desrocaments de Çêrradr láruoÍês de. diâmetro d€ até 0,15 n), de mãte
(árvores de diâfietro acima de 0,15. m) e de limpçza, lêrãÇ medüos em furcfu da áreâ êfÊtiyamefite trabalhadâ em
m: (metros quadrado!], ob€dêcando às cgndiçôês conyeniâdâs or1 contrât dâs, dâ conformidade com s phÍrili, de
preços unitáriosi

2,2.2 Os bota-iora: correspondentes ao derÍnatamenlo, destocamemo ê lilr4Éra não terão considendos para fiírs
de mediÉo.

tu ôpêrêties ieíão executadas utiliiirúo-s€ equipamelto6
§erviço mãnual. A escojhâ do eqsipamento se fará êm
exigidos oara a execução da obrâ.

com o eínpreSo de
de ve8§tação local e dos prazos

B) Trator de est€ira csí lâliinâi
t ) Mclosserrâr;r' l"'

No que cor-rber, serão u,iii2ados os

c) Carninhão bas{ulôntel
d) SeÍra cir.ula!i'
ê) Ferrament$.,aí*rr i s, eaC,.,

Os rnrEÍiais empl€fads6
sübstituiÉo ou êdição de mnteíbf
e ate.rdêndo às mêsnas qsàlidades €xigidas pâÍa l1râtêr iais !.rtiliradgs em 5.rviçor de aterro.

3,L EAU,PAMEI{IO

Sãô indic.dos os Jagrint€§ tipôe de eqli:iinr:nlo parô a Êx€c(i{o de regularização:

a) Motoni.reladorô pesaíra, com s§€aÍificadori
b) cano tangue distribuidor d! ág!a;
t) RÕlos compâctãdores lipo pá-dê-câírreiro. llr.r-l ii:r':r;iiíio e Êru'.jmgticoi
d) Grade de discos;

e) PuM-mirtuíôdor

3,2. EíECUçÃA

caso dê
pÍoieto

Os equipáíti rltos Cq eompactaçào e d,r rii',r;lo iiic çscuihiCo: dê acordo com o tlpo de matêíal emprerado.

RqaCoisbniin. GÉ)ígia;ro liá!.).:i?, r.-,. CE1rir' Firsidril'le ile:âllno.trâA - CEP: 65í4&,000
CNFJ 11' C€.0ô3.891/000i-1ti - f,.rr,,. {ÍA) 33ôt1173 - p.efêitur.luselinorna@gÍnaitcôÍn
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a extensão da stÍadi e s

3.2.1. roda a y€gstütãs s ílât*riêi, or$i,ii{,rj psÀesrürâ êlistêntss no ,ei& dâ eíÍãdã s§€a rerBrridos;

3'2-? ApÓ9 a exêcução dê §§aae5, a!*rrôs e ari{ãô do rÂêteriâl náêessário irsÊ ôtingirr srÊtdê dê proiêto, pÍú.err}sêà esari,icação gsrál n4 píotuàrrisaae fa .ip"1p. .çrn, X*iAa .,f" elttf*ãçâo, lmêdêcisêntâ ôu sê êr',compaçtãçárs e ãcabâmeslo;

''1-3 
0 cà§o dâ ccrtes srr Í{}cha ã reguiari.ã#{, d€yeíá §êr ÊxearHda d€ âcaÍdô rom o pÍoistÕ erpêarfiro dâ câda€ãao.

' ri r')'ri'i I'

3"?'4' §s ç!*âs e,fenu, alêm de zo,o0 cm móxinros serâo êrecutãdos de acords com as espeerffeaçõs detêrr3plenagem.

r.r-5. Náo será peímrtida â exe(udo dos s§*,içal d*srai esplclficações ern dlàs & chsvã.

3-1"§, ô âcãbã§*Íto do lerreno
lãxçamentô de r€vâ::tillleítÕ pri.nd
plsta dÊ íslêgêm ê vaiar dê escôêm

3.r. t*§DrçÃo

Setá íêitr For m'irre,
largura da pla§&i*c

qt adrâdôs de r:latafonna
lre b§á

ãpos § 3êrviço íJe Í:gllârilâç,áô, deve estar ern perfêitas condísôar pârâ §
iinifoí,íe e len lmpeÍÍeiçôes e ondurlâçôês nã

§ão sêíd permitrdo Õ acüiiu|.r ile meaerar eo tngu d* boaij-;r! dâ ,lê1iior$a, côm s objêtiya dê dar ,iy{rescsãÍrsr*e às áruãr s usàrÍtsb is: -

ilão sêrá permitirâ ê exeí4âo dos sâ.{iços drst: ê{ie.ilisâção err dia; de ehuvE. 
§

§í{ 11r§.§rÀ

iFF: .§3?.ü13:r2

4"2,L. De F,lj,§se 4n p;rÍi do terêi,ü nêldiiii :.re;t::, !êêuií!ô ôaiarít.çljêi ds lltü 3,A.1. ã Contrãtâdâ co(,1 ão?rtici0âÉO inlc.r :.:ilLl dt fircaiizaçào, lr,r,(i,rio o 5r",d" 
", 

.o, base lns seçfus trànsveGã|s, cllcularão osy6lrÍ11ês de ter í? ã :trê.?t rilôyinlgÍitâd§5 e ia;ál i§.:iqã, Cas obii; rle arte a :erem ;"**à;;, n;;;;ã;;parã dl§t.ibriçlâ iontiiedinãl r veni!-àl dÀ tsrre:§*âêo aei rirfir"Ao, ri"Sr;" À;;;;;;;;.-Á*r;
dê §rót§do Ànàritrc{i

RJr-,.-J'.. ,.'aoo C.Cígrá;.c R.r. .. . ., :.i,-C - prlj5..jei,:t . U:íj*.jirô,iri,.. - CEp: 65140{00
ÇNPJ - (J6.003.89ii0!O1 -ta - F. . tl8i 336+ii73 _ pétütrsjrrscdrn0.Ínê&gma .com
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-ê.},"§!m)ar,.
)lrlcEuMt:i:§Y_

Csnsisê .êrviçô rie

À .xecuçãe' dâ'ssção pâdrs§l dêved
aterrôs.

':' ::: :i'

o{ . TrnÊÂe§§e§§ât :,

dnndo-lha

côrês ê

4J. mMpEtú§ÂçÃt, rrt ,:oRÍE§ ! ÂTEiROS



' *-:*' 1"'----i*.]:*
4'l'2 os serviçâs de cone ê âtÊrr, §ó .i(íão ;rir,adô3 apó5 a concr',,'§, do§ a{ssh,} do môtêrbr s est?berêôidÕç ssproc*dimsnros pãr; iujt*iribir(io no cofps rttí*dôi,

4'e3 i'lo5 ientnos íàct*sos s rouco cscaryaúo§r"§f 'm0tivô5 êasÍrôniiok. §*rá Gcürnândávêr rârãnrar o gÉrdâ,pela utilkaçãg de arerroi- Bará evirir conei u,t, r*r,ar. r*i*o ;; ;; *orrãrío âdmat,r maior distânciâ dêtranspone.

4'2 4- lros tenenos onduiadqs devgrâ :.e' :mpregado a perfit coiado FBrâ ress.ir ôs rustos .,nstrutiyos ê benêl*iãrâ dÍlnagêÍn, §gm p.ejufuo das eara(t€rl; !!üs téerirâ§.

4 2'6' Cúrcó' pfes§upô§ÍÕ' irrciãr; dêverá -=í,-€dÍÍitícü quc a ccnrtrlç:io 1d§ .êât adâ §erá de modc qqe t§ds a§mâts.iais §atis&tôÍiss encôflhsdos ra.§scâvôçáadü*rrries serâo a-üliáLs p:ra aterros,

4.2.7. Sendo o cúsi3 do trarupone usuãlm.nto nlu*i Oo
§ré mãis e{onôini(ô iransgortô, ó ,§ataÍiâl j{ cscayâdo â
mrtst'iâl a âdsrái 0

4.3. §MPSÉ§nM{}

dê elnprésilrn. prra

4.3 1. §€npre que po§rívsl, dêverão t€, eiecr.r*ilor
escavação ern alarg;nrento dtrs con:s.

4.3.:..1, Os emÍrást,mos em ala
p€rrxitda. €m quâ,g

IT

d.3.1.2. Â insl§iiêcçia da'
nãt8Íiais dE

4.3.2. No§
emptésti

4.3,3. ?a,. lma qscrlã.} ds esiê!,cê

qüe c de escavaçâo, a fircâli:ârãô d€!,rêr.á r§e
grãndes disâncias pãrâ corcluir

:t,..

â8.. coípó Irtradal, resu,tãndô â

sando
$e€hos

dê

amlolgol trecliog, .

alaryal1lenioi ãil
€il v§a
i{iôôdi§

, os _âlârgatíeruo: r §g Bmpréstit-,,rss latêrd,§ dêyêÉs sêr

ê dôs

limite da f.ixâ de domin,o da esr,-ôds.
a §téío 

I§:catkâr1, 
oaêlernitir.l

4.3,4. tntre o bord,J ex1àrno sir câjrâ dê ernt,résti,,nô dê âlârgamê.lto ê o
dêvêrá s€r manlda ser,l *xpl$rãçso, ufl1ô tâiÂ? ttiikir}ãdê 3,o0 i a* brg"",
implantaçâo do l")ieta5 dê prorrrào

4'i'5' 05 §mprésiifiú§ r§ü deÇoíent.3 de.ir,üa$Ént§ ds c te5, qurnd§ nô irtêÍroÍ da Íerra de dorníniô dâ§sríadê, dêvsm $e ,i,.,aÍ dÊ ríodo 3'nã{, i,llêíierir nc arpectc pris;gixco aa ,4iro, a ê§raÍàsô sêrá g!.§edrd} daexeeução dosseniços dê oÊsmatârn€nÍ§, deslôtnftanto a llÍnpi:r ai área.

