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RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS

EDITAL DO TOMADA DE PREÇOS

CIDADE; UF:

CNPJ/CPF DAEMPRESA/ PESSOA FÍSICA:

TELEFONES:

FAX;

•-MAIL;

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL

NOME;

ENDEREÇO: •

CIDADE: UF:

RG; CPF;

TELEFONES;

Recebi cópia do Edital e seus anexos relativos a Tomada de Preços N° 02/2018, cujos envelopes de Proposta e
Habilitação serão recebidos pelo Presidente às 10;30hs do dia 23/04/2018, na sala da Comissão Permanente de Licitação de
São João Dos Patos - MA.

i

r4.

São João dos Patos (MA), de . de

Assinatura

Solicito a V.S^ preencher o recibo de entrega de edital acima;
A não remessa de recibo exime o Presidente da CPL da comunicação de eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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EDITAL

Tomada de Preços

N® 02/2018

Menor Preço Global

Processo Administrativo

N°. 14100/2018

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
J)E ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,
bONFORME CONVÊNIO FUNASAN" CV 0156/2015

DATA/HORA DA SESSÃO:

23 de abril de 2018 - 10:30hs

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TOMADA DE PREÇOS N® 02/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 14100/2018

EDITAL

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado demaranhão, com autorização
do Chefe do Poder Executivo, de acordo com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e posteriores
alterações, toma público para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação,
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço global. •

Os interessados em participar da presente licitação deverão apresentar dois envelopes, devidamente
echados e opacos, contendo um deles a DOCUMENTAÇÃO "N" I" e no outro a PROPOSTA «N® II".

• Na hipótese de haver troca de conteúdo dos envelopes mencionados, poderá ser desclassificada a empresa
que assim procedeu.

Os envelopes de N° I - (Documentos de Habilitação) e o de N° II - (Proposta) serão recebidos na Seção de
Licitações, situada na Av. Getúlio Vargas n° 135 centro, até o dia 23 de abril de 2018 - 10:30hs.

Após a hora marcada para o encerramento do prazo de recebimento dos envelopes I e II, não mais serão
aceitos os referidos envelopes, nem permitidos adendos aos já entregues.

A abertura do envelope N® I, contendo a documentação para Habilitação será realizada em sessão
pública, na Sala de Licitações, no mesmo endereço, no dia 23 de abril de 2018 - 10:30hs.

I - OBJETO DA LICITAÇÃO
f

1.1- Constitui objeto da presente licitação os CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,CONFORME CONVÊNIO FUNASA N® CV0156/2015

1.3-0 valor global estimado para esta contratação é de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinqüenta e cinco mil
reais), conforme planilha quantitativa orçamentária.

II - LOCAL ONDE SERÃO PRESTADAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS
RELATIVAS À LICITAÇÃO

2.1 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Seção de Licitações, na
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Ma, situada a Av. Getúlio Vargas n° 135, centro, fone (99)
3551.2219.

2.2 - A Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas técnicas que vierem a ser suscitadas, desde que
manifestadas por escrito, mediante e-mail ou protocolo dirigido à Comissão de Licitações.

2.3 - Os atos da Comissão de Licitação, o resultado do julgamento, e as decisões de homologação e
adjudicação serão publicados na Imprensa Oficial.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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III - DAPARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos - Ma, cadastramento até o terceiro dia anterior à data designada para o recebimento
das propostas.

3.2 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios.

3.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:

a) Declaradas inidôneas porato doPoder Público, emquaisquer de seus órgãos descentralizados;

_b) Enquadradas nas disposições do art. 9°, da Lei Federaln° 8.666/93;

c) Impedidas de licitarou contratar com a PrefeituraMunicipal de São João dos Patos;

d) Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal.

IV - PROCESSAMENTO DALICITAÇÃO

4.1 - DAREPRESENTAÇÃO NALICITAÇÃO

4.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer
envelope:

a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou"assemelhado): ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos
-sus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador: Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante),
conforme (ANEXO II), acompanhado de documento da empresa (contrato social em vigor, registro
comercial ou outro documento que os substitua, devidamente registrado);

c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenhafoto do representante (legal
ou procurador) da empresa interessada.

d) Declaração de Enquadrarriento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3°
da Lei Complementai n° 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo
IV deste Edital, a Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido
enquadramento, podendo ser;

d.l) comprovação de optante do SIMPLES NACIONAL, extraído do site oficial da Secretaria da Receita
Federal;

d.2) certidão ou outro documento, expedido pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante,|
emitida neste exercício financeiro.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Teie/fax; 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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e) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do domicílio da sededa licitante;

f) Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Secretaria de Municipal de Administração
através da CPL nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 8.666/93, (urge salientar que a qualquer tempo
poderáser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do
art. 27 desta Lei, ou as estabelecidaspara classificação cadastral, conforme art. 37 da Lei 8.666/93);

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia, desde que autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial, a autenticação por membro da comissão de licitação
devera ser feita com antecedência mínima de 24 horas da data do certame.

.4 - Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas
do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos" previstos neste Edital, por sua
representada.

4.5 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
eqüivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de impetrar recursos e de praticar os demais atos
inerentes ao certame, não implicando na sua desclassificação.

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

V - DOS ENVELOPES

4.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no dia,
hora e local citados no preâmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes,lacrados, em cuja parte externa,
além da razão social e endereço, estejam escritos:

jOMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO - CPL
AV. GETULIO VARGAS, N° 135, BAIRRO: CENTRO, SÃO JOÃO DOS PATOS/MARANHÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018
ENVELOPE "1" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AV. GETULIO VARGAS, N° 135, BAIRRO: CENTRO, SÃO JOÃO DOS PATOS/MARANHÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018
ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PREÇOS

4.2 - A não apresentação da Declaração prevista no item 3, "D", significa renúncia expressa e consciente
da licitante, que optou por não utilizar os beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006,
desobrigando o Presidente

4.3 - Os Envelopes não abertos ficarão sob a guarda do Presidente, ficando a disposição dos licitantes
para a respectiva retirada, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante retire seu^
envelope, o mesmo será inutilizado e ao tempo encaminhado para a lixeira.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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4.4 - Não será admitida a entrega de apenas um envelope.,

VI - DOS DOCUIVÍENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPEN" 1)

5.1 - O conteúdo dos envelopes "Documentação" e "Proposta de Preço" deverá ser apresentado em
português e datilografado ou digitado em papel timbrado ou em formulário contínuo, escrita com clareza
sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

5.2 - DOCUI^NTACÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:.

a) Certifícado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura Municipal através da CPL nos
termos do art. 34 da Lei Federal n° 8.666/93, (urge salientar que a qualquer tempo poderá ser
alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27
desta Lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral, conforme art. 37 da Lei 8.666/93), com
atividade pertinente ao objeto ora licitado, na forma do art. 34 da lei n° 8.666/93, valido na data do
certame.

b) Apresentar os seguintes documentos na forma do art. 28 da Lei n° 8.666/93:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.

5.3 -DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no ciimprimento dos encargos sociais instituídos por lei; valido na data do
certame.

d) Quanto a Fazenda Municipal:

d.l) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro doprazode validade;

d.2) Certidão Negativa de DívidaAtiva, da Sede do Licitante, dentro do prazode validade;

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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e) Quanto a Fazenda Estadual:

e.l) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;

e.2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;

f) Quanto a Fazenda Pública Federal:

f.l) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, dentro
do prazo de validade, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

g) Alvará emitido pelo setor público da sede da proponente, dentro do prazo de validade;

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de Io de maio de 1943;

5.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
poderão apresentar documentação fiscal com ressalva ou restrição, as quais deverão ser regularizadas
após decisão de homologação.

5.4 -DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CRBA, da região da sede da empresa.

a.l) Nos termos do Art. 69, da Lei 5.194/96 a empresa (para licitantes de outro Estado) que se
consagrar vencedora do procedimento licitatório em epígrafe, deverá providenciar no momento da
contração a comprovação do visto de registro profissional pelo CREA-MA.

b) Certidão de Acervo Técnico contendo a relação dos serviços executados pela empresa e por
profissionais de nível superior a ela vinculado e constante do seu Registro/Certidão de inscrição
no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como Responsável
Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de
serviços compatíveis com o objeto da licitação.

b.l) Será aceita pela CPL a apresentação de Atestados e corresj)ondentes Acervos Técnicos de
profissional (ais) distinto(s), por execução de obras e serviços, que contemplem cada item das
características elencadas no objeto da licitação.]

b.2) Urge salientar que a capacitação técnica da pessoa íurídica é por extensão a capacidade
técnica do profissional a qual se encontra vinculado

5.4.1 - Para fins de atendimento ao disposto no subitem "b" a licitante poderá apresentar atestados
referentes a vários Contratos, contanto, que cada atestado atenda as características e quantidades mínimas
exigidas na execução do objeto deste Edital.

5.4.2-A comprovação do vínculo empregatício do profissional referido no subitem "b"será feita mediante
Certidão de Registro e Quitação do CREA,( Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
devidamente atualizada.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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5.5 - DQGUMENTACÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente
chancelado pela Junta Comercial, com o selo do CRC e com SELO "DHP", já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. O licitante
apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro
Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos
de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial ou órgão similar.

Observação: Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:

5.5.1 - Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anônima):

^ Publicados em Diário Oficial;

Publicados em jornal de grande circulação; ou

^ Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante.

5.5.2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de: Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em outro órgão

equivalente; ou

Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na
Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante;

''j.5.3 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.° 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

^ Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente; ou

^ Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante;

V

5.5.4 - Sociedade criada no exercício em curso:

^ Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou do domicílio da licitante;

5.5.5 - Fundações:

Fotocópia do livro diário, inclusive com os Termos de Abertura e encerramento, devidamente
registrado em cartório;

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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5.6 - O balanço patrimonial, a demonstração do resultado e cálculos dos índices que demonstrem a boa
situação financeira deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

a) Boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente
(LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, cujo resultado deve ser igual ou maior que 1
(um):

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

Ib^ervação: as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
Dalanço e, se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida até 60
(Sessenta) dias antes da data do recebimento dos envelopes,

5.7 QUTRQS DOCUMENTOS:

a) Declaração única elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
conforme modelo em anexo (ANEXO líl).

5.7.1 - Não serão aceitos "protocolo de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos neste Edital e seus anexos.

5.7.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
'^este edital e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente inabilitado.

^.7.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos
em nome da Matriz ou todos em nome da Filial (inclusive os atestados de capacidade técnica), com
número do CNPJ e com o endereço respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser
fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do interessado.

5.7.4 - Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação de
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição (Lei Complementar n®. 123, de 14/12/2006). Havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;

5.7.5 - A não-regularizaçâo da documentação dentro do prazo previsto no subitem 5.7.4 acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.® 8.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado a CPL convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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5.7,6- Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da licitante que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e tambémmenor de dezesseis
anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na forma da Lei n° 9.854, de
27/10/99, conforme modelo anexo.

6.5.2.3 - Oütrossim, são obrigatórias, também, os seguintes docunientos para participação no certame:

a) Declaração elaborada ém papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando que a mesma atende as normas relvas à saúde e segurança do trabalho.

b) Declaração da própria empresa que nãò existe em seu quadro de empregados servidores públicos
do Município, exercendo funções de gerência, administração, tomada de decisão ou
assessoramento, na forma do art. 9° inciso III da Lei 8.666/93, conforme modelo anexo.

c) Declaração da própria empresa que não há sócios, gerentes oq diretores da licitante que sejam
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos do
Município.

d) Declaração do licitante de que recebeu todos os documentos necessários ao esclarecimento de sua
participação no certame, e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme anexo respectivo.

6.5.3 ^ Os documentos necessários à "Habilitação" deverão ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada legalmente válido, ou por autenticação feita por funcionário da Prefeitura
Municipal devidamente identificado.

j

6.5.4 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal,
om identificação clara do subscritor.

"* r

6.5.5 - Após a "Habilitação", não caberá desistência da proposta pelas empresas licitantes, salvo por
motivo justo decorrido de fato superveniente e aceito pela Comissão.

VII. DO ENVELOPÍ: II-PROPOSTA

7.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, impressa à máquina ou por
processo computadorizado apenas na frente, não contendo rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas,
datada e assinada na última página pelo representante legal da empresa proponente, sob pena de ser
rejeitada liminarmente. A proposta a ser apresentada deverá, obrigatoriamente, conter os valores
unitários e totais, em separado, referentes à Mão de Obra e Materiais, conter todos os itens da planilha
quantitativa/orçamentária, em Moeda Corrente Nacional.

I

7.1.1 - No preço total proposto deverão estar inclusos o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e ferramental necessários, mão-de-obra, encargos sociais; trabalhistas, tributos, seguros, e
demais ônus, necessários a execução da obra e serviços ora licitados, conforme Anexo I;

7.2 - Ao apresentar proposta a licitante aceita todas as exigências previstas neste edital e em seus anexos.

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax; 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



GOVERNO PARTICIPATIVO Estado Do Maranhão Unícef
Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma EPi«Ao3on-ioi&

Avenida Getúiio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

'PiMtinMuridpi(ttSki)9biáMe»HA-«

7.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para a apresentação
dos envelopes.

7.4 - Devera ainda apresenta em mídia digital (pendrive ou CD ou DVD), no formato Excel as planilhas,
(planilha resumo, planilha de custo sintético, cronograma físico financeiro, composição analítica da
elevatória, composição analítica do barrilete da bomba, composição analítica do abrigo, composição
analítica do reservatório, composição analítica cerca de proteção, composição analítica da rede de
distribuição de agua, encargos sociais, composição analítica rede de ligação domiciliar de agua,
composição BDI e planilha serviços preliminares).

Vm - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

1.1 - Não serão aceitas as propostas enviadas via fax ou por qualquer outro sistema de transmissão de
dados.