4'3'ô' Â§ {ârxês de fflatêr;ar dê êínpréstrmo. qu:aio rberEs ao irdo .rê trechos sm con'ltus. 0u côn ü.,a's &mgreides elevados, :erÀf, s€us bordos ,nternos õ,jtárr.Jados, ,ro ,ni,.,irno, S,OO,o Oo pe Oo 
"te;J- 

-' *"'""* -
4"3'? í\bli trerhss enl rirn Ê§, os êmpéíiÍrrs dlveião, na rêcd;da dü poss,!êi, §rtsêr-ae dô bdo ir:tsrno das cunã§: €â llfiha dÊ furdo dô5 êmlr4§timss dew p.ômo{er sr§ d.§nrgêln âdêquãdã,

4.3.8. Os empÍrLtt4c! proveÍrrente5 de laziias crst:tles ds/em 5êr escavedOs g€oÍnetricamenE dê Íllma gue suadrenâgêm seia fêita faítiín€ntÉ.
Rriá cüÊsiânt nô cêffgiáno ;:ao.r;. -,í, c.ntro , pícsÉents ,J.,6c€lini/MÂ - §ÊF: 6í1{&000
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4.3.g, Sempre qU€ fca pó§Sívet e eüóiromicamar,té cônyeniêntê, eierterá ser coiíruldo depósito de ên? vegêtâl

proveÍtiêntê de €one para ser Utilizâd, como cobsrturâ de blud€s e dê outris á'êa. onde fo' ad.quadâ eo dântio

4.4.:i. À operação de c.rrtÊ con§istlrá lrü esláváção do ÍnateÍlal aú o nlwl-prêvlsto p'rá â phâÍoímà dâ ãstnd8' O

dêiêrwolvimentodãesca\EÉoseprocessarámêdlanteaPÍevisãodcuü|lração.d€quãdâdomât€riâ|oudê$Íl
reiêiçãô, e crHÍlo d, Íislalireção.

ô.4.2. o miteriat ejcóvado noj coÍtes.dÉv.iá srr ràseniado em de[ásiro para ser utilirado no r€wútiÍnanb prlmáÍlo,

desde quê sei. can5tàtadã Pela fiscalizâção a si:a co eniâhcia teEnicr e cconômká'

Â.4-!. os m3toriàrs de má quâlidade, huÍnoros, micàcers ou Íormados por 3aib côbld3i, §êíão rejeitado§ parâ 6

de vegetação.

À4, COmr§

"bgtâ-íc ras'.

4.4.5. tlos coÍte§ §u§ceptíveis de o

d.enâgem nos pãtamar€s' Quâíldo
antes da ãplicação do r3\'estimÊato dê pmtêÉo

4.4,6. Nos Pünt§s
ser erecutada atê

4,4,7, Nos terenoj de

drenâgem Dêiêíá sêr Í

r.5. ÂIERRO9í l

,J, Êrecêo€floo e6te ikimo' a etdação
e!iuÍ íccahues Síerefl ctais,

.haBdóes, dêverá 5eí evdàJa a construÉo de

1.:a a ton§?rrção ern atant, aom no mÍnlúo oJcm
.....

4.4.4. Os taludÊ, ::lL cort! te,ão uma ind@o
serí permitidÉ a p,êltÊça de blocog d€ rochalnüâ

. . :'. ".
ê 2:3, rah.o indi6Co qt cont.árb estabêlecida no Proi€to Não

uludes'que possam cõloaata$ risto a seguÍanç: do tÍânsito'

€ respactivâs obrâ§ dê

d€verá sêí calnpa(tsdâ

deverátia

a

4.5.1. Íenânos de Fundaçãa: caso não estelz êxplii:i!'do no projeto' a (onstruÉo de Etery !'rá ePdtds f
inspeÉo dr ffsaalirãção nos teoenos $lr q6 supertãÍão, pâra PÍâ.Ànir Íubta§ ocorÍêndb le*iealors' tla tnspe6o

sará verificadd,.no qa. .o.dr, I .. . ...,, , , , :.., .- . ., ., ;
a) eristênciâ de á8,-;, d,r nascentê ou de infiltraçã,. 

, -*^q'§-rl*"

iff;::1Ji..,:.,"iid*',H*#""#,H"rffil:il',::::;r".,",-**TffiHÉ'S,
4.5.2. Os âtefrs, 5ar de!êrão ser Íliciido, ôr' : '' ''íírci3tão d{i tcCas â3 obràs §9 aíte corrêÍte§ ôec€§sáíi's à

dênagem dâ bacia h;irôgráficã interceptida pÉic çifpo ê5tlldàl'

4-s,3, Somsfltc s:rào utilirados nô c@ístitrricilq o.:. ble..cs c,s nràtÊ{iaiÍ qua, a §ri!á'io da 
'i:cali!aí&, 

têflh'm

4.3.4. Aô juÍrô da Ír5:alizariãg, a partií do iiri!:'? (rq-rsnslíuçáG 
'a 

esi'ida' Yr'luílE§ d€ üottes em êxcêssÔ' qut

rêluttaÍiant em boti-forai poOareo ,"' 't'lii"f" '-"' "tuoo' 
parã alâr8Êín€nto da ptataíoÍma' aden§an'nto dê

t?ludes oJ bêrmas de equrlíbÍio.

Rua Co,,slãniri'J §6ÍElaxo liábair' ü!" í: 'íric ' f'e&í'snia-ius'dinorMA - CEP: 6614S000

cNPi n" rlô.ü03.891/úl-iâ- it."t' isÉ) a§a'1rr: - p'"í6iuráiusodinomâ@gmalLcotÍr
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4.5.5. AÍ8ila clloical tcomo a vasa)' mareriij lumgso' ttais quals; 3 têÍrô' vege'tal' a burfa e o crNão minerel) e a

terra oriundade ceronlpo'tçao o" 'o"n'"f'ãtil 
tí-í(i""t'jrs inadêquados pàÍa conitituição de atenos'

4.5.6. os alenor supêrioÍe5 â o,8o m de ãilu'a óe{çíã': :sr con§truld§s cotlsideÍando o acÉscioo d€ oÉo m de ca&

lado dâ plataroíma. tste p'oceaim"ato'ie'l-J t"i-'aottOo tt" 
"otao 

cÔm â5 condiÉês estãbêl€cida§ no PmlEto ou

a critério da fis(aiirà(ão

4.5.7. Nos aterros oróximos acs encoiitío'' 1g"'porceo' nàt tntt'tn-t*^* câvas dê Íund8ção dê dndlêlrâs &

büeiror e em áreat íe dificil acesso ao ü;'útfi;;J de 
"onPactâção- 

o! ateíor sêtão êíetrltados m€dânte o

uso de €quipsmêntos adequados, ;;1;;;' ;;;':* '-'l:::^:.':"'Ú'"s' 
À êretlição será nas mccnras

ionoió* a"*t,,.t 
"o5 

eubitens PÍecêdentes e subseÍü€ntês' no q{'e cogDel'

4.5.8. Â inclinaçâc do5 talude§ de aterÍ" iuieii o*aete' at 
TndiçÔes.êstàb'lêcidas 

no Proieto' Sê poí âEuín

motivo horlwÍ rido o*itrO;,il*'ua 'o 
aáoáil 

'iún"po 
ttu :r2' que poüerá v:úr êm função do nBo de solo' &

otortêrt& grtdii:!h{r-§:il*t'!àr' !ÂhitÊ-53 â exeã'ção de atêíÍos com o êmpriSp

I,,,,* ;ilã.;ãú'úârn"&tà&aqüÊn*r de mâtedôl terroso dê'i&m€ntÊ

.iuiro da íi$a,tôção.

4.5.9. Em regiõe! cnde hower

dã me§m,r, dcÉdÊ que Prelisto
comprctado.

4,5.10, MlfooaÚ§tA EXECWNA DO' AÍffiio§" '

4.5."1C.1- O mate

medhrúe a §tilir

4.5.10.2. 0',ralquaí q

sgr grec,rtado con
distribuição e dê espélsr]lã da .amtdi.

or seguiite§ {,§uipacr€nto: ieíerilo Ée' utrti:n8lr :t';'

vâÍlál,eis, conforme o casÔ:

c.rYç.,:dÊ-"T1,-ffi."ffff1iT*

§esêiaoFacêdimento
r,,§loniveladorã, ou dâ

deverá

inhão
pelaaÍ o ÍnâteÍiai Par{ egaPa«do' a

4 510.-1. Ouaado retessárb ''mPde,
;;;;,*d" "" borr:fsdor' 5ê, ao rortrâno' a umrda& fÚ{ eLÉás&'

utrlização de mcto^'veladora ou Srade Ce ciisco'

Â q 10 ê- NG tteÍÍos ass:ntados sob cncorrrsga'l inclina$o tranare.rrel tsnanda' a scadtaflo d;vrá ser Íela

.àíiàto.J" ia-'", oroourindô ranhulê acorroinilrndo o oata c rqs'

a.6.. B"§quEI^

OgtiraÚaaampliàr?vi§'('dosm'lr)riíã,sd§)ír'ç'll§"J$!iátê{roí§tl5JídznôelÉr8ãfieÍrtsds'(§t6gÍloÍví
do lado d3 concav.tlâou o"r,r, a" tt'l'iiil;; ;ilã;;;;ii'e' proíao' ou se não'etpedfi€âdo' dr ordem de

0,80 m, a cÍitério 3a Í:caiizição

4.7. EqulPÀMCtirTOS

ô) ratreg3dor Írontól;

bltíator dê eltelra cêí'! iimloa;

c) irâtor de Pnêusj
d) motonivelado'ô;

RuaConstârgrroCêol'giâtohabc'o:"r't:{itBe-P'êlicer'tê''lu,:slineíl*A-CEP: 
651aO'@0

' 
CNPJ n" lô-003.â9r,0*''-ií- àt"' i'ij s'}3+t rzr ' pt"Ío'hoâluscsiiÍ$ÍílâOsmailcom

de



€l râminhãs brsculante;
fi rolo compaaador liso;
gl clrninhãô iÍriSadoÇ
hi,§l0.colnp€lador Oáde{Amsksi
l) gÍâdê dê díscô§;
j) €ql.ipêmêai3s mafl uai§.

{,s. MrÍ ÇÃo

ü5 - gry§§tl1§§rglErM4n§

^ 
lâr8l,lí:l {! êspessurâ mínimât

sgô de *c miniÍna 6r, m e 0.1C1m, Í
mqte.ial iatêdti.ô, por qualôrnetrô d€ estaàdâ
exdeução da e$rôda com maiêr lâÍgura de
rsgiíles com taechür, nredgrr,inan1g1gr1ê,

5,', MÀÍ'RIÀI

6,:.1. â. iazida'
rnâlhi viéÍia
artôrhãçâo
deverá taaer

Insa. !:!o c;!§ô

deI
§êô1prc 3

t srá, '

.úbica§) dã máteriâ, mbvimenEdo e ô satspoÍte de§!â
.oln â plârilhã d" preço: unitáíis§, obêdecends às

N'rd,i§ §€Í'
t 6ivll

,r:CÀíL Q!.{P
t,

O§ aêMç.s dê lerraplenãg§tn seâô nêdiiror em mi {matms
ên m' x km {metrss cribicss prí q{ilômero}, dq acordô

lg-MA -^
2.O13'/ 

'cr.gA êâ11
.§3

técnicas
irimo dê 6{8,00 rftêtros cúbicos de

nG aâsos da prêvisão de
s5pêssuÍa, neste úhiÍso eÍI

Íonnâl

Mêdlê

dâ

râ aó

5"t, P§Êrâi§râ §u$t §ifir.

5-3.1, Para que n rapn de ro_iâ,r!§{o.
supôt'rt côntinuãm*nte ê§táyel,

§3-!..Depois de «:ncluidos or serviços de tgrraÊ,lnrr:§!,n, íevâi seÍ 1êli'; ; íêgulâtiaâçso trrn3!.ê'sal e lsngiàr{rinal
do kitc estrad:1.

5,33, §m seguiriô, prosêrigÍ-se-S ã ercâíificaçã.i da superÍí.ie do corpD ê§!rôdã1, até â côlr de 15,§0 cm infBriBr à
colâ do BràiÊto à(ãlrrdd. C6n.luidâ â e§aáíitti"tsô, de'rerá sêí têtto ô .§ntrglÊ das .olâs, ãté sêrern ohidãs
sUperficjes sup€i'ô'L) e Iníertores sãIíatórlds iâ canladê êSciÍiíiÉdd. O mâtêrlâl d€vêrâ S€r pulveriudo ê
umedecldo até a ob:ençào .iã romdela :egutrÍ,taÉo do forpo estraõai.

i,3,4. fermi*adn J ãê§\,Éo da,:r sêr,;9,, rerc J$s !.o 5ubii.m anterior, dévlrâ sêt êsg8lhãdi a cânadã de maêrhl
do relrêíirnento prií!ário, 4iJiá srânulometria (*veÍá 3átirfàzêa õr rondiçõei estabêlêaidas Í!ô projêto, derridâmaotê
obseíyâdo pela Íi!.aii.àiio.

Ruê Constaíi;inô Gêorsianc R:t'::.i. riTr: Qsair$ : PÍê§disxio Ji.rssdi*,0/i,lÂ - §ÉP: ô51{0.00§
CNFJ r' ô6.603.89 t /§00.i -1§ - i:.,fiÉ' í93) 3364'! I 73 - trêfeitur4uscetiroma@grsailÇoÍn

I



]ce3sl
iliha:

5.3.4.1. Nâ camâda final, Cêpois de crnclu;dos q3 sêrriços reÍêrido: r'lo§ stlbitêns âttêíotes, sêrá âdmitidr ume

vaÍiãÉo dê mris ou menos 2,00 cm

S3.4.?. A sêçâô Fansversal acabada deverá aprêsêntâr um abàllâmÊnto de 3,m cm, no mÍaimo, gaÍa ,ropkiãr a

díenetêm de águas Êluúa;s,

5.3.5. Caso já não tenh,rn s:do píé€§âbrhcido! no pmjêto, iatldas pârt nrirestimento primárlo del'Êtâo §3I

identiticâdas e docúmentâdã5. Todos os eleínento§ Íeruhâites dêrêíão 5€í subtnctid6 âo iuízo dâ lls€allrsção

55. t«rlPÂt ÊiaÍos

Os s3Suintes eqsipaniêntos ddverãô set uiiliiados'tros 5êrvíços dê rãêílmento trimárlo, êm quaíltÉadcs e

câpãcidãdês y8riáveis, coríorme o aso:

âl rârÍGgadgr hontàl;
b) trator(a dê êst€ir a com iâmina e de preusl

c) camiírhío bas.ulanlei
d) câminhào tlnque;
d) n'lotonivelâdo.a.

pÍimcira cat€gÕria ê o

." Eh-
PtaslbÉÍ\ Íf
,u:tc§tn o

,1aJo a cdflplet t e§paç§§ vazrle de vâhs,.ssc{4óê5É o servlço

Éx€cut3dâs.

a) carrêgadoí flntâl de Ptpusi
bl trabr em lâminaj .

c, comÊaciadoÍ de Placas;

d) tetrâmettã3 man!ài9.

de

6,1, fQUlPAi,fB{TO§: {no que couber) ÍIeív

ôPF:73c,53

6.2. MÉDtçÂo

os sêríiços serâo medidos em mr (rnêtí§: iúbicesi ce reaerro c§n'pact3do' de acordo com â Flânllha dê pÍêtô§

unitários, obêCêcendo âs condiçóes «,'nveniàús

07- coMpLtHl€ ÂR {6igúdei:

7.7. Paro ossegurct o drettí7§,a do etttutil' É';':;:'. :'ar ob'eitol níts lotÉ""i' óP 32u l"i!o' vaieúidê e§6"enta dc

6guot ptuviob (bigoüurt 
"*qoao' 

a, íi)w7''" i'rg *"t-' í'-ant sct.ives ou de'ilves) e de tB'00 eÍí 
'@'oo

lrretros (aos tt €ho5 ínris pUn*) 
'"'aá i"i "''t:e 

iienao aete'a scr *totuhddo 4to fudltzaláo iüntotrrcrltç ún

RuÉ Conâtântino GcoÍg'ano Ral'si'' iin' Cet|to - PÍê3idêntBju!Êalindf'A - CÊP: 66!40400

cNPJ n' 06.0o3.891/0oor-rí' io'*' iga) $6+l t:g - praitituquscdhomâOgmâ&co'm

t
5.5. MEDIÇÁO

06 . RIT'ER§O

de acordo com a
tíansporte Ceste e.n mt x k! (metrq6 crbiças pc!

obed€ cêfl do às con d'çaiàs ê rxi g{liid â§ co nlrôb .dâ5'



tce§so:
í,,liia:

0-

tuscELrxo

o rcprel3ntôite dd corttêtédo

7.2, No5 lrechos de dftr,livldodc aÍ,rnSjÚ,do ç/d! fln s nfucl & d& u@t ot dQ slrÚ àord4Í de{etlo seÍ

erecutãdas bacias {je acumulaÉo ê amoíteciínento de águas pluviaiS, espaçadas com dinâmias que aífienhem 3

ero§ão no tíecho.

08 - tvtâiaao AÀ,rBIEtiTAt

E
?2E§TD/EÍTÉ

8.X, O rnatêriâl üe{ôr,"r,te das ot}eíaçoer ie d€rmãram€nto, de$ocâmento e iimpe:a, executadoa demro dos limlte§

da árêâ, é reti.ado e .stocadô de fÕÍmô eue, ,»Às a ü$isÍaÉo do empÍésrimo, o tolo or§ânico seiâ espall'údo na

ãrea esÉa!ada, ieinr,,Êrando-o à parsá8etr,

8.2. As árêâs de eÍ'rFrésimos, apôs a esrâvacão.
mqdo ã suavizar aonloraot e feinc(}Ípgrá-las ao

solo orgânico, Eslas âreãs dãíêÍâo ser
ôs eÍeitos da erosão.

abrándamerto dos taludês, de

antês do espalhamGíito do

das de modo. evlt3r o dê áEUas, bem como

d.l. tuáo :everão sÊ' ( rgloràdo3 êmpréstlmos em i'€as Je rêsêlvãs

,
c!lturó1,

ou mesmo, nâi_§ua5

8.5. O trá@
dÊsneceasárras.

cp eql.dfq§enlrõ â:..Éículo§ dS tto vlas

corpo estÍãdal, Para

avitãr dânos dêsnÊcessárlos à veSetâção e lnterferêndas na drcnaSem naturál do

8.7. Às áreas degtinôdas aê ostãcionamêítto e êo5 lerúiço! d€ íniinuterrção do§ eqlllpam€Ínoi devem tsÍ locallrada§

de forma qu€ re9Íduos de lubriqcânt€s e/o{ aor$nu5ttvêít, não s'eialn lâl/3dos at8 cursgs d'ág§.

8,8. Em todos os lora:5 onde ocoÍrerÉÍl ts;a'*cií..; ou ?teÍÍ!§ neces:árbs à implamação ths obras dereáo:er
tomadas medidas que pÍca§rdonenr a manurêírçâo dar condlções locais atraués dê plantio de regetado local ou

trema.

8.9. D€n erão sêr iJmàC$ lrczioência|risanilô 1 2rÉiriniâçâo cú ,Íêlú âÍn§iênte, ãsra cÍlãÍ elosôes e cot§êqoêntê

cereânento d€.nãieÍial.
Ruâ Constar,tino Gêôrgrano liâàÉis ;i1. Cdltrú . PÍc;;denb Jusc€llnoÃlÂ - CÉP: 65140{00

e NPJ n' ,e€.003.691/0Í/ct - 16 - Foi +: (àt, 334+1 173. - p,€Íãilj.âj(acôXrbílr3€tÍnÊitao

8.6" Durante a execuÉo dãr: §ar
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EITURA MUiIICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MI§SÃO PERMANE NTE DE LICITÂÇAOTAI'TINO GEORGIÀI{O RABE

tuscEI,"{O\- Av.

?' LO, §N. CENTRO, P*Ê§IDENTE
CNPJ: 06.003.891/000r.16

il
T

ATÂ OA

Retiraram o edital as empresas: MIX GESTÃO CONSTRU ÇÁo E LOCAÇÃO erRrLr-epp,
CNPJ: 27.896.522fiO01 -20, EL DOURADO COMERCt0 E §ERV|ÇO§ LTDA-EPP, CNPJ:
74.088.15410001-13, JRL SERVTçOS EtRÊLt, cNpJ: 06.037.098/0001 -38, soLU§TER_
SERV|ÇOS E TERCETR'ZAÇÃO EtRELt-Epp, cNpJ: 15 503.035/0001-10, J F DA COS
FILHO & CITA LTDA-EPP, CNPJ: 14 795.6sAnOOt-27, BÂNDE|RA CONSTRUTORA E
coNsrRUÇôE S LTDA, CNPJ: 05.79í.17110001-08, J F CANTNDE E CONSULTORTA_
EPP. CNPJ 1f 10

thz.
7.O19IOOO,I.1O, I L C BRANCO ALMEIDA LTDA-EPP
J S COMERCIO EtRELt, CNpJ: 12.508.451t0001_i3, I O S

CNPJ:
19.580.762/000
EMPRRENDIMEIITOS EIRELI-EPP, CNPJ: 19.541.608/0001-S.t, FORTAL
ooNSTRUÇÕES E §ERV|çO§ EtRELl, CNPJ: 15.796.08§10001-í3, TDEAL
coNsTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ: 13.480.705/0001-03 e CTRCULO

74.088.15410001-13, JRL sERVrÇos EtRÊLt, cNpJ: 06.037.098/0001-38, soLUsrER-
sERVIÇos E TERCEiRtzAÇÂo EtRELT-Epp, cNpJ: i 5.503.03s/oooí-10, J F DA cosrA
FILHO & clrA LTDA-EPP, cNpJ: 14.79s.690/oool-27, BANDETRA C0NSTRUT0RA E

srRuÇÕES LTDA, CNpJ: 05.791.17.110001-08, J F CANTNDE E CONSULTORTA_

a

OBJETO: REQISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIATIZAOA EM SERVIçOS MANUTENÇÂO E RECUPERAÇÂO OE ESTNNONSVICINAIS NO flUNICíPIO DE PRESIDENTE JúSCELíNO- MA.