8.2 - A Comissão de Licitação não se responsabilizará por qualquer tipo de atraso, nem por envelopes
enviados pelo correio e não entregues em tempo hábil na Seção de Licitação.

8.3 - No local mencionado no preâmbulo, até a data e horário estabelecidos, a Seção de Licitações
receberá os envelopes I e II, devidamente fechados, de cada participante.

8.4 - Os dois envelopes só serão recebidos se constar, em lugar visível, além do nome e endereço da
proponente, os seguintes dizeres:

EVELOPE N® 01 - DOCUMENTOS DE HABDLITAÇAO
TOMADA DE PREÇOSN® 02/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AV. GETULIO VARGAS, 135 - CENTRO

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA v

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N" 02/2018 - PREFEITURA MUNICIPALDE SÃOJOÃO DOSPATOS

COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO
AV. GETULIO VARGAS, 135 - CENTRO

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

8.5 - No horário estabelecido, a Comissão de Licitação procederá à abertura do envelope I
(Documentação). Os documentos constantes do envelope serão vistos e rubricados pelos presentes.
Os documentos constantes do Registro Cadastral Municipal poderão ser acessados, a qualquer
tempo, por todos os licitantes e por qualquer outra pessoa.

8.6 - Da decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes será dada ciência às interessadas na
própria sessão ou através de publicação.

8.7 - Não havendo impugnações quanto à habilitação pelos representantes presentes, a sessão será
suspensa para que a Comissão de Licitações examine os "documentos". Sendo todas as empresas
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consideradas habilitadas e diante da desistência (renúncia) expressa do recurso legal de que trata o
Art.109,1, da Lei 8666/93, a Comissão de Licitação passará na mesma Sessão, à abertura do Envelope 11.

8.8 - Havendo inabilitação de Licitante e por ele renúncia expressa do direito de interposição de recurso,
ser-lhe-á devolvido na mesma Sessão o Envelope II - Proposta, caso esteja presente à sessão;

8.8,1 Se o Licitante não estiver presente, deverá retirar o Envelope II - Proposta, na Seção de
Licitações. Se não for retirado nos 15 (quinze) dias subsequentes à sessão pública de abertura das
propostas, a Comissão o inutilizará independentemente de qualquer aviso ou notificação.

8.9 - Não ocorrendo desistência (renúncia) expressa de recursos quanto à habilitação ou inabilitação, a
sessão será suspensa, cientificandò-se os participantes que os recursos eventualmente interpostos
obedecerão aos prazos do Art. 109 da Lei Federal n°8.666/93.

.10 - A abertura dos envelopes contendo as propostas, caso não haja desistência (renúncia) expressa de
" recorrer, dar-se-á após a decisão dos recursos e/ou transcorrido o prazo para sua interposição, em nova

Sessão designada através de publicação na Imprensa Oficial.

8.11 - De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes
presentes. h

IX - DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO

9.1- Julgamentos da Habilitação

9.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope n.° 01, contendo a documentação relativa à
habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelas licitantes presentes e pelos Membros da
COMISSÃO. Nessa mesma Reunião, a critério da Comissão, poderão ser analisados os documentos e
anunciado o resultado da habilitação ou designados dia, hora e local certos para a divulgação.

J.1.2'. Após a apreciação dos documentos, a COMISSÃO declarará Habilitadas as licitantes que os
apresentarem na forma exigida neste Edital e Inabilitadas as que não atenderem a essas exigências.

9.1.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de ma fé, e que não afete o conteúdo
ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.

9.1.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas a COMISSÃO poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias
úteis para a apresentação de nova documentação, consoante dispõe o § 3° do artigo 48 da lei n° 8.666/93.

9.1.5. Do resultado da Habilitação caberá recurso, no prazo de 05 ( cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da Ata.

9.1.6. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de recorrer do resultado da Habilitação,
o que constará em ata, procedendo-se então à abertura do Envelope n.° 02 das licitantes habilitadas.

9.1.7. Às inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados, contendo as propostas, desde que não
tenha havido recurso, ou após seu julgamento.
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9.1.8. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, naforma do item anterior, a COMISSÃO suspenderá
a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com
antecedência mfnima de 48 (quarenta e Oito) horas, às licitarítes habilitadas, a data, hora e local de sua
reabertura. Nessa hipótese, os Envelopes e n° 02, devidamente fechados e rubricados pelas presentes,
permanecerão até que se reabra a sessão, soba guarda e responsabilidade-'do Presidente da Comissão.

9.1.9. Eiívelopes de Propostas das licitántes inabilitadas não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias, a
corítar da Adjudicação, serão destruídos independentemente de notificação à interessada.

9.1.10. Ultrapassada á fase de Habilitação das concorrentes e abertas as Propostas, não cabe mais
desclassifica-las por motivo relacionado com a Habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só
conhecido após o julgamento das propostas.

1.2 - Julgamento das Propostas

9.2.1.Ultrapassada a fase de Habilitação, serão abertos os ENVELOPES DE N.° 02, divulgando a
COMISSÃO, às licitántes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, sendo as
Propostas rubricadas por estas e pelos Membros da Comissão.

9.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a COMISSÃO convocar as licitántes para esclarecimentos
de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento.

9.2.3. Será julgada desclassificada a Proposta que:

a) não atender integralmente às exigências contidas neste Edital;

b) as propostas que não atenderem às exigências da presente licitação, sejam omissas, irregulares,
desconformes ou incompatíveis, ou ainda aquelas que apresentarem preços excessivos ou com
valor global superior ao limite estabelecidode R$:2.778.305,79 (dois milhões setecentos e setenta
e oito mil trezentos e cinco reais e setenta e nove centavos),ou ainda com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 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 execução do objeto;

9.2.4 - Considera-se manifestamente inexequível as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

9.2.5- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado
pela Administração.

9.2.6 - Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o
disposto no parágrafo 2° do art. 3° da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato
público, para Oqual todas as licitántes serão convocadas.

9.2.7 Quando todas as propostas forem desclassificadas a COMISSÃO poderá fixar às licitántes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova Proposta.
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9.2.8 - A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o conteúdo
ou a idoneidade da Proposta não será causa de desclassificação.

9.2.9 - A Comissão de Licitação somente poderá proceder a adjudicação do objeto desta licitação, caso
não haja interposição de recurso, após o transcurso do prazo recursal, ou havendo expressa renúncia do
direito de recorrer, ou julgamento final dos recursos acaso interpostos.

9.2.10 - Mediante publicação, será colocado à disposição dos interessados o resultado da Licitação,
cabendo às licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados "a partir da data da publicação do
aviso ou da intimação do ato.

10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

.•,0.1- Procedida à classificação e o julgamento, pela Comissão de Licitação, nos termos dos critérios de
''avaliação deste Edital, se não houver nenhuma manifestação de interposição de recurso devidamente

registrada em Ata durante o transcurso da sessão por parte das licitantes presentes, o Presidente
procederá à Adjudicação do objeto ao vencedor logo após a apresentação da Proposta de Preço. Se
houver interposição de Recurso contra atos do Presidente, a Adjudicação dar-se-á após o julgamento do
Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. Após adjudicado o Processo o mesmo será
encaminhado ao Ordenador de Despesa para a Respectiva Homologação. O vencedor será oportunamente
convocado, via fax ou outro meio de comunicação equivalente, para assinar o contrato, no prazo e nas
condições deste Edital.

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO ERECURSO •

11.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três)
dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1® do art. 113.

11.1.1 - A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada, devendo ser
entregue diretamente na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av. Getulio Vargas , n®
135, Centro, SÃO JOÃO DOS PATOS /Maranhão.

11.1.2- Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.

11.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite. Concorrência Pública ou concurso,
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.

11.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

11.4 - Divulgada o resultado da licitação pela Comissão Permanente de Licitação, no tocante à fase de
habilitação ou de classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
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interpor recurso, contado da data de divulgação do resultado da respectiva fase, exceto se dela renunciar
expressamente.

11.5 - Interposto recurso, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência formalmente aos demais
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

11.6 - Os licitantes poderão defender seus interesses na licitação por todos os meios juridicamente
aceitáveis, inclusive com formulação de RECURSOS contra as decisões adotadas pelos condutores do
processo.

11.7 - A propositura de recursos administrativos sobre o presente certame, obedecerá ao que estabelecem
os incisos I, II e III do artigo 109, da Lei no 8.666/93.

^ 1.8 - Nenhum prazo derecurso, representação oupedido de reconsideração se inicia ou ocorre sem que
os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

11.9 - A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as exigências e condições deste Edital
não será conhecido, como também aqueles interpostos fora do prazo.

11.10 - Na hipótese de recurso contra a decisão da CPL, na fase de julgamento da habilitação, os
envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em invólucro que será rubricado por todos os
presentes na reunião, para posterior abertura, em data que será fixada pela CPL, o que fará eonstar em
Ata.

11.11 - Depois de decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de licitação será
adjudicado a licitante vencedora do certame e submetido à autoridade competente para que se proceda à
devida homologação.

12 - DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA DO CONTRATO

\DMINISTRATIVO
t

12.1 - Após a homologação do resultado da presente licitação, a Secretaria Municipal de Educação,
convocará a empresa adjudicatária para retirar a nota de empenho,e assinar o Contrato Administrativo,
observado o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da Notificação.
12.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.

12.3 - É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no
ato de recebimento da Nota de Empenho, ou recusar-se a retirá-la no prazo e nas condições estabelecidas,
chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar este Pregão,
independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.

12.3.1 - Na sessão de reabertura da Concorrência Pública, o Presidente poderá negociar diretamente com
a proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax; 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



oto#

GOVERNO PARTICIPATIVO Estado Do Maranhão iiriiz-of
BrHr'̂ i'̂ P^rrtiirírri^f»MLy Prefeitura Municipal DeSãoJoão DosPatos-Ma ii>iç&oao»-ioi6

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br ^

13 - DG CONTRATO ADMINISTRATIVO

13.1 - O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e a Prefeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOS, observada a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006 e
demais normas atinéntes à espécie.

13.2 - Constam na minuta do Contrato (ANEXO V)as condições e a forma de prestação do serviço do
objeto licitado, tais como pagamentos, sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, fazendo o
mesmo, parte integrante deste Edital.

13.3 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões, pertinentes aos serviços, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

13.4-0 Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura.

13.5 - A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas nesta Concorrência
Pública, em especial no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais,
inclusive quanto ao ISSQN, durante toda a execução do objeto.

13.6 - O desatendimento do prazo estabelecido, que poderá ser prorrogado nos termos do art. 64, §1° da
Lei Federal n® 8.666/93, ou o desatendimento das demais condições estabelecidas para a assinatura do
contrato, implicará na decadência do direito de contratar.

13.7 - Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de
regularidade fiscal tenha indicado restrições ou ressalvas à época da etapa de habilitação, deverá
comprovar previamente à assinatura do contrato o suprimento da(s) pendência(s) constante(s) do(s)
documento(s) apresentado(s) e, em conseqüência, comprovar a sua regularidade fiscal, no prazo de dois
dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério desta Administração, contados da data de publicação
Ja homologação do certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das
sanções previstas no art. 81 da Lei n.® 8.666/93 c/c o art. 87.

13.8 - Quando a adjudicatária decair do direito de assinar o contrato, a ordem de convocação dos
licitantes remanescentes observará os benefícios da Lei Complementar n® 123, de modo que as
microempresas e empresas de pequeno porte eventualmente existentes do intervalo de 10% (dez por
cento), serão convidadas a contratar.

14- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1 - O acompanhamento da prestação dos serviços do objeto, será efetuado por comissão
especialmente designada, formada por no mínimo 02 (dois) servidores do quadro de técnicos da
Secretaria Municipal requisitante.

14.2 - O prazo da prestação dos serviços do objeto licitado contratado, poderá ser prorrogado, a critério
da Secretaria Municipal de Educação, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e
fiindamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art.
57, § 1®, da Lei Federal n® 8.666/1993.
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14.3-A Secretaria Mimicipal de Educação emitiraa Ordem de Serviço do objeto licitado

14.4- o objeto desta licitação será recebido: „

14.4.1 - Provisoriamente, pela equipe responsável por seü acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado emitido pela Prefeitura Municipal através do Setor de Obras, assinadopelas partes,
em até 15 (quinze) dias úteis contados da comunicação escrita da CONTRATADA informando a
conclusão do objeto;

14.4.2 - Definitivamente, por servidor do Setor de Obras, mediante termo circunstanciado de aceitação
definitiva.

15-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, em
conformidade com o cronograma físico-fmanceiro aprovado e após o recebimento por parte da
fiscalização. O recebimento será precedido de medição in loco, e o pagamento será feito, em até 05
(cinco) dias após atestada a execução dos serviços pelo Setorde Obras, è consoante o percentual descrito
no Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO I) do Edital,

15.2 - A aceitação dos serviços somente será efetivada após parecer do Setor de Obras, sendo facultado à
Administração, o direito de não efetivar o pagamento se no ato da aceitação, ficar comprovada a
imperfeição dos serviços ou a execução em desacordo com as especificações do Projeto Básico e demais
documentos determinantes da obra. Neste caso, os pagamentos retidos não sofrerão quaisquer reajustes.

15.3 - Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplênciacontratual;
15.4 - O pagamento ficará condicionado a entrega mensal, de cópia da Certidão Negativa de Débito junto
ao INSS (CND), cópia do Certificado de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT.