Aos vinte e trêl dias do mês de Fevereiro de dois mir e vinte e dois às 0g (nove) horas,
esteve reunidar comissão permanente de Licilaçáo da prefeitura Municipat ie páirente
Juscellno, deslnada pela portaria no 001fta22 composrâ peros funcionários: JANUZE
BARROS PINFIO, MARCELINO SANTOS MORAES.IúNION E RAFAELLE DOS SANTOSPACHECO MACEDO. sob a presidência da primeira, pâra Íecebimento dos enveropes 1 e2, refeÍente a ritiraçâo, modalidade coNcoRRÊNc tÀ N. oo,ttzozz. regime de execução
do tipo menor ptrço globar. Foi dada ampra divulgação do certame 

"o*-. 
fir"çao uo nri.oresumido do Rlital, no murar da prefeitura Municipat de presidente Juscerino_ MA,publicado no DOU, Publicado em:21/_OjpA22l Ediçáo; lS lSeção: 3lpágine: ,lg8 e nojornal O lmparcbt, edição do dia Z1tOitZ}i2.

Aberta a sessáo, a Presidente em virtude da atuar situaçáo do país no combate ao coVrD-
19' orientou sobre o andamento da sessão o quar obêdecêria ao cumprimento do protocoro
recomendado pelo oMS - organização Mundial da saúde - mantendo o dislanciâmento
minimo adequado, orientaçôes sobre uso de máscara, álcool em gel, e de.r", piópri.,
canetas.

4

ENGENHEARIA LTDA, cNPJ: 03.258.23210001-32, no dia na hora indicãd" 
"ornprr""...rl.ãS EMPTêSAS IliIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÂO EIRELI-EPP, CNPJ:

27,896.522/000190, EL DOURADO COMERCIO E §ERVIÇO§ LTOA.EPP. CNPJ:

»

I

w 1

r&

CREDÊ}'IC,A'IIENÍO

q
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P FEITURÂ MUilICIPAL DE PRE§I DENTE JU§

üütltutlo pÊiltÀuÊlr?E 
DE LtcrTÂcÀô

tí

. $tlsTÂilTttlo cEoRGtANO RÂBELO, St{, CENTRO, PRESIOEI{?E
CNPJ;08.003.8§1 ,0001-16

EPP, CNPJ: 12.fi7.O1gn}A,-.10, I L C BRANCO ALMETDA LTDA.Epp, CNpJ:19.580.7621000i-32, J S COMERCTO EtRELl, CN'J: 12.S8.451/0001_13,'l-o SEMPRRENDIMENTOS EIRELt-Epp, CNpJ: .t9.541.ô0810001-51, 'FORTAL

CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: í5.796.085i0001.13, IDEALcoNsrRUÇôES E pRoJETos LTDA, cNpJ: 13.d80.70s10001-03 e ctRCULoENGENHEARTA LTDA. cNpJ: 03.2sg.232l0001-32e apesentaram os enveropes dedocumentações de habiritaçâo e proposta de preços, momento em gue a comissãoPermanente de Liciração deu início aos trabarhos ã o credenchmento foi rearizado naseguinte ordem:

Ato continuo, foram dtsponibilizadas as documentaçÕes para as empresas
apresiâção e do julgamento das documentaçôes apresentadas pelas emp
à Comissão nos termos da Lei Federal no 8.666193 e suas alteraçôes,
êxigencias do ed[al, foram feitas as se

,l

'lus
I

prêsentes, e da
resas Iicitãnies,
bem como 

7rb

"(Y

EMPRE§À: REPRE§ENTA'{TE/IDENTIFICA o
1 OE

CNPJ:

xtt SE TG o coNSTRU
oL cA REçlo EL .E PP
I27 a6 í522r000 70

eruoRÉ AZEVEDo
05890779082;

ALMÊIDA, RG

2 EL üoURA oD OMc RCrE o E Es vtR osÇ
TL DA.EPP cNPJ 74 088 ,| 54/000 1 1 3 74

JoS RLOU E o DE SO USA FNÇ HOL
trR 0 10008 41 97_Ã

JRL
06.037.

senvrçoS EIRELI, CNPJ:
00í-38

LCAR os GA L DEo ETN o
6962 42003a,

rencernzlçÃo
§ERVIÇos

EIRELI-EPP,
E

CNPJ:
15.503.03§/00 01-10

SOLU
FERNANDo JoSÉ VIEIRA NETo, RG:
4344401

AMINONDAS TEXEIRA
NETO. RG: 0368822520097

OLIVEIRAEP

ROMEU RODRIGUE§ DA §ILVA, RO:
066176652018-8

collsrnuçôrs LÍDA,
05.791.17í10001-08

TAFJ 0 Sco LFI HO & ÂclT
1 71. 6901095 100 7a

J F CAN DN EÊ ON Us TL Ro .EIA PP
NPc J 1 12. 70 10 1 19r000 0

BANDEIRA CONSTRUTORÀ E
CNPJ:

FERNANDA SA
043990362012-0

RAIVA BAREOSA, t(t:
I eL NBRA ALME ÔA

PCN J 91 680 62100 10 IJ
RAFFICK DE §OUZA
028349502004-3

§EREJO, x(J

I J S COMERCIO
í2.508.45tr0001-r3

EIRELI, CNPJ: WALISSON SILVA

'1476S8372013-2

PEREIRÂ, RG

1 I O § EtUpR R§T.IOIMENTOS EIRELI.EPP.
CNPJ: 19.641.608/000í -5í

PATRICIO MENDES DOS §ANTOS, RG:
0128580119996

1 FORTAL CONSTRUç ES E SERVTçOS
CNPJ: l§.796.08§1000Í.í3ÊIRÊLI

GERDSON GASPAR
í413030200

MORAES, RG

1 IDEAL CONSTNU ES Ê PROJETOS
CNPJ: 13.480.705/0001-03LTDA LAISON DE SOUZA. RG:0218799320025

1 ENGENHEÂRIÂ LTDÂ, CNPJ:CIRCULO
03.25S. 01-32 ANDREY SOUSA CO§TA, RG:338006940

guintes alegaçÕes

w

/

2

I

/-,

PAULA RG:

LTDA.EPP,
CNPJ:

6

LTDA-EPP,
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P FEITURA MUNICIPAL OE PRESIDENTE JUSC
OMISSÃO PERII/I.ANENTE DE L|CITAÇÂO

A}.tTINO 6EORCIA}"IO RÂ8ELO, SN, C!NÍRO. PRÉS tDÉNTE JUSCÊLhl§iuÀ
CNPJ: 06.003.89' i 0@í -í6

resa TDEAL coNsTRUÇOE§ E PROJETOS LTDA, CNPJ:13.480 510001-03 fica DESCREDENCIADA por náo cumpÍir a exigência do Editalno que É respêito ao ilem 12.4.1 As empresas licata ntes que quisêrem se Íazerrepre r nesta licitâçà9, além dos envêlopes supramêncionados, deverãoapre
quali

r junto à Comissáo, credencial de seu representanle com a respêci\,eo civil quê tanto poderá ser procuraçâo Passada por lnstruÍnentoPúblico u por Carta Credencial, firmada pelo representante legalda Empresa, coma§sina
Ed,tal.

Empre

reconhecida por cartório, nos têírnos do modelo do ANEXO ll deste

1.4 E

2j-

ignaláÍio da Credencial deved comprovar a condição de responsável pela

As demais Íica

Ato contínuo

credenciadas

Presidente da CpL suspendeu a sessão ê remarcou a sessão decontinuação p abertura dos envelopes Jia 07 de Mã rço de 2022, às 08:00 hrs. Nada
relatar â senhora presiderrte, deu por encenado os trabalhos e, para quetudo quento se ssou na presentê reuniâ r Íicasse reg istrado, Íoi ,avrado a píesentê ATA,que vai assina por todos os membros da Comissáo Central de Licitação e LicitantePÍesente. 23 d evere,ro de2022,as'l thO0min.

GOMI§SÃO:
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ANUZE B/+1ROS PINHO
PRESIDENTE DA CPL

i} ry
RCELINO SAN

SEC
S MORA JUNiOR FAELLE DOS §ANTOS PAoHECO MACEDORro MEMBRO

RIiPRE§ENTANT FJIDENTIFICÀ
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EIRELI.EPP, CNPJ: 2

MIX GEST oco

JRL SERVIços E|RELI
38

CNPJ: 06.037 0

SOLUSTER. SERVI
EIRELI.EPP, GNPJ: ,I r- xJ&{qJ.> +l".rr, CUt"
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EL DOURÂDO COÚEÍ
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FEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTÊ JU§CEIj§O
I§§ÃO FERMA!{E§TE DE LICIITÂ ÇAO
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03.2§8.232/00ô1-32

LT§A, I§PJ:

!a
I

W

fi7

§IRÊLI,

\./><

.1q
/

/J -.'-'-

ú4?

I
I

Ít
li



ercccssul§)lQLL
ÉE,,13

Comparsceranr a
LI.EPP, CI,JPJ:

sê§§ão de cüntinuâ Çás âs enplasãs À,,X CÊ§TÂCI CO§§TRUÇÃo §
LOCÂÇÂ0 E|RE

10,,LC§RÂN
74.088.1541000í_13

896 522/0001-7§

\- (J
Jt-

§

ALM§,DÂ ITDÂ.EP

r DOURÁD0 con,
EANIIVDE § CON§

P, CNPJ:

UTTORK-
§Rcto Ê

§ÊRV'çÕ§ LT§A,EPP, CITIPJIEpP, ci{PJ 12.1AV.0 t9/0ü01_
1§.580.7§21000 1-32 Ê ciRcuLO §Ti§E'\IIJ§ÂRIA LTDA, CNpJ:03.25a.2 321000.t-32.fregistra-se a prêsença ds rêp,esênlãnle do Minis lêrio Fublico o sr. Viciôr.A Comis §âo Perrílânente de Licita

efnp,-e§a § na §egu,nte ürdem:
ção deu rnicio aos trâbâlhos e a,teram o sredsnciado â§

Ern continuidade, foi aberto o envelôpe conlendo documeotação de habilitaçào. pâra
análise dos dôcumsnlos apresentados a corsissão da presente coNcoÉRÊNclA,

ÊEPR§§EX.Âr{7ã,D§NTIFt§Á
1 s.â § LlJ r,§§T UL Â üçÂ É ãELl p-§ p
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05.791.171tü001-08 nâ

A empresã BÂND§

u Contralo social ern

o cumpriu o edital no

I&,q CON§IRUTORA Ê C
qu§ di: rêspêito aos itens 13.1.2.

CIN§ÍRUçÕE§ LT§A

Ato
CNPJ:

Conslitulivo, Estatuto o vlgoí, acompsnhado de iodas suag altera§ôes,
deyidamente rcgistrâdã§ nã Junlâ Cornere iâ1, §m se iralaodo de sociedades empre§â t§
e, no cãso de sociedâdês por âçoes, acompanhado ds documento* de eleiçâo de seu§
atxai$ administrado rê§ AU§ÊNC IA DO ÁTO OE CON§rrutÇÃo E DEMAI§
ÂLT§RÁÇÃO; 1t,4,6 Garantia de prôposta de preços no valor de 1% {um por cêItodo valor estirnado do obj*tô da sôntrâtãçáô, nâs mesrnas modâlidades e crit6rios pns "câ§ur e § 10 do artr. §s da Lei n§ B.§sôi93. AUSÊNClA DE GÀRANTIÀI13.3.2.ComprovêÇâs de psssuir s iicitante, ern seu quadro pe
ên§ênhsiÍs detentor de atestads{ de responsabilidâde técnicâ iornecidol.,.1 E

rmanente, na dâtâ da li.itaçá§,
l/\l

itôntê, na data dâ licitaçâo, atesiado{s) de cãpâcidadê
?."
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13.3.4.Comprovaçâo de psssuir o lic

7

Prrc.rssô,1ô91 rf,, í,_ 4V1+).)+É
Fo'' 13 I 4q

--rrrriíJl_ÍruoncÊ Í-

i
§+/\
'{:t

4,
ü



A ernpresa j s COi,{ERC1ô f.tRELt, CNPJ: 12.s08.451/0001-13 nãs cuínp,ique diu rs§p*iis aos itens13.'! "2. Ato constitutivo, e*i.ruro ou contrato §ccaccmpanhado de todas suas alteraçÕe§, dêvidamentô registradas na Juntâ C
§e trâtando de sô*êdades ênrpresariais e, no easo de sociedâdes pôÍ açÕes, ã
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PREFEITURA IVIU NICIPAL DE PRESIDENTE JU§CELINO
CONSTANTINO
cCIMt§§Ã OPE

GEO RGIA}.IO RABELO
RÍVIANENT EDE LICITÂÇAO, SN, CENTRO.

í /000r -r6
PRES'DENTECNPJ; 06 003.8e

&i[-Ore

v'

o
de documentos de eleição de seus âtuâ is âdministradorês AUSENCIAcoNSrrTUlÇÂo 

E DEMAIS ALTERAÇAO a) As empresas devetãoconsiderados os nscos à Administraçâo, patrimônío líquido no valor mínimo de 10a/o (dez
por cento) do valor estimado da contratação referente ao certame, dêvendo â comp rovação
ser feita à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a âtualizaçáo parã
esta data alravés de índices oficlais: -NÃocONTEMpLA; í3 3.2. Comp rovaÇâo de
possuir o licitant€ , em seu quadro permanen

possuir o l,citante, na data da licita

te, na data da Iicita ção, engenàeiro dêtêntor de
atestado(s) de responsabilidâde lécnica fornecido{.,.1 E 13.3.4.

ção, atestado(s) de capacidade
Comprova

técnico-operacional
çáo deÍornecido(s) por pessoa(s) juridica (s) de direito público ou privadof.. ] - NÁo CoMTEMPúPARCELA DE RELEVANCIA; 3.3.3.4 comprova ção da vinculação do proÍissional à

empresa, será mediante a aprêse ntação de cópia de Contrato de Trabalho ou Carteira de
Trabalho ou Ficha de Regisko de Emprego, ou Certidão SimpliÍicada da Juntâ Comerciatonde o Con trato Social esteja registrado, ou documênto de contratação iuturã;AUSENCIA

PARCEL,A DE RELEVANCIA.; AUSENCIA DE CNDT PESsoA FISICA:

A empresa JRL sERVIÇos EtRELt, cNpJ: 06.037.098/0001-39 náo cumpriu o edital no
que diz respeito aos itens 13.4.3.A pessoa iurídica optante do sistema dê Lucro Real
Presumido (somente as que distribuem lucro). deverá apresentar juntamênê com o
Balanço Patrimonial, copia do recibo de entrega da escrituraçáo contábil digital - SPED

CONTABIL, nos termos da lN RFB 1.17412017.|N RFB 1856/2018 e lN RFB 1894/2019. E

a pessoa juridica optante pelo Simplês Nacional deverá apresentar iuntamentê com o

A CMPTCSA I O § EMPRRENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ: 19,54í,608/0001.5í NãOcumpriu o ediral no que diz respeito ao§ itens rs.r a" nto constitutiyo, E§tatuto ou contratosocial em vigor, acompanhado de todas ur"r r,ãrrlo"., devidamente registradas na Juntacomerciar' em se tratando de sociedades empr"aariai. 
", 

no caso de sociedades por açÕes,acompanhado dê documentos de eleição de seus atuais administradores - AUSEN'IA DoAro DE coNs,ru,ÇÃo E DEMAI' ALTERÀôÀõ;iooes As DE.LARAÇôE§ sEMASSINATURA; Ateslado não averbado no CREA * Novo Maranhâ0.

A CMPTESA FORTAL CONSTRUÇÓE§ E §ERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.796.085i000í-13
não cumpriu o êditar no que diz respeito aos ilens ,t3.i.2. Ato constitutivo, Estaruto oucontrato sociarem vigor, acompanhado de todas suas arteraçÕes, devidamente registradas
na Junta comereial, em se tratando de sociedades emprêsariâis e, no círso de sociedadespor ações, acompanhado de documentos de eleiçáo de seus atuais administradores _
AU§ENCIA DO ATO DE CONSTIÍUIÇÃO E DEMAIS ALTERAÇAO; rE,A.Z.CO;PàVAçAO
de possuir o licitante, em seu quadro permanente, na data da licilaçáo, engenheiro detentor
de atestado(s) dê responsabiridade técnica fornecido[...] E i3.3.4. comprovaçao de
possuir o licilânte, nâ data da licilação, atestado(si de capâcidâde técnico-operacional
Íornecido(s) por pessoa(s) iurídica(s) de direito público ou privado[..! - NÁo coúTEMpLA
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PREFE'TURA MUNICIPAL DE PRE§IDEN TE JUCOttilSsÃô PERIÍIAIÚE E DE LICITAçÂOCOI,,§TÂ§TtNO oncrar.ro nlai
NT

3

c§trilo+1 LO, SN, CENTRO , PRE§.DE,{TE JCNPJ : 06.003.89í /000í "16
Balanço patrimoniaí

, cópia do Termo de Optante ao Simples Nacional e o
simpiles nacional . NÃO SE ENQUADRA COMO ME/EPP _ FATURAME NTO ACIMA OE

U4,8 rnilhões DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENT O NÃO CONDlz

rmo extrato do

SERÁ ENCAMIN IIADO PARA ANALISE DA AUT
co[/l BALÂNÇOCIÊCLARAÇÃO DIVERGENTE DO REGISTRADO EM BALANÇO; 34.12. Todos os

documentos ou declara

OR'DADE COMP ETENTE §OBRE
çôes técnica§ devem contêr identiÍicaçáo e assinaturâ do(s133 .7 - ausêncía de ass

onsável(eis) técníco(s) indicado(
rnatura dos responsáveis técn

s) pela Licitante certidôes itens í3.3.S, i3.3.6

tituidl
I

§ttuá

ll tJ 0s por lei, comprovadâ mêdiantê â apresentação dê: CertiÍicado de Rêgulãridade

)

rcos eA empresa MIX
27.896.522/0001-70

não cump

GESTÃO CON§TRU
nu o edítal no que diz respeito aos ite

ÇÀÕ E LOCAÇÃo EtR

ns 3.í2. Iodos os

EL'-EPP CNPJ:docunlentos ou declaraçóes técnicas devem conter identiÍicêÇâo e ass,natura do(s)
responsávelieis

)lécnico(s) indicâdo{§} peta Licitânte certidôes itens 13.3.S, 13.9.ô e
13.3.7 - ausência de assina
enqua

[ramento - abrindo mão do beneficio de

tura dos respon sa

ME/EPP;
veis técnicos; Ausência de Declaração de

A ern

,035/0001-.10 nâo cum

prêsa SOLUSTER_ S

pnu o edital no que diz

ERV|Ços E TERCE|RtzA

respeito
ÇÃO EIRELI.EPP, CNPJ:

15.503

Constitptivo, Estatuto ou Con tralo Social em vigor, acompanh âdo dê todas suas alteraçÕes,

aos itens itensí 3.1 .2 Ato
derrida rnenle registradas na Junla Comercial, em se lrata ndo de sociedades empresariaise, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleiçâo de seus
atuais administradores

rando situação regular no cu

rova de Regularidade com o F

AUSENCIA DO ATO DÉ

mprimento d

undo de Ga

CONSTITUI

os encargos sociais

rantia Por Tempo de

ÇÃ0 E DEMAtsALT§RI[ÇÁo; 13.2.2 p
Serviço FGTS, demonst

de Ção perante o FGTS, emitido pe,a Caixa sconômica Federal - CEF _ VENCIDA;1332 Comprovação de possuir o licitante, em seu quadro permanen le, na data dalicitação engenheiro detentor dê atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido[...] E
capac,dâde técnico_operacionaí

r 3.3.4 Comprovaçáo de possuir o ,icitante, na data da licitaçâo, atestado(s) defornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ouprívadof..] - NÃO COMTEMPLA PARCELA DE RELEVANC,A; .13.4 6. Garantia deProposta de preços no vaior de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto dacontrata ào, nãs mesmas modalidades e crítérios previstos no "ceput" e § ío do art. 56 daLei no 8 6/93. _ AUSENCIA DE GARANIIA

A emp a J F OA cosTA FILHo & CITA LTDA EPP, CNpJ: í4 795.690/0001-22cumpt'u edital no que diz respeito aos itens .Í
4.6. Garantia de proposta de pÍeço§ n0vâlor de 1o/o (um por cento) do valor estimado do objêto da contratação, nas mesmâsmodalid es e critérios previstos no "caput'' e § 10 do art. 56 da Lei no g.666i93.

ES SEM ASSINATURA;
AUSEN lA DE GARANT|A; TODAS aS DECLARAçÕ
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12.10
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CAII'NDE Ê coNS ULTOR,A.EPP CNPJ:7.019/0001_ 10

BRANCO ALMEIOALTDA .EPP CNPJ._J.580.762t00a142

clRCULO ENG ENHEA rÂ TDA, CNPJ:03.258.23ila041.32
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, IUSCEL'No-.Q{;t,t,o 
l,lierx, ,.e Àí,l., h@t .