15.5 - Somente serão pagas as parcelas das obras/serviços efetivamente executados;

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 - Se a proponente vencedora não fizer a comprovação das condições da habilitação consignadas no
Edital ou se, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento
contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem de classificação,
sujeitando-se a proponente desistente às seguintes penalidades:

a) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

16.2 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, a licitante
vencedora que descumprir quaisquer das condições do presente Pregão Presencial, ficará sujeita às
seguintes penalidades:
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16.2.1 - multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo serviço, em
caso de atraso na prestação dos serviços do objeto licitado ou no descumprimento das Cláusulas
pactuadas, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

16.2.2 - no caso de atraso injustificado oii na prestação dos serviços total ou parcial do objeto desta
Concorrência Pública, a Administração poderágarantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes
sanções:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total danota de empenho, no caso denão execução total ou
narcial do objeto contratado;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS, pelo prazo deaté 02(dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3 - As sanções previstas nas alíneas 'a', 'c' e 'd' poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista
na alínea 'b'.

16.4 - Caberá às Secretarias Municipais requisitantes, proporem a aplicação das penalidades previstas,
mediante relatório circimstanciado, apresentandoprovas que justifiquem a proposição.

16.5 - A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre outras hipóteses
legais, quando:

I
a) Prestar o serviço objeto da presente Conconência Pública em desconforme com o especificado e
aceito;
b) descumprir os prazos e condições previstos nesta Concorrência Pública.

16.6 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da
prestação dos serviços do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a prestação dos serviçosdo
objeto Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração f^sa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.

16.7 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pelas Secretarias Municipais de Administração,Educação
e Saúde.
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16.8 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.

16.9 - Nenhum pagamento seráfeito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham
sido aplicadas.

16.10 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação
escrita à Contratada e publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de
mora)j constando o fundamento legal.

17- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

, 17.1 - A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos da Secretaria
^ víunicipal de obras em conformidade coma seguinte dotação orçamentária:

02.08 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
17.511.0021.2102.0000 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte
integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

18.2 - Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações
porventura vivenciadas, serão decididos pela CPL, com vistas a conferir agilidade ao feito, ficando
facultado a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na forma do art. 43 § 3° da Lei n°
8.666/93.

18.3 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

18.4 - As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.5 - As Secretárias Municipais de Administração, Educação e Saúde poderão revogar a presente
licitação por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

18.6 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Concorrência;Pública:

a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n® 8.666/1993;
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b) a nulidáde do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na
alínea anterior; e,

c) no caso dedesfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.7 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente
Edital.

18.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas
de preços e documentos de habilitação, este prazo seráreaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
•ilteração não afetar a formulação das propostas.

18.9 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade, a celeridade doprocedimento e a segurança da contratação.

18.10 - A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será sempre realizada em sessão pública,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
Presidente, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre
o julgamento desta Concorrência Pública, seja com relação às propostas ou à documentação, e pelos
representantes das licitantes presentes.

18.11 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Documentaçãoe Proposta de
Preço eem um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem

- - dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivosserão consignados em Ata e a continuação
' - 'dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente. .

18.12-0 resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia
da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.

18.13 - Os envelopes contendo a Proposta de Preço, não abertos, ficarão à disposição para retirada no
endereço da Comissão, até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão
destruídos pelo Presidente.

18.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS.

18.15 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
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18.16 - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia
autorização da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS.

18.17 - Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato,
ficará condicionada à análise, pelas Secretarias Municipais de Administração, Educação e Saúde, quanto
ao procedimento realizado e à documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui
estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na
execução do objeto contratado.

18.17.1 - Para averiguação do disposto no item 16.17, a empresa resultante de qualquer das operações
comerciais ali descritas ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a documentação comprobatória
le sua situação.

18.18 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.

16.19 - Todas as declarações dapresente licitação deverão estarem conformidade comeditale comfirma
reconhecida em cartório.

18.20 - Caso o proponente deixede apresentar qualquer um dos documentos exigidos no presente edital o
mesmo será desclassificadoautomaticamente do processo licitatório sem dano para o município.

18.21 - É vedada a subcontratação, no todo ouem parte, para a execução do objeto licitado.

18.22 - Os casos omissos serão decididos pelo Presidente em conformidade com a Lei Federal n°
^^.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie. 16.23 - Este Edital
e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Av.
Getúlio Vargas , n° 135, Centro, SÃO JOÃO DOS PATOS /Maranhão; ;de 2^ a 6® feira, no horário das
08:00 às 13:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente.

18.24 - Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá notificações,
devendo comunicar à Comissão qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação
encaminhada ao endereço fornecido.

18.25 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - (Projeto Básico).

ANEXO II - Modelo de Credenciamento (Procuração).

ANEXO III - Declaração Única deHabilitação
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ANEXO IV - Declaraçãopara Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

ANEXO V - Minuta do Contráto Administrativo

18.26 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro daJustiça daComarca de SÃO JOÃO DOS PATOS no Estado do
Maranhão, excluído quaisquer outro, por mais privilegiado que seja.

São João dos Patos - Ma, 03 de abril de 2018.

treiro

Presidente da CPL
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ANEXO I-PROJETO BÁSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TOMADA DE PREÇOS N® 02/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 14100/2018

( j
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Eépecificacòèis: técnicas

Èspeeíficáções fechicás para Gòristruçãb de Pòbo' tubular Profundo e
'Gáptaçâò-dé Âgüâs Sübtefrânèás^^ com 300 rfiètros dé prdfuhdidá município de

São Jòãd dGSí Pàtos - ríflÂ.

j: INTl^OdijjlíÃO
1.1 - Èstíe dòcurnèntò tem por objetivo definir é espécificàr os detalhes técnicos

párá os serviços de construção de dois poços tubüíàres profundos, com profundidade

dé 300 métfbs, para captação de águas subtéfrâhéaS objetivando as Construções de

Sisterfiãs de' Abastéciniênto de água nos Povoados VOLTA DA JUREMA E

MUGÀMBÒ, ífíuhicípio dé São Jdão dos Patos - MA.

2. CONDIÇÕES ÕÉRAIS PARA EXECUÇÃO DÓS SERVIÇOS

2.1 - A^èmpresà contratada para execução dós serviços supracitados ficará

obrigada á dar andamento conveniente aos trabalhos, dé acordo com a presente

éspecificaçãò-, bérn corno'éxecutá-lòs déntfò do máxirrio rigor técnico, tomando-se por

sbásé as normas da ABNT que tratam de projeto é construção dè poços tubulares

(NBR-T22Í2 e NBR-12244).

2.2 - Q crónograma físicò-finahcéirò dá óbrá, apresentado nas propostas das

firmas licitántes, deverá coritér a pfévlsâo do início dé cada uma das etapas de

construção dõ pòçõ, sèndó qüè nenhuma déías podérá ser iniciada sem a presença

ê/ou autorização da fiscalização.

2.3 - A empresa contratada deverá mãntér em supervisão permanente à obra,

profissional técnico de níVel superior, quálificâdò dé acordo com o CREA, conforme

Sécisãó Nófítiàtiva dó CONFEA n.° 059 dé 09/05/97, corn capacidade de fornecer

explicações e atendèr qualquer solicitação da fiscalizaçãò da PREFEITURA
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MUNICiPIAL. o referido técnico deverá assinar o Registro Diário de Perfuração do

Livro de Ocorrências previsto no item 3.5.

2.4 - A(s) equipe{s) de perfuração empregada (s) pela empresa para execução

dos serviços contratados dévérá ser constituída por operários treinados e habilitados

è por sondador de experiêhcia comprovada. Não será pèrmitida a substituição de

pessoal sehi autorização expressa da fiscalização.

2.5 - Toda a equipe deverá utilizar, durante todas as horas de trabalho diário,

fardamento e equipamentos dè proteção individual (EPi) tais como capacetes, luvas,

cintos de segurança, botas, máscaras, etc.

2.6- A empresa contratada ficará obrigada a substituir, por outro de mesma

função, qualquer funcionário integrante dò peSsoál da obra, quando a fiscalização

assim solicitar, devido a má conduta profissional, imperícia ou descumprimento das

especificações aqui previstas.

2.7 - A fiscalização poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição

de quaisquer equipamentos, serviços e/ou materiais, que não considere adequados

ao bom andamento da obra de acordo com a presente especificação ou com as

normas vigentes.

2.8 - A substituição dos rhateriais e/ou èquipãmehtoSj. durante a realização da

obra, só poderá ser efetuada, pela empresa contratada, mediante a autorização

expressa da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL

2.9 - Quaisquer danos que ocorram a bens móveis ou imóveis, bem como ao

meio ambiente, resultantes de imperícia, imprudência ou negligência na execução dos

serviços serão de responsabilidade única e exclusiva da empresa contratada,

devendo a rnesma rèsponder por eles.

\
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2.'1Õ- Gàbefá ã erriprésa coritratadà tódò é quàrqtíér régistro, licença ou

autorlzãçáó, júfitb á ôrgãòs públicos òü-técnlcòs, municipàis, estaduais ou federais,

necessários à realização dá obra, dè áõòfdo corri a legislação em vigor.

. 2.11 - A empresa éõritratádá ficará obrigada à apresentar, mediante soiicitaçâo

dá PRÉFÈlTÜJl^Â MUNÍGIPAL, rnèsrríó depois dá cdnStfüção do poço, quaisquer

írífòrfnaçõés è/oü dócúmèritòs còmpièrhentàfbs; nècdssariòs áO esclarecimento de

dúVidáa òü questões sobré o andáméríto dos Serviços, mátèriáis ou equipamentos

utilizados, caractèrísticás ou condições de operação e rhãhuténçâo do poço.

2.12 - No caso em qué o poço se torne contaminado ou que as águas com

Gáraetefístieas físico-químicás indesejáveis entrem no poço por negligência da

érfipreSa contratada, está déVerá às suas expènsas, executar obras tais que venham

á garantir a vedação dèssés horizontes, bérri comO; providenciar agentes

dèsihfetáritês o'ü óútrõs materiais que Venham a ser necessários, para eliminar a

cohtárhinaçãO.

2.13 - Nò caso em quê á êmprèsá contratada venha a malograr na perfuração

do poço até a maiOr prOfurididáde eSpècificadà, oú ho caso em que tenha de

abándonár o poço devido a perda de ferramenta ou qualquer outra causa, o furo

abandoriado deverá, a expensas da empresa contratada, ser preenchido com argila

è concreto, podendo renhover o tubo de revestimento caso queira. O material

permaneGerá sendo dè sua propriedade, sem ônus para a PREFEITURA

MUl^íGÍPAL. Nenhürti pagamento será feito pélo poço perdido e pelo serviço de

concretâgern desse.

2.14 - Gcorréndo os fàtos rriencionadbs nó itèm ahtèrior, a empresa contratada

dévèrá, irfiédiátameritê após a concrétágèm do poço perdido, iniciar novo furo ao lado

do mesrno ou em óütró local determinado pela fiscalização. A PREFEITURA

MüNiGIPAL não pagará a nova instalação do cahtêiró de obras ou o novo furo guia.
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2.1'5 - A empresa contratada será responsável pelá remoção e destino

adequado dos detritos resultantes da perfuração do poço, bem como dos restos de

materiais utilizados na construção do mesmo, inciuslvê do fluido de perfuração já

utilizado.

2.16 - A empresa contratada é responsável pela garantia da qualidade dos

materiais empregados e dòs serviços realizados e previstos nesta especificação,

especialmente contra defeitos de qualidade de tubos de revestimento e filtros,

devendo, sè ocorrerem, serem corrigidos às sUãs próprias expensas.

2.17 - A empresa contratada não poderá fornecer informações técnicas obtidas

durante a construção do poço, ou relativas ao andamento da obra, a terceiros, sem

prévia autorização da fiscalização.

3. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DA OBRA

3.1 - A preparação dos acessos e plataforma para instalação dos

equijDaméntos de perfuração, trãnsportè de ida e volta, montagem e desmontagem do

canteiro de òbrá é da responsabilidade da empresa contratada.

3.2 - A empresa contratada só será considerada "instalada" e apta ao início dos

serviços após ã fiscalização constatar na obra, a presença de perfuratriz,

equipamentos, materiais e ferramentas em quantidade e.com capacidade suficiente

para assegurar a perfuração do poço até a máxima profundidade prevista e execução

dos demais trabalhos, de acordo com a relação apresentada na sua proposta por

ocasião do processo de licitação.

3.3 - A empresa deverá dispor dos equipartientos e materiais descritos abaixo,

além de outrás ferramentas, acessórios e materiais necessários à construção do

poço:
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• Sonda rotativa e respectivos acessórios com capacidade de atingir a

profundidade de 350 metros ÍVõ diâmetro dé 12

• Bomba dè iama tipo pistãò ou centrífuga com capacidade mínima de

dèsiocar o fluido de perfuração a uma velocidade de 13 cm/s no diâmetro

dè 12 eqüivalendo a uma descarga da ordem de 110m% na boca do

poço.

• Compressor de ar e réspèctivos acessórios, com de 350pcm e 150psi, com

tubulação de descarga còm diâmetro interno mínimo de 3", tubulação de

injeção de ar no diâmetro rnínimo de 1 (tubos de injeção de ar por fora

da tubulação de descarga).

• Conjunto motor-bonlba submersível e grupo gerador com quadro de

cornando elétrico para teste de vazão do poço.

• Laboratório portátil para controle do fluido de perfuração composto de, no

míriimo, balança de lama, funil viscosímetro de Marsh, kit para medição ou

medidor de pH.

• Medidor de nível elétrico de poço, com fio numerado em intervalo de 1,00

em 1,00 metro, com comprimento mínimo de 75% da profundidade prevista

para d poço

• Tubulação de 1 '̂̂ " para descida de cascalho, em aço galvanizado

3.4^ Na instalação dos equipamentos e canteiro da obra, a empresa contratada

próvídericiará a construção do circuito para o fluído de perfuração, com dimensões e

declividades compatíveis com o terreno, com a profundidade e corh os diâmetros de

execução do furo.

3.5 - O circuito de lama deverá ser constituído por, no mínimo, dois tanques

sendo um de sucção e outro de decantação. Intercalados no circuito deverão ser

construídos mais dois pequenos tanques para diminuição da velocidade do fluxo e

deposição da carga de sólidos. Todos os tanques e as canaletas de circulação do

fluido de perfuração deverão ser cimentados.
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3.6 - Ná instalação do canteiro dèverá ser aberto pelo responsável técnico ou

gèólogo da ertipresa contratadá e pela'fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL um

Livro de Ocorrências com páginas numerada è seqüènclãdas,, onde serão anotadas

todas as ocórfências diárias, comunicações entre a empresa contratada e a

fiscalização. Nesse livro deverá cOnsfàr o registro diário de perfuração, contendo as

seguintes informações rhíhimas:

• Diâniétfós da pOrfuração executada;

•' Metros perfurados e profundidade total do poço no fihál de cada jornada diária de

trãbálho;

• Mâtériál perfurado;

• tipo de broca utilizado;

• Corhposição da coluna de perfuração;

• Tempo de penetração de haste (avanço de perfuração);

• Viscosidade, densidade, pH, e teor de areia do fluido de perfuração;

• Composição do fluido dè perfuração (volume utilizado nos tanques e poço,

quántidãde de Bentonitã, aditivos, etc.)

• Profundidade do fluido de perfuração no poço no início e fim de cada jornada diária.

3.7 - A disposição das ferramentas, dos matériais e equipamentos no local da

perfuração deverá obèdecer aos critérios de organização e prãticidade.

3.8 - Q canteiro de obras deverá ser isolado dé modo a não permitir o acesso a

pessoas não áutorizadas.

3.9 - Medidas gerais de higiene, protèção è segurança devem ser adotadas

para evitar danos ao meio ambiente, condições insalubres ou acidentes pessoais no

locai da obra.

3.10 - A empresa contratada permitirá a qualquer momento o livre acesso da

fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL aos trabalhos e ò proibirá rigorosamente a

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatòs@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
WWW.SA0-T0A0D0SPATQS;MA.GQV.BR

toda pessoa qiiè não tenha sido expressarnenfe autorizada por esta última, sendo que

este dévé sèr isolado de míodo a não perrhitir o ãoésso a pessoas não autorizadas.

3.11 - Será dè respónsàbilidáde da empresa contratada, a vigilância do

canteiro da obra. A PREFEITURA MUNICIPAL, não se responsabilizará por roubos,

subtrações ou atos de vándaíisrnó que venham a ocorrer no canteiro de obras durante

a execução dOs seiViços.

3.12 - Correrão por conta da empresa contratada todas as despesas com

relação a seus operários ou de terceiros não autorizados, com relação a acidentes de

trabalho, devendo a mesma observar rigorosamente as normas vigentes na legislação

trabalhista e as da Previdência Social.

3.13 - Será de responsábilidade da empresa contratada o suprimento de água

e energia eiétrica necessárias à construção do poço. Deverá a mesma providenciar a

instalação de grupo gerador, quando necessário.

3.14 - Após a conciusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas

expensas, toda e qualquer sucata e detritos provenientes dá construção do poço,

deixando a área corhpietamente limpa, recompondó-ã à sua condição original.

4. GAF^CtÉRÍSTlGAS CONSTRUTIVAS

4.1 - O projeto exècutivo de Cada poçò, objeto destas especificações, com

relação à profundidade de completação, trechos do ' espaço anelar a serem

preenchidos por pré-filtrò e granulometria do mesmo e intervalos de cimentação, só

deverá ser definido após a execução do fúro guia e análise granulométrica dos

horizontes potencialmente produtores.
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4.2 - A profurídidáde prevista para o poço tubular encontra-se prevista no

respectivo projeto, pòdendò, contudo, sofrer urna variação dè 25% para mais ou

para menos dé acordo com as condições geólógicas do terreno e a critério da

ifíscalizaçâo.

4.3 - "Iriicialménté, deverá ser executado o furo gúia em diâmetro igual a 8 Vz

para coleta è descrição das árriostras de calha, e posterior definição do projeto

definitivo do poço. Este furo, devefá alcançar a profurididâde prevista em cada

projeto, podendo entretanto, variar ã critério da fiscalização da PREFEITURA

MUNICIPAL, e de acordo com o observado no sub-item 4.2.

4.4 - Após a análise dás amostras de calha o furo guia deverá ser aiargado

para o diâmetro de 17 1/2" objétivando a complétação do poço.

4.5 - Ainda com relação ao que dispõe o sub-itm 4.1, está prevista a

cirhentação dos intervalos de O.OOm a 10,00m para o espaço anelar entre a parede do

furo de 17 1/2".

4.6 - O espaço anelar a ser preenchido por pré-filtro, considerando o disposto

nos süb-ítèns 4.1 e 4.5, deverá ser de a profundidade do poço tubular subtraído do

comprimento da cimentação.

5. PERFURAÇÃO

5.1 - A perfuração do poço objeto destaS especificações deverá ser feita com

perfurátriz do tipo rotativo, pelo método de circulação direta de fluxo.

5.2 - Durante a execução do furo gula, deverão ser coletadas amostras das

formações atravessadas a cada 2,00m de avanço da perfuração e sempre que houver

mudança de lítologia.

5.3 - As amostras referidas no item anterior deverão ser colocadas em caixas

nurneradas, em ordem crescente de perfuração.
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5.4' - Após sefcagém, as amõstras tíéverâo Sei rtiántidãs no local da obra e

acondioiohadàs em sacos plásticos transparentes, etiquétàdòs com o intervalo de

profundidade è idèntiflGáçãò'do;póço, òs quais déVerão sèr posteriormente entregues

'â fiscálizâçãò.

'5.5 - 'As ámòstrãs dós horizontes potèncialmenté pròdutõres deverão ser

"Coletadas efh maior quantidade para pòssibilitár a execução da análise

grariuIòmetriGà.

5.6 - A cdtério da fiscalização, poderá ser exigida a cóletà de amostras também

düránté òs áíàrgarnentós do furo.

5.7 - Após cada efápa de perfuração ou de alargarriehfo, deverá ser efetuada a

niediçãó da profundidade do furo, através da descida dò hastèamento e broca de

diãniétro áféridò dèntrò do furo, na presença da fiscalização.

5.8 - Para constituir o flüido de perfuração deverá ser utilizado o CMC

(cárboximètilòelulòsè sódica) com teor de pürèza igual oo siipérior a 97% e grau de

substituição de 0,65 a 0,95 òu a béhònita. O fluido de perfuração, salvo em situações

especiais, deverá rríàhtef as ségUihtes caractérísticas básicas.

• Viscbsidàde: 35 seg. a 60 seg. rio furiil MarsH

• Bènéidãdé: entre 1,04 e 1,14 g/crri

• PH ãàéqüádò a utilização do GMC (da ofdérri dé 8,5 ã 9,Ó)

• Conteúdo de areia: menor que 3% erh volUmé

5.9 - A âgUa utilizada pára constituir õ fluido de perfuração, bem como toda

água utilizada na construção dò poço, deverá ter qualidade quíriiica compatível com o

boin réridimento do flüido de perfuração e ser isenta de contaminação bacteriológica.
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5.10 - Durante a perfuração o fluido utilizado deverá ter suas características

fisico-químicas controladas constantemente em função das variações litológicas

éncontradás è anotadas no registro diário de perfurãção, sendo aferidas pela empresa

contratada, na presença da fiscalização, quando da solicitação da mesma.

5.11 - A adição de produtos químicos ao fluído de perfuração visando à

correção das eãracténsticas fíSico-quírtiicas do mesmo, só será permitida mediante a

autorização da fiscalização e desde que não sejam (Drodutos como óleo dieseí ou

outras substâncias capazes de poluir o aqüífero.

5.12 - Poderá ser exigida a substituição ou tratamento do fluído de perfuração,

quando suas características físico-químicas apontarem para ocorrência de danos ao

aqüífero, dírninuição da eficiência do poço, bem como comprometimento do

andamento conveniente dós serviços.

6. MÁtERIAIS PARA GOWIPLETAÇÃO DO POÇO

6.1 - O poço deverá ser revestido com tubulação em PVC, específica para

revestimento de poços tubulares, nova, no diâmetro de 6", com ponta e bolsa,

roscável, nervurada, para aplicação em qualquer profundidade, ou seja, tubos tipo

REFORÇADO de acordo com a norma NBR 13.604. Todas as varas devem ser do

mesmo fabricante. A contratada deverá dispor no canteiro dá obra de pelo menos 08

(oito) varas de tubos com 2,00 metros de comprimento, além do restante da

composição, para facilitar a elaboração do projeto executivo do poço.

6.2 - Os filtros a sereni utilizados deverão também ser do tipo REFORÇADO e

obedecer a norma NBR 13.604. Deverão ser filtros novos, em varas de 4,00m,

adaptáveis aos revestimentos mencionados no item anterior, do mesmo diâmetro, tipo

e fabricante dos mesmos. As aberturas dos filtros deverão ser dimensionadas de

acordo com a granulornetria do pré-fiitro definido em função da granuíometria das

formações aqüíferas a serem captadas após a realização da análise granulométrica

dé areia.
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6.3 - O pré-filtro deverá ser constituído por cascalho quartzoso, de grãos

subárredondàdos e arredondados, lisos e uniformes, isento de argila e silte, com

composição granulòmétrica definida em função da curva granuiométrica da amostra

do horizonte produtor.

6.4 - Dependendo da granulométria das formações aqüíferas atravessadas

poderá ser necessária a utilização dè mais dé uma faixa gránulòmétrica de cascalho

bem'como de filtros com diferentes aberturas dé ranhura.

6.5 - O cáp de fundo (cap fêmea) ou ponteira utilizado na extremidade inferior

da coluna de revestiftiento é o cap macho da extremidade superior, deverão ser de

materiais compatíveis com os dos itens 6.1 e 6.2.

6.6 - O material empregado como selante para o isolamento de horizontes

iridésejávèis do aqüífero e para proteção sanitária deverá ser constituído por calda de

cimento puro.

6.7 - Deverão ser usados centralizadores na coluna de revestimento. Tais

centralizadores deverão possuir 03 hastes verticais de 1" x 3/16", altura de 50 cm,

parafusos de 2", sendo totalmente galvanizados.

7. PROCESSO DE COMPLETAÇÃO DO POÇO

7.1 - Com base na descrição das amostras coletadas, nas informações do

diário dé perfuração e nos resultados da análise granuiométrica deverá ser montado o

perfil construtivo do poço pela empresa contratada, definindo-se a posição e o

intervalo de colocação dos revestimentos, filtros, pré-filtro, bem como o(s) intervalo(s)

de cimentação do poço.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 • Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



I
1

i
1 f

V <

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
^ Ayènida Géfúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 656tó-000

. . , , WWW.SAOJQAQDOSPAT0S.MAiGQV.br ,

- A descrição das amõsfrás de calha devérà ser fèita por geólogo da

émprésá côrifràtàda, a qüál forhecerá--;o perfil' litológico dó poço que deverá ser

ássinadó por sèu réspónsáveltécnico.

, . 7.3 - feábèfá à fiscàíizáção, ã ápròvâçãò èikprèssá dò perfil construtivo do poço

a ser sugéridò •pela empresa Contratada è assinado pelo responsável técnico da

rhêsrhà.

• 7.4:^ o projeto executivo dò "poçòy apfòVadb péla fiscalização deverá ser

observado e éxècutádò integralmente, não sendo péfrriitidas modificações
t

postefioréS.

; 7.5 - A colõcação da coluna de revestirtiento (tubos) deverá ser feita de modo a

j evitar rupturas ou deformações nos materiais que possam comprometer sua
1 finalidáde ou a introdução do equipamento de bòmbèamento.
j

7.6 - Deverão sèr observadas as orientações dò fabricante dos revestimentos e

filtros pára coffeta utilização dos mesmos.

I c . '

7.7 - Nos rósqueámèntòs das varas dè tubos cegos deverá ser utilizada pasta

de siíicòne pára gárantir a éstánqUeidade da còíuha dè revestimento nos horizontes

indesejáveis dò aqüífero.

7.8 - Ào longo dá coluna dè tubos e filtròS dèverão ser utilizados

cèntfalizàdõrés, com espàçamènto de 20 em 20 m, pára que a mesma mantenha-se

èquidistanté dã parede do poço, facilitando a dèscida do pré^filtro.

7.9 - A colocação do pfé-filtro deverá ser fèita em etapa única de modo a

formar ahél cilíndrico contínuo entre a parede do poço e a coluna de tubos e filtros.
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7.1 o - Nâ eòlòcáção dó pré-filtro deverá sérutilizàdb ò processo de contra-fluxo

injetado'dè lánia. O casdálho deverá descer por méió dé tubulação guia de 1 Vz em

áço gálvànizádõ até 12,00 métrós dó fundo dò' fíõçò. A médídá em que o pré-filtro for

descendo,• deverão sér retirados ós tubòs guías dé düàs èm duas varas, ou de 12,00

' • . em 12(00'nriètros, pára gafahtiá dè uma pérféitá acomodação dó cascalho.

< \ . . ' '

^ ' 7.TÍ -'0s trechos do espáçò ánéiàr dõ poço ãcimá do pré-filtro, e do espaço

• . ahèlár éntfé! ó fubulãó e a pàredò dó furo dèverãò sèV .cinnentados com calda de

cimento purò Góm dèrisidáde dé 1,83 g/cm^ de nhódõ a serem preenchidos totalmente.

À calda dè cimento deverá' descér peíó mesmo tipo de tübo guia usado para o pré-

filtro.