,i. 
PREFEITURA MUNICIPÂL'DE PRESIDENTE JUSCELTNO -AV CONSTANINO GEÉRGjANO nneelo, snr-_-ceúrão

cNPJi.06.003 89i/OOOl_16

MA /,.,

i

fr-T!-HffoPE rrcrrÂçÃo
.. ... Ítíh**F-.i ... r..-- ?,
CONCORRENCI A no 00 L t 2022

objeto: Registro de preço para Ev€ntuar contratação de Empresa espêciarizada em
serviços Manutenção E Recuperação de Estradas Vicinais no Municrpio de presrdente
lusceiino- MÀ.

Autorizamos a comissão 
lern:lgrnte-- de Licitação desta prefeitura Municipar de

lrgsilelle_lyscetino, proceder à ricitação na moda"ridade concorrência, noriiániàs oaLei no B.666/93, alterações posteriorei e Decreto g.412lLg.

presidente luscelino (MA), 1g de laneiro de2022.

Aanw{ Nína Nunts

P!Ítârrt r.: r_rr.irii:ii

Daniel Nina Nunes r
Secretário Municipal de Administração

,...-'-.""
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Dtáfait Oíicial Elêrôair:osdiçâo lt í lm r
t.

Õt Diário Oficial Eletrônlco
Prefeitura Municipal de presidente fuscelino _

fdi1r., O* Â r t, ftclid.nte lu(.cliÍro - lt;i. Oi_ o l r ?0:t I

o§c§[f{} t {' oot Dr 04 Dâ,Áff$no DE 2ú21.

l,)esisna rllrr â r6cisâo de tod0s os côntratos
tempor,iri,:. c |\onereÉo dr c.ItOS Cm píOvtÍnento§ dia
conrrssár: ,,. ,lrrados pcla Àdfiini$rniáo púhIc.r {lo
Mrrnicipr,: ,ir !,rt,srdêBt(, luriçelinolMÀ e dá outras
pr.rvidôn( ril..

(, P§r,.Ll'f ilt pRt§lDt:N1T,: 
lit§c§LtN()^ li§l,^l)o Do

MÂ|L4NllÀtr, rr,, usll dc àas atril)üiíôes legâui rô!úàr idâ§
pela l,nr Or'g;rnrcu d(, Municíno {mencionar o número da
Iai, sc p{,lsi11,i} r.

CON.í;lDtiRnI tl() o pmcrsso precirio de b-ànsiçàô de
gcstio entrr i,.intigo prsfêit(, Munlsipal e a atual gestiio:

{:ONSIl}tltr\N D{t quc o nntlgo geiilr:r municif,;tl, no(xer{:ícii rl. : r(i-ZO?0. vínha Ínàntêíldo contrarô§
l.rorporári.r. rlr trahalho. conr (oLr sem) irprovacáo rie
unr.r Lcr llLrr. ,t..rl pt,la Clmurc rle VFreàdores;

CONSIDFIRÁNtrO que ds(enms ot edecêÍ aos princípros
constiturron.rr:i da legtlidadc. ,Ínpessoalidàdc,
Publiodádc. itl{ icncia e a necessidâdo dr reequilíbrio p
rrrânurí:nr;io í,is j:rtos priblicos 

1 l,C 
.l 

0 Ll!000)

{:(,NSl | )1..1{,\N I {, .i,rrcessiid Jd(, tic in::-taur.rçao ,.,, rrr
processo rh l 4r:.til;lsll?aIlcnto dos seryi{iírreí ptihli.,)s
,nunt(ipais p;r â rpuraçáo d,o quâItitãliyo do quadro (lc
\eryidor(.s dr: l I r :r, íprrr de prcstdetlt iusccltno/M^,

Dli(:Írt.: rÁ:

/lrt 1! - fiii:arn }]â§CINSIDOS &)d§$ os côrrtr,]tos lte
trabalhr trmir;riiirrü cefbmdo$ pelo MunicÍpio r1e
Presidenr,: Jui:(,lillolMA, no período dc Z(^ç?O? ,
dtvondo os :;,-\ Secroklrjos Muaicipais adotarern
imcíiJLrltrattr ir,,ios os atos necessáfios à conseqtrentc
t,rclusâo do! p;llt'l\sionais alcançados por estc <iecr.cto
da Íolhr de p.u'a,lr. to, a;xis apur.rç;r.r cm Droco5so (j(
rccndns(rámr'nr,r . , i\ \r,rviúlorc\ flibltcos fiunlCtpJir:.

Prêfeiturâ Municlpâl de presiarerte
Rsa Csnslantino ceorgiano *abelo, S/N, Centro,

CÊP. á5.140"OOO prcsideÍte ruseeli llo - Mamnhãô

,lrl 2'. Ê]câ dêtennantds ao Chele clo Sotor de }lssoal
que a inclusâo dc qualqucr servjdor nos quadrns do
hjncionalismo bcâl sê dãrá som€ntê por autlri?áçâo
expre-ssa/docuDentada dô prefctto, sob peÍâ dc
rc-sponsâhilizaçào pelo eventual dcscumprimento, c{rnl
âbertum de processo ôdministraUvo discídinâr e.dfmai§
pI ovidências legais lertinente§,

.ârL J'. l.'lcatn sX0NfRÀDss ns o(1lpantes de aar&]s êm
íloriris§o do ptimeiro o segundo escalão, no ámbito dâ
estrulura organiz3cional rlo porler Execudro do
Munirrpio de Cachoêlü Grânde, listâdo do Maranháo.

ÂrL 4". Este decrsto êüra erí vigor nã data de süâ
puhliracio, revogando-se .rs disposições cm fllntrário.

Íicgrslrt, se Cumpr;r-sc. publiquc.se.

SEDE DO PODER MUNICIPAL DE pREStDEr,rTE
IU§CIi:I.INO, ESTÁDO DO i4ÂRÁNIIÂO, 04 DE IÂNEIftO DE
to? t.

PEDRO PÂUtO CÂ|\ITÀIIIIEIDE LEMO§
PR[I'§'TO MUNICIPAL

§ECnETO Nuoo2 ot I DSrâ flno DE2021.

ilesigna os ordenadores de tlrspt:sa, suas atl.ibuiç6üs, c
di outias provid(incias.

I} PRI:FT:ITo I)Ii PRESIDÉNTE 

'USCOLINO, 
ESTÁOO OO

MÂl{ÁNHÂO, no uso de suôs âtribuiçoes legãis confcrids§
pela l,ei Orgânica do i4uaiapio (mencionar o número da
i,ei, se posslvel), §onsdefârtdo o dispostr, na lri s§
1.320 ib4.

DâCRUIAT

^.t- 
1" ()s Secrelirios Muoiíipâts rle saúdc, úducaçào,d. ÁssiJralrcia So§al e de Administraçâo terão â

.()itrpctêrcia para prâticar dos atos de ord€nâçâô d9

luscelino - MA

cNPf - 0ó.0o3_891 l§o0l-t6

lra -o.',. -15J---íÍ.uoíl,aá:_L-.
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,}ági,rn , dc,i ,Dláío ofici§, §ttrtuk§ sdtÉô

clcspesas c,t orrlem de pagamento de que trataín os
rligírs 62 I {]'.1 dn ki Fedrrul n" 4.320/64, n0 ámbiro de

u iriâdr .dmjrr(trâtik qua fltrlãriâm, rclatlvam.nts à
irplii'açíí, (l{11 reçsrsôs fiüarc{lt.os olondlrs dc
.rrreca(lnçâr, prr-,pr,ia. tr anslerêff iâ§ (onstitu{i{,nãis
ohrgalórias c r: ansf€t*rcras voluntáriâs, vrrxularjos àg
rcspcctivas.

Â,.1. :l' () sr[rrr.]rio ]L,riaipâl rle Ârjmrnisbaçâo serj
con|petontF lrrr,t r)s âbs de ortirnaçii0 das despesas de
rua u»rdatlt, n(Jlxinisüâlivi que englcba:i SecreLrria
Municipal dt fí ançã§, o (;abinatc do prefeito, Scaretlrie
Ítlunicipal r1r /\.lminlstrâÇão, Secrutaria Municipal de
(:uhura. Dcsplrrtr, 0 Lâz"r, §ecretâria Municipall de
ABri[ultuÍa, S( rctâria drr Meio Âmhiente , ser:ietaria
Muricrpal rJc l|?nsportr,, Secrotâriâ Muntcipal d(l
lülinesÍotutn se.rstâfú Mtnrrrpai de âquiculaurir r
Pcsr:a.

§l'. r\ rrrdt n.. ir. r1t:irias 1;u out.os docutn(trtrs de
iiutorizr,,'.io de ,r,rga$Gnto de despesas íla Sccrctáai.1
Monícipal tlt r\rlmintrtração c as demais uddadc
ildfti l$trntiv.r r.:rliirrrE crla-<e no caput dêsse ãrtlgo
§r.üo dc fí,,rr)!,frineiâ do preÍsifo Í.:lôito nrcdi;lntc
&gsindtura§ .ilnjutltic s toltdána$, mesnro tnr lorrnato
tlrrr'óntí:o, rorll lii.rrí*irio Munilipâl d0 Finânçar.

Árt. :li. O t;,,trrtürio Monicilül tle Educaçao re|i
t1)r peteÍlte p.irtr as aloi du ôrdêoâÉio dâs dcspesns Íl(.
§uâ unidâde .rrlnrinrslÍalit,a que engloba a sectetrria
Munictpâl rle licluraçlo, o Fundú de Mãnutengâo .l
Dss!nvolviÍír-'r1rô di Eduê*çáo Básica - FUNITEB.

À11 1" l) SIrrr : rr r, lríunicip,rl (r! t,rLide sfrá.rrillÍl(.tr,Itr
p;lrn ir\ -rto\ ,,: ,.,1,.í1âção ,l.r! r1,.,,,1,!ras ,lc sli.r Lrrtiri.ttlr
;lt'lrlllfl t§i r rl a\,i| it;,. r,nÊl(}h;) :i t;CCr.tnri, l!,!rrl1icr tral iiI
\arrrie l l-'u*rio §i r;r, rpal do Srrirlc.