7.12 - Sé for neòéssária uma cimeritaçãò superior ã 30 metros, entre a coluna

de revestimento é a párédè do poço, a mesma deverá ser feita, de acordo com o

fabricante dos revestimentos e filtros, em etapas sucessivas através da utilização de

tubulação guia paYa descida da cáldà de cimento. Estas etapas não deverão

Liltrapassaf alturas de 30m e entre elas deverá Sér aguardado um período de 12

horas, qüé corresponde aproximadamente à cürá dá cimentação anterior.

8. LIMPEZA E DESENVÓLVIMENTO DO POÇO

5.1 - A limpeza do poço dèvérá sér efetuada com compressor de ar, instalando-

se a base dó tubo de descarga a 02 (dois) metros dò fundo do poço. O bombeamento

será cdhtínuo.áté a cómpléta rêmoçãõ dos resíduos do fíiiidò dè perfuração.

8.2 - O desenvolvimento deVerá ser executado através do método de "air-Iift",

tèndò-se o cuidado de não se colocar o tübo injetor na frente dos filtros. Deverão ser

fèitás etapas dè bombeaméhfo de 30 (trintá) minutòs, alternadas com paralisações de

10 (dez) minutos òbjetivando-se provocar o fluxo e refíuíico da água do aqüífero(s). O
'i

desenvolvimento deverá ser completado com a utilização de agentes químicos

dispersántes (pòiifOsfatos) para facilitar a remoção das argilas.
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8.3 - A depender dás cãracterísticas Ideais dó aqüífero a ser explotado, poderá

ser exigida a cómplerrieritação do desenvolvlmérito do pòçò corri bomba submersa.

8.4 - O déáehvdlvirnéhtO' será considerado concluído quando for atingida uma

turbidez igual òu menor que 5,0 UNT (unidade néfèlométrica de turbidez) e o

cònteúdò dê sóiidos for inferior á 10 (dez) mg para cada litro dê água extraída e

límpida.

8.5- Os exames de turbidez e conteúdo de sólidos serão realizados por

laboratóriò idôneo.

8.6 - Dufahtê o desenvolvimento deverão ser medidos os valores de nível

estático, nível dinâmico e vazão dê bombeamento do poço.

9. TESTE DE BOMBEAWIENTÕ È RECUPERAÇÃO

9.1 - Ó equipamento utilizado pára teste de bombeamento deverá ser uma

bomba submersá, dimensionada para vazão superior a de produção do poço,

èstimáda éni 15 m^/h; ou ainda compressor de ar de altã potência.

'9.2 - O teste de bombeamento só poderá ser iniciado após o término da etapa

de desenvolvimento do poço. Não será considerado como teste de vazão, o

bombeamento com bomba submersa que resultar na produção de água fora das

características estabelecidas no item 8.4

9.3 - A empresa contratada dèvèrá fornecer tubulação de descarga necessária

áo escoamento da água do bombeamento de modo que não haja possibilidade de

iríterfefêhciá no teste

9.4 - Ná instalação do equipamento de bombeamêhto para teste do poço,

deverá ser colocada tubulação auxiliar destinada a medir òs níveis de água durante o

bombeamento e a recuperação.
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9.5 - A medição da vazão deverá-ser feítá pelo método volumétrico com tambor

de 200 íitròs, áfèrido se a vàzão do poço estimada hò testé dê bombeamento for

inferior a 3Ò.000l/h. Caso edntráfio as vazões deverão ser aferidas através do método

de medidor de orifício circüiar.

9.6 - A tubulação de descarga d'água deverá ser dotada de válvula de

regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo, assim, controlar e manter constante

á vazão rias etapas dé bombeamento.

9.7 - Antes de iniciar o bombeamento, o operador deverá se certificar de que

o nível em que se encontra o poço é realmente o nível estático.

9.8 - As medidas do nível d'água no poço devêm ser feitas com precisão

centimétrica.

9.9 - A empresa deverá dispor de equipamentos necessários para garantir a

continuidade da operação durante o período do teste.

9.10 - Dêvèrá ser executado teste de vazão coritínüa, com duração mínima de

24 horas, sendo o térnpo totàl definido pela fiscalização- A vazão de bombeamento

poderá ser redefinida pela fiscalização, após observar o desenvolvimento do poço.

9.11 - As medidas de nível de água no poço, durante o bombeamento, devem

ser efetuadas nas seguintes freqüências de tempo, a partir do início do teste:
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Período ( min ) Intervalo de leitura

(min)

0-10 1

10-20 2

20-50 5

50-100 10

10Ô-5Õ0 30

5Õ0-1Ò00 60

tOOO-em diante 100

9.12 - Durante o teste, uma vez terminado o bómbeamento do poço, deverá ser

irhediatamente iniciada a medição dè recuperação de nível, com freqüência idêntica a

dò item anterior.

9.13-0 resultado do teste de produção do poço deverá ser apresentado em

rnodelo fòrnecido pela PREFEITURA MUNICIPAL, totalmente e corretamente

preenchido e assinado pelo responsável técnico pelo poço da empresa contratada.

10 - SERVIÇOS COWIPLEWlÉNtARES

10.1 - Após intèirartienté construído, o poço devérá ser completamente limpo,

fétirándo-sé todos os materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas,

fragmentos de qualquer nátüreza, cimento, Óleo, graxa, tinta de vedação e espuma.

Em seguida o poço deverá ser desinfetado com solução dè cloro;

10.2 - A solução de cloro, utilizada na desinfecção do poço tubular deverá

estar em concentração tal que, quando aplicada, se obtenha no poço um residual de

50 mg/l de cloro livre, devendo pêrrfíanecer erh repouso durante 2 (duas ) horas, no

rhíhimo; e bombeado por 8 (oíto) horas para retirado do material.
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10.3 - Quarenta e oito horas após a desinfecção do poço deverá ser feita a

coleta de amóstras da água para exames físico-quíhiicos e bacteriológicos, na

presença da fiscalização. Pará tanto, o poçò deverá estar com descarga livre por um

terripo míriimo de duas horas'.

I,0.4 - Déverão ser coletadas duas amostras,, uma pára cada tipo de exame de

qualidade da ágüa (físico-químico e bácteriológicó), a ser realizado e levado para um

Laboratório idôneo.

10.5 - Após concluídas todas as etapas de construção e testes de produção do

póçò, o mesrhó deverá ser lacrado com cap parafusado, de maneira a impedir atos de

vandalismo até sua utilização definitiva.

10.6 - Uma vez coricluídos todos os serviços do poço, deverá ser construída

uma laje de concreto (traço 1:2:3), com 1,00 metro de lado, envolvendo o tubo de

revestimérito. A laje deverá ter declividade de 2%, do tubo, para a borda e fornecer um

ressalto periférico de 10 cm sobre a superfície do terreno."

11. CONCLUSÃO E RÉCEBIWIENTO DO POÇÒ

II.1- Somente será passível de recebimento provisório o poço que tiver as

fases construtivas aprovadas pela fiscalização de acordo com o projeto definitivo.

Gonstitúem motivos para o nãò recebimento dó poço:

a) 'Não cumprirriènto do projeto executivo do poço;

b) Não introdução no espaço anelaf do volume de pré-filtro calculado no

seu projeto executivo;

c) Perda do poço por deficiência operacional ou do equipamento

durante a perfuração não tendo sido atingidos a profundidade ou o

diâmetro aqui previstos;

d) Isolamento inadequado do aqüífero superficial e/ou aqüíferos

indesejáveis;
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è) DefibiériGia de produção de água decorrente de má conclusão do

poço;

f) Turbidez superior a 5,00 ÜNT ou produção de areia superior a 10

(dez) mg/l.

g) Colapso do poço, rorripimento de revestimento, infiltração pelas luvas

do revéstiménto;

h) Não aténdiniento ás obrigações legais;

i) Falta do relatório técnico do pòçó còmó especificado;

J) Não atendirnento destas especificações técnicas;

k) Se a água não atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na

Portaria n° 2914/2011/MS.

11.2 O recebimento provisório do poço, se dará após a apresentação, pela

empresa contratada, de um relatório final, qüe deverá incluir o preenchimento dos

modelos da PREFEITURA MUNICIPAL de Relatório do Poço, Perfis Geológico e

Construtivo do Poço e Testes de Produção e Récupéração, contendo todas as

informações colhidas durante Os trabalhos de construção do mesmo. Neste relatório

deverão constar, ainda, no mínirho, as seguintes Informações:

• Identificação do poço;

• Cõordènadas Geográficas e altitude do terreno;

• Perfis e descrição litológicã;

• Posicionamento e rhêdidas de tubos e centralizadores;

• Nível de pré-filtro e cimentação;

• Planilha de tèstéS de produção explicitando condições de explotação

favoráveis em termos de NE, ND e Q;

• Analise físico-química e bacteriológica;

• Relatório da instalação do poço, incluindo posicionamento da bomba,

marca modelo, características do quadro elétrico e certificado de

garantia dos mesmos;

• Termo dè garantia dos serviços do poço.
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11:'.3 - O reeebimèrito definitivo do poço só será efetuado seis meses após o

recebimeritò provisório do poço. A empresa contratada será responsável pela garantia

dós serviços na fofrhá da Lei è nos limites destas Especificações Técnicas. O

recebiíTiento dèfinitivo do poço hão exime a empresa contratada dá garantia mínima

dos serviços Válida para obras dé engenharia.

São-Luís, 06'de setembro de 2017.

José Jânio de Castro Lima

GEÓLOGO - CFiEA/PA 11962D
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ÈSTUÍ30 HIDRQGÉQLQGICO

Este documento apresenta as indicações sobre a viabilidade técnica da

construção de 02 (dois) poços tubulares profundos para serem utilizados como fonte

de água para abàstecer os Povoados VOLTA DA JUREMA E MUCAMBO -

Município de São João dos Patos - MA.

1. Introdução

A construção destes poços tubulares tem a finalidáde dè servir como fonte de

água potável para implantação de sistemas de abastecimento de água nos Povoados

VOLTA DA JUREMA E MUCAMBO, município de São João dos Patos - MA.

2. Clima

A região onde éstá localizado os referidos Povoados e consequentemente

serão construídos os poços tubulares, apresenta o período de estiagem os meses de

maio a outubro, e o mais chuvoso, denominado na região de inverno, o período de

novembro a abril.

Segundo Kõpperi o clima da região é classificado como tropical chuvoso, com

a média do nhês mais frio superior a 18 °C. A época mais seca coincide com o inverno

no hemisfério correspondente; há um mês com precipitação média inferior a 60 mm; a

razão entre as precipitações mensais mínimas e máximas tem que ser inferior a 1/10.

3. Hidrografia

A região em estudo pertence à Bacia hidrográfica do Parnaíba.

Õ rio Parnaíba tern o padrão de drenagem, predominantemente do tipo
déndrítico; e em alguns trechos é meandrante. É um rio perene e suas cheias vão,

geralmente, de novembro a abril.
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4. GèomòH^òlOgiá

A fègíâò.èm esWdò iÕGalizá-sè. em àrèás-onde predominam Chapadões,

Chapádas è "Gdéstas", corfi Vàriaçôés dê cota dé poücas dezenas de metros;

reprêséritadas; prihcipáímêritéVpbr árénitòs, siítltos è iatêritâs.

5. Geologia da Área

Nà árêa dê èêtudò, município 6e São João dós Patos, ocorrem

predóminantèrnénte rochas das Bacias do MáranHãó ou Parnaíba, com Idades

variárido dÓ Pérmiãno Superiorao Oarbónífèrò.

A éstratigràfia da região, dó tòpo para base, èhcontra-se da seguinte forma:

Fòrmáçãò IVIÒtúca (Pêrmiãno Superior); Fórnfiação Pédra de Fogo (Permiano

Inferior) e Formação Piauí (Gãrbónífero).

\

Fòrma^ãò Mótuca: A seqüência é cõnstituídamà base por arehitõs finos a médios,

fóséós á êsbrahqiiiçadòs com grãos subarredõhdádòs a esféricos, foscos, friáveis. No

topo apresenta fòlhelhos ê siltltòs arenosos vermelho, com fraturas preenchidas pela

aragonita,Gâícitá è barita, além de nívéis de silica (LIMA & LEITE, 1978).

Formação Pedra de Fógó: è constituída pòr afénitòs, siltitòs é folhelhos que se

intétcalam em proporções Variadàs; os arenitos são claros, finos e muito finos,

enquanto ós éiltitos e fòlhéihós são de tonalidades vérmèlho - púrpura e verde, pouco

micãcéos e dè baixa fusibiiidàde. Leitos e bancos de síléx estão presentes em vários

níveis estratigráficos; léitôs de gipsita, calcários brancos e aragonitas são mais

freqüentes'nb topo da Fbrmaçãó.

Fòrmaçâò Piauí: A dehòmihaçãõ de Formação Piauí, unidade litoestratigráfica do

Pensilvanianò, derivâ dó fermò "série Piauí" qué fói utiiizado por Small em 1913, para

designártòGiá ã seqüência pàleozóica da bácíà.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoabdospatos@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

WWW.SAOJOAODOSPATOS.MÀ.GOV.BR .

Nas camadas da Formação Piauí foram délimitadãs e estabelecidas as

relações dé base corh os arenitos da Formação Potl e de topo com as camadas de

sílex basal da Formação'Pedra de Fogo.

Nas camadas situadas na parte superior da formação, denominadas

informalmente de Calcário Mocambo, ocorre uma fauna de invertebrados, com

trilbbitas (Kegel, 1951) e moluscos (Kegel & Costa, 1951). Kegel (1952) assinalou

também, òcórrências de invertebrados fósseis na borda oeste da bacia. A fauna

márinhá, do Calcário Mocariibó, foi mencionada por Mesrier & Wooldridge (1964), e

analisada pòr Campanha & Rocha Campos (1979), Assis.(1979, 1980) e Anneli et ai.