Ârt 5' O Srcret.rrr,-. l,lstrhir).1l de Ássistônciâ :ioal;]l srri
compltrnte p.rr'.r í,1 atos dc rrrdenação das dcspesas rle
suJ urrrd:rde nlr rnistTaliva que englnbr ã Sectetirriâ
Mnniclpâl de ,,1:!i!ta,ltciâ social e fundo Municipal rie
À!§iston{ií §{,cir:

áreas de competência e abrangidal pêla:i unidâdes
ad mrnrstÍattvas quc tjtulãrizam:

t. Àurürizâçãô rlô êmissão tle natas de empenho à cont
o0 Fu do Nasionil rlâ ridu{âção sásrca {FUND§B), dô
Irundo Municipal dc saúde {FMs) e do Fundo Municipal
de Ássis'tência Sociâl {f'MÁS);

ll. Âutor.izôçãí, da emissáo de notns dÉ empcnhô, emissão
de Úrilen: bancária ou outrú docurretto autorizátivô dc
pagarni}n§ da dêspêsa, emissâo de oulros documentos
qua ge.cm receita e despesa pam o Município:

lÍ1. Rcprescntação do Municlpio em contrâtos. mrvánios,
ilrordor. aiustes e inslrumentos slmilarês;

lV. rtrber.trlfâ r môvi{rest ção de conrês bâôcáÍt s gúr
rrnvolvam recssolr ÍiíIane€i rôsj

V. §cc.rnhecimênto de dÍvidas e liquidaçâô de despesâ§;

Vl, Âbefturâ do pt.{rccjso J.tciretorio;

Vll. Autorizaçáo do Termo de Rsfârêncisj

Vlll. 
^rJtorizafto 

ds sditd

IL 
^urorizâçâo 

!te pÍo€rsso licltntrrrio;

I. 
^druú(?çúo,quándô 

sxi$tir rseunü;

Xl. Homologaçào de resultado de licitaçâo bem como a
suí disp€nsa ê inêxigibilidâde e contritâção diIela;

Xll. Assiraturâ dc mntraü,§/temms ádiüvo§.

Xl I I . ü) ncessâô de ad lantámentos.

§lr. ;1t ordens hrancári;rs ou ô[tros ílocsm0lrlo, d{
autorizrçlo de pagamento de despesas somecle lcrão
vali(lade mediante assilrturâs coniuotâs c soüdárias,
,re\mo em lhrmato eletrônico, rJos do Secretário
Municipalde Finanças.

§r". À viliidâdc das notas d€ §mpodro a que se rs&mm
os incisr.'s l, ll, bem como os atos que sc rÉ{rrêln o!
lncisal lV e V desle aÍtigo íjeam condicionadas ar
.rssinâtur"s coniuntas e solidáriâs dos Seerebirios
Munrflpârs drs rcspectivas árcãs e do Secretádo de
liinanÇas,

,lt t ír' l)r'rr r r,

dtgccrr tt'alr retl , .l:
í ()n!d(,rrll(]1 ,lfr,,, rl,

dd Implantaçio do iÍr.)dclo

çsl o admrnistriltivá sio
ot{ênaçáo dr: dclpesa, nns suas

tdjçdo 04 Âno l. ?rêstdcots ,uLdioo . â,tÂ. 0.-,iu t,,zrrz I

Preíeiturâ Monicipal de presidentê ,uscellno - UÂ
Ruâ CoÍírstino csorglano Râbêlo, S/N, Centro,

CEP. ó5.140-00O Presidênte Iuscelin. - Merrnhro
c!íPl - 0ô.003.89t /0001-1ó
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ht r.r, r
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§.i" As nof.,1 .:, r,,rl!üho à co t! illrs reautms d.l t{Jnt!
Ju 'i'erour , rl, r,df scr.ir, a§lirâJn\ i-rinrurttir d

!lll,rrJndílrr.'rr, t .,slrretrr.r,,:\ Mr,rn« rFars,resta+ -rs,rq
e ltclo \r(Í.rí,Lr ., ,. t*n*r,

;1r t. 1". (:l(h :rrl|utrdit ,tlluti.ipal, det*nrür {tê 0rdsltnçai$
rir drsp*s;rr, rçr:i r*r.ÍÍrnsdvlX ü$i;r ;utilri?,ii{itt ..lir lax:la§

,§ {$mp§§, fir]a.J iâiS, §tas c sezuif|s rtlí§ionrdo§,t 5r1n

uridrrrê alifi i irlill nliy§-

§ 1". ünr p*rnrrl} rlq &iins au ití,)§tâme (o do ssr.eládo,
a movit,18r1l.r.tn4 5erá â;iiytâda ,]{le sscrctiric in{rrino
dn I'ii.t{ê tx}rn.rJr p*isCheír d{l l,uii§ lixerulrv$,

jlrt. l{". 0§ itlrirlij,tlr§, a,r}i.t11l1.r:, .tifilitt, ;iilsiIi ,,.

ilrtlrirrl1anli-lt ].trrii!.tf*i llxi, fifl,r:tit Jt.,rf.1n! ir.l.:l lr
111:ntti!tÍt itrir,.,i'tf sefii, .r::.llrtLiIr. ll.r,1. ar:r i:a§||]
lJr:i|i l:li rrrdi.-r'rtir r Sât,aií-i.,,ilr !lllilüti!nCi1 iir,rJ ;-rj§1i,nttr

o{0frândâ d§ rvsntuâ} da*unçri*nxnto de nSf$â
estabslâcidâ n*§tê f)êl'.l§tÕ, da qual tira;,r í$írhêciNnsnlo,
.,.'1, pt.n.r de r espr,ns.rhrlrrlade :olidir.ra

êrt 1?, lists §ê(rêtü *nrii' §ln vig$r m dârã d*. §,rq
pUhli. !àr, rcvugàdôs as iirsposiçóeí em confrario

ll*gisrc"se. {.-unrprn.se- f ubllqse.§a,

:üDlj t!$ r{)t}§r Mu§llctpÁ1. Dti t Rt§,D§§Tu
1u§{:lrr.rN*, t§IAÍ}ü t! MÂnÂ§HÂO 04 l}ti ,ÀiIIt'lO Dr
Irl? 1.

p§nÂ§ Prlul§ tÂi§?À§ll§l!§ L§tf10$
t ltlrfriilô Mt,§türÂL

t §c8§To N1' §03, §§ §4 n§ Jât{§t§} §Ê eü?1,

1rürsrÍllinâ â i§1§di3§ suspeÍrstu de l$dss $s. psss nisí§,s.
rie lorteledor*s dú ilrnbits municip;rl, rc*voea tradnror
do municipiu pârâ apràsêrltâçã§ {tü dôeu§!e&$§ í ijii
ostrâs provid§nciâ§.

Õ l,§§rlirrs t)E pli§§l t]§NT§ lu§Ç.§Lt§ü, §§fÀ§.ü §s
M,1kA\llÀ0, nu u<rr dc rLrir; au-rbu4ôes cos§tttucioíats e
§.1 lôrnla prcvistâ !râ i*i ürgâoicir â{usi{i§.â1.

1:Í)N§lllFRAND0 a rmlnssibrlrdade dos trãbãlhos dâ
§q*ipe de Írânsi§ô StuÍicipal rãxsida rsr snt|ây,§:i
criãd§s pel§ {]r-pre,?it1t, gue lâo fornecel os dadn§
aelôdyür ô{) eâdàstrô d§ *xncredore; qôntrilts§
adninistrcti-;as, licitâCóes ê dÊrnâjx ftlô{óriüs coffá},sis:

l;{lli{ilOr:&A§ü0 a psssilrt}idadê {i: eristsncia de
{nfliralo"§ lirtt:iô.i {is pac§la$ile de $sl§içr}*, de o}rras,
ii,fn§{iitssl0 dt lrcRr e eolgônere§, qus §ralraâo {illsar
ii.rsiio irrei!ârsivll âü pâíri!§ôfi is pú§liryrl

{:l)I§11)1.:114Ni.,0 ;r nixlê5sidíds de ortê'lta. a ãçà$ dí)
{j$r,erso Muíisipêl §om êssl§.riijnde. ãdalãsd§ {rÍitéris§
dr priüridâds no e&prs§o de rreursns pübltcos,
rrrdt'p,'tr'.igg15 3ç l,lncamfnt() dâs contas púhlcas;

ífilttltiiírs

I t.or), litià'i rr rl

irf i)ii1lli1r'nr,rt,: 1i l,tl ri

ll. Ílnprrlro 1;r'r..,,:r;

dr:rpr* ;t t;ul l,qrrr{l

11l, Minuta rirr :r:',;:r"r
t:rrirrh;d; p*l.r :r.. rr.

lar lrrtal igllbai) ou cl,§nta.ild r'lâ
n lxrxielo;

íj, resuiLrdo dc r{r5l3e.lisú
qrt;r§ri1, lrr ii f3!ir:

tarüír ffcliêfi(fi{{ dFrr,!trl;} c

luridrr;r:

pij€tYo tet'nt{r, dn dot}tài}1Y 
' 

1'r(,r!.i'

r)tfi!t]tt11úf l§.. .irr'r,

!. Irr|i:;ç;ir. :r', 1,r

trltrtt,tt.r rir prir, r-..,r;

rll'r. 1li. ilr :rrrli'l
.li.itt1rtritl.ri1l rt;r1|i.r: i,
!.rf;1lrr;1r'iIt.

n$1, de el}tponhúl

a':.rri l.l :-ü LL

srri'ia{:ü1. dil1,,,rril;rli

t)irn iller'ldír' i ri.ittll§

birio rjt lrspccl;vt| trfsxt. ilr]
11i,ç!r;rli\,.,

rli.r*ri0r dl d,:§pssn ârilüdrat â
') rlpl'l]§§ir r:*ll]pXrvrç,i$ dr

* da l.ârürsüs $nirôél]tiirl$§

rrs ir rir.,;prla lrsplrlr.ir.rr
i pcnil'r1sÍaê fel{r§.rt(ts ilúú

üeral {io }r$niíiÍ}i$ erelreri o
pr;rre;ldus psl*s §{d(l]*drra§

I i:!irxptisi1]nlo aiosl{ l}rcrcrr,
e{;§tfi}le i,}l*r-l|ri ri,)i
i!! Ll!-!§,11.1;il- 1 r\:,, rl r,: r,:

Mtniriplr ;r rrrr:r.r

ü N§ll)tixÂl{ll0 â &cessidílde ds §lbí}issíü
Cupe sos da &lminisr*;âo l}tlel* § lüdiftli}
rrsln!'ôr§ $,1i1mentâ*âs {i lln;!$çeirirs p&yi5tâ§
(:§lslituiçàô §adetal;

ilas
à§

ítl

L${:tr{,lâdür.(erâi {i0
P.{lilit* Muniapn} â

pr€{srt râ Munirapâl de í,r€§:idcn[e rusesliro - ]râ
§uâ Csn§aãstinü çcsÍsiãrÕ &{bâiü, §l§, asstr&

{§f,. ô§..1{O.0üO Frssident§ rrrscslino - M§rrhâo
(§P' - 06,0$3.89110{rOr-r6

,1f|. .l' L 1:irl.rrt,, :,i.