'(1994). Há apenas um registro rtiacroflõrístico (Dolianiti, 1972).

As camadas da Formação Piaüí foram divididas por Lima & Leite (1978) e Lima

Filho (1992) em duas partes: a inferior, constituída de arenitos róseos, médios, com

intercalações de siititos vermelhos e vêrdès; e a superior, composta por arenitos

avermelhados corh intercalações de leitos e lâminas de siititos vermelhos, finos leitos

de calcários e evaporitos. Lima & Leite (1978) atribuíram à Formação Piauí um

ambiente deposicional continental do tipo fluvial com contribuição eólica, em clima

semi-árido a desértico, com incursões marinhas. Lima Filho (1992) assinala sistemas

deposicioháis iacustre, deltaico, fluvial, evaporítico e marinho raso (plataforma

carbonática), com aridez de clima em condições severas e com a sedimentação sob

influência das variações da linha de costa.

6. Hidrogeología

Os pdçòs tubulares profundos a ser construídos terão como aqüífero a ser

explorado o pertencente à Formação Piauí.

Nessa região, este aqüífero é do tipo confinado, com captação a partir de 210

metros, com vazões esperadas entre 15 e 20m%, nível estático de 70m e nível
dinâmico de 120m.

Desta forrha, ácreditãmos que a construção de um (01) poço tubular em cada

Povoado será suficiente para abastecer a população. Por outro lado, é muito grande a
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•pròbabilidaíde dé sucesso na construção do poço haja vista o conhecimento da

geologia da região.

7. Cònclúsõés

Os poços tubulares deverão ser construídos com diâmetro final de 6" e

profundidade estimada de 300hi e vazão espefada de 15 a 20 m^/h. Na profundidade

pòdè haver de variação de 25% para mais ou para menos, conforme especificação

técnica. Vale ressaltar, que o Projeto final de cada poço tubular deverá ser definido,

por profissional habilitado, após a realização do furo piloto (guia) e descrição das

amostras de calhas. Por fim, os horizontes indesejáveis (calcários) deverão ser

isolados pára evitar a captação de água "dura".

São Luís, 06 de setembro de 2017.

José Janio de Castro Lima

GEÓLOGO - CREA/PA 11962D
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ESPECIFICAÇÕES DO CLORADOR DE PAStiLHAS

SliSTEMA DE ÂBASTEeiMENtO DE AGUA

SÃO JOÃO DOS PÂTOS

INTRODUÇÃO

O Clórddor de Pastilhas foi concebido para operar em redes
préssurizádàs de até 7 kgf/ciri^, para desinfecçõo dè água potável ou Industrial,
utilizandó pastilhas a base de hipòclorito de cálció. Dè fácil instalação, operação e
ihánutenção, hão requerem energia elétrica para funcionar, utilizando a energia
hidráulica da rède.

MATERIAL DÊ FABRICAÇÃO

é produzido em aço carbono com revestimento interno de resina
especialmente desenvolvida, resistente a abrasão e ataque químico do'cloro.

FUNCIONAMENTO

O seu funcionamento é através de ^'by-pass'\ A água bruta entra no
équipámèntosendo conduzida para uma XÂMARA DE EROSÃO'' ondefaz contato com
as pastilhas dissolverido-as de forma homogênea, produzindo uma solução de cloro
super concentrada, que será reinjétada na rede, garantindo cloração contínua e precisa.

BAIXO CUSTO INÍCIAL

Além do baixo custo inicial, de aquisição do equipamento, não haverá
investimento corh bombas^ tahqúès de mistura, cilindros de cloro e dispendiosos
equiparheritds de segurança^

BAIXO CUSTO DE INSTALAÇÃO

Como funciona através de "by-pass", em rninutoS se completa a
instalação do equipamento, não necessitando de fios elétricos ou muitas tubulações e
válvulas.

BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO

Não requer rhão de obra especializada. O tempo entre recargas pode
ser de horas a dias, sem necessidades de misturas ou diluições de produtos químicos.



bastando que o operador, utilizándo EPI's abasteça com as pastilhas de hipocloríto de
cálcio o reservatório do equipamento.

MANUTENÇÃO"

Por nao possuir partes móveis não requer manutenção periódica,
bastando umd simples lavagem com água para eliminar ós resíduos das pastilhas que
eventualmente não tenham sido dissolvidos.

ESPÈeÍFÍCAÇÕES DO EQUIPÂMÉNTO

Pressão máxima de operação: 7,0 l<gf/cm^
Vazão de água àtràvesdo equiparhénto: >400l/h
Calibraçõo da dosagerh de cloro: através de ajustes da válvula de
ajuste fino.

RECOMENDAÇÕES

Observar 0 sentido do fluxo na instalação;
Observar serhpre o vedação toda vez que colocar novos pastilhas e
garantir que nãÔ exista escape de ar.
Apresentando resíduosnão dissolvidos de pastilhas, lavar o interior do
equipamento antes de colocar novas pastilhas.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

1. Fechar válvula de ajuste fino e válvula de isolamento, instaladas
antes de depois do TP35, respectivamente, depois da bomba ter sido
desligada.

2. Abrir a válvula de descarga da tubulação de saída, (nunca feche
todas as válvulas, pois poderá haver um aumento de pressão no
interior do equipamento).

3. Retirara tampa superiordo tP35, eliminairesíduos de pastilhas e
lavar com água o interior do equipamento.

4. Recarregar com pástilhás de hipocloríto de cálcio e fechar a
tampa, verificando a estanqueidade.

5. Fechar a válvula dé descarga.

6. Abrir totalmente a válvula de isolamento.



7. Abrir a válvula de ajustamento fino, retornando-a para a posição
anteriormente calibrada.

8. Observar se hão existe vazamento de água na tampa.

9. Medir o residual de cloro na água após alguns minutos.



ESPEClI^rCAÇÕES DO CUBÍCULO

SISTEMA DE ABASTÉGIMENTO DE ÁGUÂ

SÃÒ JOÃO DÓS PATOS

INTRODUÇÃO

Â presente especificação contém informações técnicas dos materiais e
mão-de-obra que serão utilizados ría construção de um abrigo (cubículo) de alvenaria de
tijolo cerâmico paro proteção do quadro de comando elétrico dè um conjunto motor-bomba
submérsível.

SERVIÇOS PRELIMINARES.

Olocal onde será edíficado o abrigo será limpo e preparado para locação da
òbra, utilizandó materiais adequados a este serviço como sarrafos e tábua nas dimensões
apropriadas.

SERVIÇOS EM TERRA

A seção da vala será (40 x 40) cm, seguindo rigorosamente a locação do
projeto anexo. O fundo da vala será compactado manualmente com maço de 30 kg. O
reaterrõ de nivelamento e regulárização da área de construção será com o material retirado
da própria escavação. Se necessário com material arenoso importado.

FUNDAÇÕES.

O alicerce será com pedra bruta de resistência, com argamassa mista de
cimento, àreia e barro no traço 1:4:4, atentando para não deixar brocas. O baidrame

também será com pedra bruta de resistência e argamassa, no mesmo traço, com
dimensões de (40 x 20)cm, utilizando-se tábuas como guias para alinhamento e
nivelamento, conforme projetà arquitetônico.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

A estrutura da obra, pelo seu porte pequeno, terá apenas cinta inferior em
concreto armado. O concreto estrutural será no traço 1:2,5:5 (cimento, areio e brita). Com
seção de (lOx 10)cm, construída à altura de 2,10m e sobre o baidrame. A ferragem será
composta de 4 ferros corridos de 4,6mm e estribos à cada 25cm com ferro CA-60 de4.2mm.



ALVENARIA

Ém tijolo cerâmico defuro corh dimensões de mercado, a parede terá 10 cm
de espessura, (1/2 vez) com prumo, esquadro e aiirihamento em consonância com normas
da construçõodvH. O tijoloserá assentado com argarhassá mista de cimento, areia e barro,
no traço 1:4:4; com as ámarraçÕèsrecomendadas pelas normas técnicas de construção.

COBERTURA.

Será em concreto armado pré-moldado na espessura de 8cm.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os eletros-duto serão do tipo garganta, de 3/4" para a iluminação e rígido
de 1" para alimentação do quadro de comando elétrico da bomba, todos embutidos na
parede. A tomada e o interruptor serão de embutir. Aiuminária interna será do tipo globo,
com lâmpada incandescente de 60W. As luminárias externas serão com proteção contra
roubos, em ambos ás fachadas.

O quadro eiétrico ou chave magnética será afixado na parede por meio de
parafusos, em número de quatro, deforma segura, prevenindo contra possíveis quedas.

ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS

A porta será de ferro, com chapa na parte inferior e ferro redondo na parte
superior, espaçados em 5 cm, para ventilação do quadro elétrico, com dimensões de (0,80
x2,10)m, com caixa, dobradiça e fechadura do tipo trinco, com maçaneta de bola

REVÉSTIMÉNTO

Nas faces de parede, tanto interna como externa, será aplicado o chapisco
de cimento e areia, no traço 1:3.

O reboco deve ser do tipo paulista, embaço troado, usando argamassa de
cimento e areia no traço 1:8, na espessura de 25mm, sem ondulações.

PISO i,

O contra piso será de concreto não estrutural no traço 1:4:8 (cimento, areia
e brita preta), nivelado, com espessura deScm. O acabamento será do tipo cimentado seml-
áspero no traço 1:3 (cimento e areia média), com espessura de 20 mm.



PINTURA

Tánio àface da parede interna quanto externa, será aplicada três demãos
de hidra cor branco, utilizando fixador para melhor aderência no reboco.

Na esquddria de metalon, aplicar-se^á esmalte sintético, em 2 demõos.

SERVIÇOS COMPLEMENTÃRES

Para melhor proteção do abrigo, erh volta será construído uma calçada de
proteção com largura de 30 cm e altura de 15 cm, revestida còrh argamassa de cimento e
areia no tràço 1:4 (cimento e areia). Nasfàces laterais do abrigo serão instalados elementos
pré-moídadòs vazados, (0;S0x0,40)m, conforme projeto, para melhorar a circulação de ar
no interior do cubículo.

UMPéZA è ENTREGA DA OBRA.

Após conclusão da obra, será executada a limpeza final para entrega dos
servi0S) cóm a retirada de todos os materiais considerados sobra de obra.



ESPECIFICAÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

SISTEMA DÈ ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Recebimento e Aceitação dos Materiais:

Os materiais precisam ser de meihor qualidade, pois os consertos ou
substituições são muito onerosos.

Esta qualidade deve ser constatada ha época da compra, bem como na
ocasião do fornecimento, o material entregue precisa ser inspecionado para verificarse não
houve nenhuma avaria. Caso seja constátada fáita de material òu peças quebradas deve
serfeito relato da ocorrência no recibo de entrega do material entregue ao transportador,
anotando todas as falhas ou falto no ato da entrega do material.

TRANSPORTE:

No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal
preocupação será evitar movimentos dos tubos com choques entre os mesmos que afetam
a integridade do material. Tais cuidados estenderri-se a todas as fases do transporte,
inclusive manuseio e empilhamento no solo, mas como maior segurança.

MANUSEIO:

A leveza dos tubos de PVCfacilita o seu manuseio. Por esta razão certos
métodos devem ser evitados como, por exemplo: Deixá-los cairsobre pneus, areias e outros
materiais que arhorteçam sua queda. Não devem ser usados ganchos nas extremidades dos
tubos nem apOios pontiagudos. O correto é descarregar os tubos usando corda e rodá-los
sobre tábuas, equipamentos mecânicos sendo que a movimentação deve ser coordenada
sem golpes, choque e arrástómento. Estes cuidados devem também ser levados em conta
quando às tubos forem colocados na vala. Os tubos de pequenos diâmetros podem ser
descarregados manualmente.

EMPILHAMENTO:

Os tubos devem ser empilhados em camadas isoladas entre si porsarrafos
de madeira com calços para evitar deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser
cruzados e sim Justapostos. A primeira camada se apoia também sobre os sarrafos. As
pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m.
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tOGAÇAO:

A locação será feita dè acordo com o respectivo projeto, admitida, no
entanto, ter fièxibiliddde na escolha definida de sua posição, em face da existência de
obstátülos nãoprévisiòs,ibem cômo danatúfézã doièrreno qúéséh/irádeapoio. Quaisquer
ivõdiflcàções serão, porém, feiiàs sérhpre deaèoridó com a FiSCALIZÂÇÃO.

LOeAtlZAÇÃÔ;

AIbcàlizbçõó âéverasèy em trecho mais álto^das Ruàs,'entretanto devem
ficar à distâhcia de'pelò' méríos IjÒOm da oánóiizdçao dè esgotos'existentes ou do local
previsto porá à mesma, e sèmpré em cota áltimétrica superior. :

As tubulaçõès para as quais forám previstos ramais de serviços somente
para úrri lodo da Rua serão locdlÍzádós%nò püssèio, niantendo-se sempre que possível
afástarhéntó de l,ÕÔrh entre as ítíbúlações e os alinhamentos dos prédios.

ABERTURA DE VALAS

A escavação será executada manualmente. A profundidade da vala é
ditada pela natureza do terreno, passagem de cargas móveis e em certos casos pela
indicação do projetista. A profundidade mínima deve ser igual ao diâmetro da tubulação
mais 0;60m.

Nós trechos em rocha dura podem ser utilizados explosivos ou
perfUrádoréè. Omaterial cavado será colocado de um lado da valà de tal modo que, a borda
de escavação e o pé dó monte de terra, fiquem pelo menos, em espaço de escavação de 30
cm. Nàs grandes escavações, ádmitè^se a colocação de escorómento contínuo, poderá ou
hão serfeito, de acordo comànátureza e condições do solo, sendo, entretanto obrigatório
hos terrenbs dèsrhoronáveis e a partir de 02 (dòis) metros dè profundidade em qualquer
terreno, exceto rocha e moledó.

No caso de cargas móveis consideráveis, recomenda-se em geral adotar
urh recobrimento rhínimo dè 0,80m. Em se tratando de trechos rochosos, os limites mínimos
õcirria^ihdiéádÓs,.de 0;60m e 0,8Óhi, serão acrescidos para O^SOm e l,Om, respectivamente.
Sè o ásseritarhento for feito ho espócó da càicada o recobrimento mínimo será de OAOm.

Nos pontos correspondentes às ligações dos tubos e peças, as valas são
pouco mais profundas.(cachimbos) afim de serfàcilitáda a confecção das juntas.

Pára permitir um bom trabalho, a largura dà vala deve ser de 0,45m, no
mínimo, porém nuhcá inferior ao diâmetro externo do tubo mais 0,30m.

Para que ás pressões sóbre a tubulação enterrada sejam menores,
recóhiéndà-sè que as valasóãò tenham largura muito superior ao limite mínimo indicado.



o fundo da vala deverá ser rigorosamente retilfnéo, entre mudanças de direção e
declividade.

BASE CONTÍNUA PARAASSENTAMENtÒ DETUBOS:

No caso em què não seja possível o nivelamento do fundo da vala entre
esta e òs tubos deverão ser interpostos uma camada de terra arenosa isenta de pedras e
corpos estranhos^ com espessura de lOcm. Se afundo da vala apresentar um solo rochoso
ou corri rocha em decomposição, a camada arenosa interposta deverá ser 15 cm, no mínimo
o tubo deve se apoiar sobre o terreno deixando a bolsa ou a luva livre.

BÀSE DESCONTÍNUA PARA ÁSSENTAMÉNTO DETUBOS:

Este tipo de base, de aplicação esporádica (térreriòs inconsistentes)
requer exarríe próprio da resistência dó tubo aos esforços deflexõo resultantes das cargas
permanentes e acidental devendo haver sempre no mínimo um apoio no caso de Junta
elástica e dois em caso de Junta não elástica. Deverá haver sempre verificação de
colinèaridade dos apoios e da possibilidade de movimento. A superfície de assentamento
deve abranger um arco de 12^.

DISTRIBUIÇÃO ECOLOCAÇÃO DE TUBOS:

Os tubos só poderão ser puxados ou rolados em cima de sarrafos ou
roletes de madeira, sendò leves, podem ser facilmente carregados. Os tubos serão
alinhados ao longo da vala ao lado oposto ao da terra retirada da escavação, ou sobre esta,
em plataforma devidamente preparada, quando não for possível a primeira solução.
Deverãoficar livres de eventual risco de choques, resultantes principairhente, da passagem
de Veículos; máquinas, equipamentos e ferramentas. Antes de baixá-los à vala seu perfeito
estado deve ser verificado, bem como seu interior, a fim de ser retirado todo corpo
estranho. Se for necessário calcar os tubos, deve serfeito com terra e nunca com pedras.

A cada interrupção de trabalho a extremidade da tubulação deverá ser
fechada com um tampão, para evitar a introdução de corpos estranhos e animais.
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EXECUÇÃO DAS JUNTAS:

Para uma montagem correta das juntas observam-se as seguintes
Instruções:

PVC/PBA:

1 Limpar cuidadosamente, com estopa comum a bolsa do tubo
e a ponta do outro;

2 Introduzir o anel de borracha no sülco da bolsa do tubo;

3 Apilicar lubrificante (água dè sabão òu glicerina) no anel de
borracha e na ponta do tubo;

4 Não usar óleos ou graxas, que podern atacar o anel de
borracha.

5 Introduzir a ponta chanfrada do tubo até afundo da bolsa.

Fazer uma marca no tubo e depois recuar aproximadamente Icm, folga
esta necessárià para dilataçõo e movimentação daJunta.

ENSAIOS DA LINHA:

Antes de completar o recobriménto da tubulação, cumpre verificar se não
houve falha na montagem das Juntas, conexões, etc., ou se não foram instalados tubos no
transporte, manuseio, etc. Paro executar esta verificação, récobrem-se as partes centrais
dos tubos, deixando as Juntas e ligações de conexões a descobertas e procede-se ao ensaio
da linha. Este deve ser realizado de preferência sobre trechos que, para facilidade
operacional, excedem 500m em seu comprimento, aplicando-se a tubulação, peças
especiais, etc, compreendidas nesses trechos, uma pressão hidrostática máxima, não
devendo descer em ponto da canalização a menos de 01 kg/cm^, e sem exceder a pressão
que presidiu o dimensionómehto das ancoragens e a pressão de ensaios dos tubos na
fábrica, ou seja, a que determinou a classe dos mesmos. '

O espaço compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura
de SOcm, acima da geratriz do tubo deve serpreenchida com aterro isento de pedra e corpos
estranhos adensados camada não superior a lOcm, o restante do aterro deve ser

feito à maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do solo de paredes
da vala, e também isento de pedras grandes ou corpos estranhos.



DEMOLIÇÃO ÉRECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO:

Apenas nas ruas pavimeniádas onde serõó assentadas as tubulaçõesde
•travessias, a recuperação é imprescindível para permitir o tráfego norma! de veículos e
pedestres. Será executada manualmente com material da própria escavação, com uma
compactação adequada, de maneira que não danifique a tubulação.

LIMPEZA EDESINFECÇÃO:

Antes de colocar à rede de distribuição em serviço às tubulações devem
ser làvádás e desinfetados com uma quantidade de cloro que produza uma solução de
concentração mínima de 50 mg/l. Essa solução deverá ser mantida em contato com as
paredes internas dós tubos durante no mínimo 24 horas. No fim destas 24 horas a água
deverá conter no mínimo 25 mg/l de cloro ao longo dá tubulação. A desinfecção deve ser
sempre o que o exame bacteriológico assim o indicar.

Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução
contendo 100 mg/l de cloro por um tempò de contato de 4 horas ou uma solução de 200
mg/l e um tempo de contato de 2 horas.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CERCA DÈ PROTEÇÃO DO SISTEMA
A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO CONTÉM INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

E MÃO-DE-OBRA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO
SISTEMA SlMPklFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, .

I.O-ÉSTRUTURA DE CONCRETO ARMÁDO:

1.1 Pára sustentar as 2 folhas do pòrtâo de acesso ao sistema, será

Gòhstruídó 2 Pilàrès de concreto armado fCl<=25MPa (preparo com betoneira),

inclusive formas. A seção será de (0,25x0,25x2,50m). A ferragem será composta de

04 ferros corridos de 10.0 rrim e estribòs a cadá 15 cm com ferro CA-60 de 5.0mm.

2.0-CERCA DE ARAME FARPADO;

2.1-Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta Inclinada, lOxIOcm,

espaçamento 3m, cravados 0,5m, comil fios de arame farpado n° 16 15x17

3.0-ESQUADRIA:

3.1- Fornecimento e assentamento de portão de acesso ao sistema medindo

4,00x1,80rh, com 2 folhas de 2,00m x 1,80m, sendo que em 1 folha, terá também um

portão menor de 0,80x1,80m para acesso à pedestres, em tubos e chapas de ferro

•galvanizado incluindo porta cadeados e cadeados, guarnições e ferragens,

proteção com zarcão e pintura em esmalte Sintético. Os portões serão fixados nos

pilares, (ver dimensão no proj'eto).

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, AGOSTO DE 2017.



PREFEITURA IrtÜNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

META 01
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D' AGUA

POVOADO MACAÚBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE DE

DISTRIBUIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

MEMÓRIA DE CALCULO
PÁRA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA

POVOADO MÂCAÚBA

SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃÒ JOÃO DOS PATOS

MEMÓRIA DE CALGULO

1.0-OBJÉtlVG

ÍDiménsiòhár o Sistema de Abastecimento dé Agua para no Povoado Macaúba , na zona
rúral do múnicípio de São João dos Patos -MA.

2,0-META
Atender 100% dá população existente nestè Povoado, com água em quantidade e

qualidade, dentro dos padrões de potabilidade detèrminados pelo Ministério da Saúde.

3.0-ESTÜDO DEMOGRÁFICO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
Dé acordo com levantamento tbpográflco e semi-cadastral realizado pela

Prefeitura Múnicipal de São João dos Patos -MA, o Povoado Macáúba, onde será instalado
o sistema de abastecimento d' água possui uma população de 65 habitantes para 13
residências existentes conforme tabela abaixo.

Ano População

2017 65

. 2018 66

2019 68

2020 69

2021 71

2022 73

2023 75

2024 77

2025 78

2026 80

2027 82

2028 84

2029 87

2030 89

2031 91

2032 93

2033 96

2034 98

2035 100

2036 103

2037 106

4.0-ALCANCÉ DO PROJETO
Para o dimensionamento do Sistema de Abastecimento de Água que está sendo

projetado para o Povoado Macaúba, prevê-se o atendimento da população por um
período de 20 anos, de acordo com lei federal de saneamento básico n.® 11.445/2011 de
05 de janeiro de 2017, que em 2037 contara com urtia população de 106 habitantes, para
uma taxa de crescimento anual de 2,5%.

5.0-TAXA PERCAPTA DE CONSUMO
considerando que toda a população da área será abastecida através de rede de

distribuição de água e ligações domiciliares para todas as residências existentes, será a
adotado a taxa per capta de 140 litros por habitante por dia devido situar-se na zona rural,
com uma ternpéràtura que varia de 25 a 35®C no decorrer do ano.

e.O^VARIAÇÃO DE CONSUMO
Taxá Per capta (l/hab X dia) = 140
Coeficiente de vazão diária (Kl) = 1,2
Coeficiente de vazão horária (K2) = 1,5
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6.1-GOKISUMO' KflÉDIO DIÁRIO
éi = 65 X 140= 9100 l/dia = 0,11 l/s
Cf = 106 X 140 = 14840 I/dia = 0,17 I/s

6;2-CGNSUMO MÁXIMO DIÁRIO
Ci = 9100 X 1.2 = 10920 l/dia = 0.13 l/s
Cf = 14840 X 1,2 = 17808 l/dia = 0,21 l/s

6.3-CONSUMO Máximo HORÁRIO
Ci = 10920 X 1.5 = 16380 I/dia = 0,19 l/s
Cf = 17808 X 1,5 = 26712 I/dIa = 0,31 l/s

Z.O^CAPTAÇÃO E RECALQUE

7.1-VAZÃO REQUERIDA
Comò no Povoado Macaúba não existe água superficial que possa ser

utilizada para o^abasteciménto da comunidãdé, e se existisse o tratamento seria muito
caro, o que inviabilizaria a execução deste projeto, a alternativa encontrada foi à fonte
de captação subterrânea, que para atender a demanda de consumo da população no final
do plano, para um consumo máximo diário com 12 horas de funcionamento é de 2,22m®/h,
o que nos leva a propor, segundo o projeto hidro geológico anexo ao projeto, a
perfuração dè um Poço Tubular com 300,OOm de profundidade, revestido com tubos PVC
riervurado Standard de 6"

Para o consurho nháximo diário corh 12 horas de funcionamento temos

Qi = 16380/ 12 = 1365,00 l/h = 1,36 m='/h Qi =
Qf = 26712/ 12 = 2226 l/h = 2,22 m='/h Qf

7.2-CARACTERÍSTICAS DO POÇO TUBULAR
Prdfundidade=300 m / Diâmétrò de revestimento=6"
Consideraremos p/ efeito de cálculo, a instalação da bomba a 72m de profundidade.
Vazão prevista p/ o início do plano =1,36 mVh. e p/ o final do plano=2,22 mVh

OBSERVAÇÕES:
Após a construção do poço tubular, deverá ser entregue ao contratante dos

serviços (Prefeitura municipal), o relatório técnico construtivo, para verificar se a
quantidade de água produzida atende a vázãõ requerida no projeto. A comprovação
deverá ser feita através de um Relatório técnico assinado pelo Geólogo responsável,
contendo todas as informações colhidas durante os trabalhos de construção do
rtièsmõ, onde deve constar: Identificação do poço; Coordenadas Geográficas, altitude
do terreno; Perfil Geológico com a descrição lítológica; posicionamento e medidas de
tubos, filtros e centralizadores; Nível de pré-filtro e cimentação; Planilha de testes de
produção, explicitando condições de exploração favoráveis em termos de NE, ND.Q e
Qesp; Relatório da instalação do poço, incluindo posicionamento da bomba, marca,
modelo, características do quadro elétrico e certificado de garantia dos mesmos e
Termo de gafàntia dos serviços dó poço.

A qualidade da água deverá ser comprovada, através de laudos com os exames
físico-químicos è microbíológicõs realizado por Laboratório de instituição reconhecida
como Caerria, Funasa, Universidades etc. Os laudos deverão ser assinados pelo técnico
responsável pelos exames. Os laudos são para verificár se as águas produzidas estão
dentro dos padrões dé pdtabilidade exigidos pela Portaria 2.914 de 12 de dezembro de
2012 do MINISTÉRIO DA SAÚDE.

É importante ressaltar que para a obtenção da vazão requerida no projeto
fundanientál o acompanhamento de um Geólogo, pois caso não seja atendida as
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espécificáções técnicas, nos aspectos relativos à perfuração do poço tubular,
produção e qualidade da água, todo ó projeto fica comprorrietido e sujeito ao não
recebimento pela concedehté.

7.3 -CÁLCULO DA ADUTORA DE RECALQUE
A tubulação da adütòrà de rècalqüé dos poços tubulares ao reservatório de

distrlbuiçãò será cálculãdá p! a vazão requerida' dé 2,22.-m®/h, que Juntas atenderão a
demánda inicial de consumo da população de projéto. Utilizamos a fórmula de cálculo de
diâmètrb écdhômico de bresser.