,llt, i i- il Conrr,rl.r

1'rrii{rrír: llrtir:l
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PRETEITURA MUNICIPAT DE PRESIDENTE JU§CELINO - MA
PROCURADORIA MUNICIPAI.

AV CONSTANTTNO GEORGTANO RABEIO, S/N - CENTRO
CNPJ: 06.003.891/0001-16

PAREGER JURiDICO

PROCES§O ÀDMINl§rRAÍrVO No 05.0ôí/2022-Cpt/pMp.l 
..

I NTERESSADO: PREFEITURA MUNICII;AL DE PhESIDEúTE JUSCELINO

EMENTA: iDIREITO ADMINISTRAÍIVO. L|CITAÇÃO.
CONCORRÊNCIA. REGISTRO DE PREÇO PhRA
EVENTUAL CONTRAÍAÇÃO DE EMPRESA
E§PECIALIZÂDA EM SERVIÇO§ MANUTENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VtCtNAts NO
MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO. MA,
PARECERT pREVtO. ANÁL|SE pRELtMtNAR DAS
MINUTAS DO EDITAL E ANEXOS, OBSERVÂNCh DO
ART 38, PARÁGRAFO UNICO DA LEI NO. 8.666/93 E
DECRETO No 9.412l18.

I- DO RELÂTORIO

!!N
PPESIDENTE

huüIrúir;

Trata-se Edital de Conco rrência, tipo MENOR PREçO GLOBAL, que tem
por obieto o Registro de P re ço para Eventual Contratâção de Empresa
especializada em Serviços Manu fenção E Recuperaçáo de Estradas Vicinais no
Município de Presidente Juscelir o- MA, nos termos êstiabelecidos no Edital de
Licitaçáo e anexos

De ordem da Comissão permanente de Licitaçáo foi encaminhado o
Processo LicitatôÍio na modalidade Concorrência pera análise desta
Procuradoria Municipal, expedidnte que vêrsa sobre a análise de Minutra do
Edital e Anexos, conforme exrgéncia do art. 38, pa rágrâfo único, dâ Lei no.
8 ô66/93

Encaminh
quanto à valida
licitatório.

ado a esta Proclradoria Municipal para emissão de parecer
de e observância dos preceiios legais do procedimento

i

Desta Íeita, consta nos aütos, autorizaçáo do Ordenador de Despesa,
declaraçáo de adequação orçamentária, justilicativas de solicitação,
especiícaçÕes técnicas, pro.ieto I básico, memorial desctitivo, dentre outras
disposiçoes, despacho com dotaçao orÇamentária, declaração de adequaçáo
orçamentária atuaçâô do process§, dêntre outros documentos de praxe.

E o que nos cumpre relatar, passemos à análise.

w
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PREFEITURA MUNICIPAI DE PRESIDENTE JUSCETINO - MA
PROCURADORIA MUNtCtpAL I

AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N - CENTRO ,

CNPJ: 06.003.891/0001-16

II - FUNDAMENTAÇÃO JURíDICA

&
.L

Nossa Carta Magna de 1988, em seu art. 37, XXl, tornou o processo
iicitatório colditg sine qua non paÍa os contratos, que tenham como parte a
Adminastraçáo Pública, relativos à obras, serviços, compras e alienaçÕes,
ressalvados os casos especificados na legislação, como se pode observâr, in
verbis:

Art. 37 [ .]

t..l
XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienaçÕes serão
contratados mediante procêsso de licitaçáo pública que
âssegure igualdade de condiçôes a todos os conconentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigaçÕes de pagamento,
mantidas âs condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualmcaçâo,
técnica e economia indispensáveis à garantia 

- 
do

cumprimento das obrigações.

Deste modo. percebe-se que licitar ê regra, considerando_se ser este o
procedimento admrnistrativo pelo qual o ente público procede uma seleçâo, de
forma imparcial, entre interessâdos, avariando atraves de requisitos ouietirÀ
aquele que melhor atende a sua pretensão, consideranoo os princípios
constituciona.is da impessoaridade, moralidade, eficiência, r"gàúãoL,
ecônomicidade e, até onde é possível valorar objetivamente, o aspecto técnico.

A Lei de Lic,tações e contratos (Lei no. g.666/93) descreve em seu Art.
22o as principais rnodalidades de licitação originalmente existentes, dando a
cada uma delas particularidades, características e requisitos bem definidos.

Art. 22. São modalidades de licitação:
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitaçâo entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mÍnimos de qualiÍicação
exigidos no edital para execuçâo de seu objeto.

A modalidade escolhida para a licitação, está em conformidade com o
exigido pela legislaçâo vigente, já que o valor orçado pela secretaria
corlespondente, conÍorme termotde referência em anexo, para o objêto desta
licitaçâo, indica que esiê não urtràpassará o montante ae n$ r.soo,od0,O0 (três
milhôes e trezênlos mil reais), válor máximo permitido para concorrência'que
tenha como objetc serviços dé obras e engenharia, conforme disposiçdes

n,§rJ4
§
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"{30

contidas no art. 10 do Decreto
8.666í 93:

de engenhi
c) nam
3 300.000,i

Art. 38. O
abertura
autuado, p

n'9.412118, que alterou o art. 23, ll, a da Lei

Art. Os vaiores estabelecidos nos incisos i e ii do caput
do art. 23 (a Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam
atualizado i nos sêguintes termos - para obras e serviços

Ainda de ãcordo com o1 Decreto n" DECRETO No 7.gg2, DE 23 DÉ
JANEIRO DE 2013 

:

Art. 70 A licilação para registro de preços será rêalizâde na
modalidade 

1 de concorrência, do tipo menor preço, nos
termos da Lsi no 8.666, de 1993...', .

. o edital expÕe as condiçôes necessárias para participar da sessão e adocumentação exigida para al habilitaçao e consêquênte participação no
certame. As propostas e o criterp de jurgamento eostão devidamente'descritoi
alem de trazer a-s vedaçÕes ao direito de rrcitar e como vai ser o processamentodo certame. Os critérios d{ julgamento das propostas, os recursos
administrativos cabiveis, coms sà darà a contrataçáo e as penalidades tarnbém
constam do edital. Os prazos para a prestaçâo dos serviços e a íorma depagamento também se fazem $resenles, tudo de íorma claras para que ospartiçipantes tenham condiçÕes i!uais de participaçâo.

O edital pcssui, ainda, {"r, .n"rou, os quais sâo especificaçÕe§
complementares necessários aô andamento regar do certaínê, de tomia a
Íornecer aos possiveis ricitantes ,condições iguais- de competiçao. A minuta dàcontrato está em conÍormidads com o diáposto na rei pãra os contratoi
administrativos

No tocante à anárise preiimiriar do procedimento ricitatório, é de se observar
o que dispÕe o art. 38, § único, dA Let ns S.666193, in verbis:

ãna:
odalidade conconência - acima de R$
)0 (três milhÕes e trezentos mil reais);

procedirnento da licitaçáo será iniciado com ado processo administrativo, devidamente
rotocolado e numerado, contendo a autorizaçâo

seu objeto e do recurso
qual serão juntados

/, .. /

M'/L,\§,
\,

dicação sucinta de
a despesa. e ao

tl
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PRETEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MAlt:'
PEOCURADORIA MUNICIPAL i :.:. : . 43 ,

AV CONSTANTTNO GEORGTANO RABELO, S/N - CENTRO 
i.- 

*r,., ,l "CNPJ:06.003.891/0001-16 ' --. .

Parágrafo único As minutas de editais de licitação, bem
como âs dos contratos, acordos, convêniog ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria lurídica da Administração.

Analisando os autos, verifíca-se que a Mrnuta do Edital seguiu todas as
cautelas recomendadas pela Lei no. 8.666/93, que em seu art. 40 elenca os
prêssupostos que deverão conslar do Edital de Licitâçâo, possuindo indieaçáo
de número de ordem em série anual, órgáo da AdministraÇão Pública
interessado, modalidade de licitaçáo e regime de execução.

Percebe-se ainda que há o indicativo expresso da regência do certâme, nos
termos da Lei de Licitaçoes, cÇm o designativo do local, dia e hora para o
recebimento dos envelopes de dôcumentação e proposta, entre outros requisitos
previstos na legislação vigente.

ilr- coNcLUSÀO

Pelo exposto, e pelos tfundamentos apresentados, temos que o
Procedimento Licitatório encontrà devido Íundamento nâ Lei no. 8.6ô6/g3, pelo
que esta Procuradoria Municipal conclui pela LEGALIDADE e LICITUDE do
Processo Licitatório, opinando pelo prosseguimento do certâme, devendo-se,
pare tanto, observar os prazos de publicaçáo e a disponibilidade do Edital aos
interessados com a antecedênciâ mínima determinada por lei.

E o Parecer, salvo melhor juizo. ,

Presidente Juscelino- MA, 20 de Janeiro de ZOZ2

nâ Sil Ealdez
B:'15740 MA

Procuradora Munioipal de Presidente JuscelinolMA

.J

,|
t)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRE§IDENTE JU§CELINO - MA
AV CON§TANTINO GEORGIANO RABELO, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.003.89't10001.1 6

Presidente JuscalinolMA , 21 de Janeiro de2022.

tDadtifrbtaNums

r)

q_

Í
anre lNina iles

Secretário Municipal Administração

PUBLICAÇÃO AVTSO DE LIC|TAçÃO

Aviso de liciüação coNcoRRÊNclA N' §01t2022. A comissão permanenle de
Licitaçáo da PreÍeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, torna público para
conhecimento dos interessâdos, que fará realizar Licitação nâ modalidade
concorrência sob o no. 0012022-sRP. regime de execuçáo tipo menor preço Global,
sistêma de registro de preço, no dia 23 de Fevereiro de 2022, às 0g:00 horai, na sala
de reunião da comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Rosa Maria, praça
Água Vermelha, s/no, no centro de Presidente JuscelinolMA, tendo por objeto: iegistio
de Preço para Eventual contratação de Empresa especializada êm servlços
Manutençâo E Recuperação de Estradas Vicinais no Municipio de presidente
Juscelino- MA. Base Legal: 8.666/93 e alteraçôes. Edital/anexo poderâo serconsultados gratuitamente no endereço eletrônico:
https:ilpresidentejuscelino.ma.gov. br/portal/portal-editaís-licitacao-local ou obtidos
mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cínquenta reais), atÍavés do
Documento de Anecadâção Municipal - DAM no horário das B:00 às t z:ó0 horas de 2â
a 6a feira. Maiores informaçÕes poderão sêr obtidas pelo e-mail cplpi@hotmail.com.
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