D

D

D

b

= 1,2 X Q-i/z
= 1.2 X d;doo6iiiii'2
= 1,2 X 0.0007333'33
= 0,02708 m
= 27,08 mm . ,

ADOTA-SE.PARA A ADUTORA. TUBOS PVC/PBA DN 50mm-GL 15

_.Adutora . diAmetro__. : .'MATERIAL.. . EXTENSÃO (m).
PT.AO RESERVATÓRIO DN50 PVC PBA CLASSE 15 3.00

8.0-DIMENSIONAIVIENTO DA RESERVAÇAO
A etapa reservaçâo, num sistema de abastecimento de água de uma comunidade, tem

como objetivo, atender a demanda de consumo nas horas de pico, ou seja, nos horários de
maior consumo, Ou ainda nós horários sazonais de controle de gastos com energia elétrica,
determinado pela CEMAR, além de;

1. Equilíbrio e segurança dò abastecimento de água quanto à intermitêncla devido a
problemas operacionais ou falta de energia elétrica;

2. Réserva de água para corríbáte a Incêndio;
3. Manter as pressões de sèrviço na rede de distribuição de forma a atender todos os

'domicílios iguailtariámente com pressão mínima recomendada pela ABNT, além de
aumentar o rendimento do conjunto (s) elevatório (s).

O sistema proposto para esta comunidade funcionará por 12 horas diárias. Desta
forma a capacidade do reservatório para atender a população ao longo do período será de
1/5 da demanda de consumo máxima diária média, ou seja:

Para a reservaçâo do Povoado Macaúba, no início do plano, será de 1/3 do consumo
máximo diário, os cálculos indicam uma reservacão com capacidade de:

Vi = 16380/ . 3 = 5.460 litros = 5,46 I

Para a reservaçâo dò Povoado Macúba, no final do plano, será de 1/3 do consumo
rháximo.diário. os cálculos indicam uma reservacão còm capacidade de:
IVf = 26712// 3 = 8.904 litros =. ~ 8.90 I

Entretanto, para atender a variação de consumo e manter o equilíbrio das
•pressões ria rede de distribuição d' água, será construído uma estrutura de concreto prp
moldado (com pilares, vigas e laje) a ser construído na cota indicada em planta com altura
de 8,00m, para apoiar 1 (hum) Tanque Vertical de Fundo Plano, com tampa roscável
fabricado ém Polletíleno cor Natural, alta resistência com capacidade para 10m^
incluindo a inst. hidráulica de alimentação em tubos PVC/PBA classe 15 com diâmetro
de SOmm e para a descida para a rede de distribuição, e extravasor, tubos PVC/PBA classe
12 com diâmetro de 75mm.

A opção p/ tanque de Polietileno e porque ele possui um sistema de tampa
rosqueável, que proporciona um fechamento rápido e seguro evitando que a mesma caia em
função dos ventos, bem como evita a entrada de sujeira e insetos, garantindo a
Conservação da água.
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9.0-REDE DE DISTRIBUIÇÃO
O dímensionamento da rede de distribuição de água foi calculado pelo método de

'Secciònamento Fictício. Empregâram-se parâmetros com base nas normas brasileiras de
eláboraçãb de projetos de sistemas dè abãst. de água p/ cidades até 6.000 habitantes. Os
cálculos ^stão erh planilhas ánéxa e foram realizados c/ os dados abaixo especificados:
Taxa per capta 140 I/hab x dia
Goeficienté de variação diária Kl .= 1,2
Coeficiente de variação horária K2 =• 1,5
Coeficiente de distribuição linear dé
vazão 0,00013764 l/sxm
Extensão da rede 2.375,77 metros
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9.1-QUADRO DE REDE DE DiSTRIBUIÇÃO
A rédè de distribuição sèrá irhplantada com recursos oriundos do convênio,

corifòitne tàbela abaixo

, REDE . INSTITUIÇÃO, , MATERIAL COMPRIMENTO (m)

1 . DN.50 . , . 1 FUNASA . PVC PBA CLASSE 12 1 452,12 1

TOTAL GERAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO MACAUBA 452,12

10:0-LIGAÇÕES DOMICILIARES
O dimensionarhento do projeto foi feito para os 13 imóveis existentes. Para a

execução das ligações domiciliares será utilizado colar dé tomada com diâmetro de DE
6'Orrirh X 1/2" e tubos e conexões de'PVC soldávél DN 20mm.

10.1-QUADRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES

As ligações serão implantadas com recursos oriundos do convênio, conforme
tabela abaixo

LIGAÇÕES INSTITUIÇÃO 1 MATERIAL UNIDADES

Na rede COM Ó DN 50 FUNASA COLAR DE TOMADA 0/ DIÂMETRO DE DE 60mm X 1/2" 5

1. 1 1 _ 1 1

11,0-DIMENSIONAMENtO DO EQUIPAMENTO DE RECALQUE

11.1-CALCULO DAALTURA MANOMÉTRICA PARA A BOMBA DO POÇO
Hm = Hg + Hf

Para a bomba do poço PT termos:
Hg = 72+ 8,00+ 5,00= 85,00
Hg = 85,0dm

PERDA DE CARGA NA COLUNA DA BOMBA

Diârhétro = 2" (50mm)
Q = 1,ri m^^/híO.ai l/s)
K = 0,60 (F^G")
Jo = 0,02396m/m
Lo = 72m

hfo= 0,02396 X72 = 1,72m

PERDA DE CARGA NA LINHA DÈ RECALUQE

Diâmetro = 2"(50mm)
Q = 1,11 mVh(0,3l l/s)
K = 0,06 (PVC PBA)
J1 = 0,01466m/m
LI = lO.OOm
hf1= 0,01466 X 10,00 = 0,15m

PERDA DE CARGA NA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Diâmetro = 2"(50mm)
Q = 1,11 mVh(0,31 l/s)
K = 0,06 (PVCR)
J1 = 0,01466 rtT/rti
LI = 14,00m
hf1= 0,01466 X14,00 = 0,20m



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

PERDA DE CARGA TOTAL

Hf = 2,07m

Altura Maríométrica Total
Ht = 85,00+ 2,07 = 8'8m
Hm = 88m

eÁLGULO DAPOTÉNGIA DO MOTOR

P= 0.31 x88 + 25%

50

P = 0,55 CV

DADOS DO EQUIPAMENTO:

- conjunto motòr-bomba submersível elétrico, monofásico, vazão de 1,11 m'/h e altura manométrica de 88,00m
e potência de 1,5CV.

COMO ESTE cálculo É FEITO SOBRE PREVISÕES, RÉCOMENDA-SE QUE ESTES CÁLCULOS SEJAM
REFEITOS QUANDO DA CONCLUSÃO' DO POÇO TUBULAR. CUJAS CARACTERÍSTICAS PODERÃO SER
DIFERENTES, COMO SEJAM: NiVEL ESTÁTICO, NÍVEL DINÂMICO E PRODUÇÃO REAL DOPOÇO.

São João Dos Patos-MA, 02 de Novembro de 2017.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO H=8m

PARA UM TANQUE DÈ POLIETILENO CAPACIDADE 10m®

DEZEMBRO/2017
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, PREFElrURA MUNICIPAL DÉ SÃO JÓÃO DOS PATOS
Avenida Getúíiò Vargas, 135- GeritrÒ. CEP 65665-000

WW\A/:SAQJQAODOSPÀfQS;MA;GOV:BR

ÈSPÉêlFieÀÇÕEâ tÉeNifeAS DA
ESTRUTURA DE GÕNCRÉtO ARIWÀDG) PRÉ-WI01.DADO H=8m

PÃRA UM TÂMdÜÈ DÈ/FÔLÍETILÊNÔ ÍOm^
APRESEN^ ÉSPÈdlFÍGÃÇ^^^ GONTÉM/jNpÕ"tó TÉG^JICAS DOS MATERIAIS

'jMAGAIDBA tóGÁLÍZÀDQ NA'FURALOÒ MÜt^iCÍPiÒ.DE SÃO JOÃO-DÒS PATOS-MA. CONFORME
•••PRpUETÓtÉGNIC • • ^

í - SÉRVÍÇOS PRELIMINARES
1.1-LÔCAÇÃÓ DA OBRA - está devèrá séT feita seguindo rigorosamente o
í5rojétõ arqüitétônrcò, corri riivelamentb. é àlinhaitíento perfeitos, utilizando-se
matéfiáis adequados e resistentes a erhpehos ou deformações em função das
intémpéries. O gabarito será dè rfiadeira dè iéi, tábuas e sarrafos com
espessuras apropriadas para este tipo de òbrá.

2 - iNFRA-ÉSfRÜTURA

2.1- ESCAVAÇÃO DE VALAS, deverá Ser executada na profundidade recomendada
pelo laudó de sondagem. As derinais dimensões serão as indicadas no projeto
arguitetônicò com 10 cmi de ácrésCimõ nas medidãs para facilitar a colocação e
éscoràmentò dos painéis de formás. As faces de cada vaia escavada deverão ser
berri apfurhadàs prevenindo quanto a desmoronaniento. No fundo de cada vala
será feito um aplioarrierito c/ maço de 30 kg para méihorár a resistência do solo.

. 2.2-GÕNGRÉTG), sérá corn resistência equiváiènte ao fck= 20Mpa. A sua
ápllcaçáõ será feita cònfòrrne recomendações têcnicás das normas brasileiras. A
féffágêm será em aço GA-50. A planta estruturai, será de responsabilidade da
èrnpresà dè fabricação da estrutura pré mòldáda.

2.3-REÁTERRÓ de VALAS, após os serviços dè cóhcretagem e desforma da
' inffáestfütura será feito o rèaterro das vaias escavadás, com o material da

própria èscáVáção, compactado manualmente erh cárhádas de 20cm prevenindo
quanto aTecalqUé.

' 2.4-AQUIStÇÃÓ DE ÉSTRUTURA DE CONGRETO PRÉ MOLDADO (com pilares.
Vigas e laje, com aiturá dè 8,O0m, pára apoiar 1 (um) tanque de polietileno de alta
rèsistência cOm capacidade pará tOm®,

2.5- Õ TRANSPORTE È O DÉSLOCAMENTO DÁ ESTRUtURA, será contratado um
' cáminhãó tOcò pbt 16.000 kg, potência de f89 cv-chi diurno. Inclusive Guindauto

hidráulico, cáp. máxima de carga 6200 kg, momento máxi chimo de carga 11,7tm,
alcánce máximo horizontal 9,70m,

2.6-iNSTALAÇÃO DA ESTRUTURA será contratada' mão de obra especializada
hêste tipo de montagem, para implantação das peças da estrutura de concreto pré
moldado

2.6-FUNbAÇÃÕ TIPO SAPATA - de acòrdò com as dimensões indicadas na planta
estrutural, ãnexa. Obs: Será de responsabilidade da empresa de fabricação de
estruturas pré moldada.

Será Gõristruídá, nb èntbrho dos pilares, urna plataforrna de proteção dos
. mesrnòs, erh concreto ciclópicò,(detalhe na planta arquitetônica do
V resérvatóriO) méiò-fiO, alicerce, baldrámé, contrápiso ou piso morto e^

cimentado.
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3-SUPER ESTRUTURA

3.1- CONCRETO ESTRUTURAL PRÈ-MOLDADO - Vigas, pilares e laje de apoio do
reservatório serão em concreto pré-fabricado com resistência equivaiente ao
fck= 20Mpa.

3-INSTALAÇÃO HÍDRAULIGA PVÓ/PBA GLASSE 15 DN SOnim DA ADUTORA DE
Recalque, (alimèntação) ao tanque de pòlietileno de lom®

3.1 a 3.8 Nestes Itens estão Inseridos os tubos, conexões de PVC/PBA Soidável
classe 15 de 0 õOmm, e o tanque dè poliétiièno córn capacidade para lOm®, que
deverá ser Instaiado còriforme esquema hidráuilco anexo.

4-ÍNSTALAÇÃO HIDRÁULIGA DN 75mhíi DÓ TANQUE DÉ PÒLIETILÊNO DE 20m® e 30m® À
REDE DE DISTRiBUIÇÃO.

4.1 a 4.7 -Nestes Itens estão" inseridos os tubos, conexões de PVC/PBA Soldávei
ciâsSe 12 de 0 75mm, que deverá ser instaiado na descida do tanque para a rede de
distribuição, conforme esquema hidráulico anexo.

5-SÈRVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 - Será construída, no entorno dos pilares, uma calçada de proteção ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, com acabamento
convencionai, e=6cm, armado em concreto cicíópico, (detalhe na planta
arquitetônica do reservatório) meio-fio, alicerce, baidrame,

5.2-LIMPEZA FINAL, Concluída todas as etapas de instalação da estrutura, será
feita a limpeza finai da obra corh retirada de todo material e ou entulho.

SÃO JOÃO DOS PATOS, DEZEMBRO DE 2017.



ENGÁRG(3S>S0CÍAIS SQBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA; 87,61%(H0RA)

ABRÀNGÊNGIA : MÀRANHÃb LOCALIDADE : SAÓ LUÍS

: RERCQLm : MEDIANO DÃTA DE PREÇO : JANElRO/2017

ÉStÀDbjDÒ MARÁN .
I MUNIGÍPIÓ DE SÃOJOÃO DOS PATOS

,: : JrííínIlhaíRESüm^^^ ÀÍ'V-'' • 'i ^ '
• » • - ...

.ITEM„,.,|.. •DESCRÍÇÃO . UNID ÒUÃNT.I PREÇO UNITÁRÍO PREÇO TOTAL

' 1.0 POÍ/ÒÃDb /WÃCAt)BA ÜND 1 255.000,00 255.000,00

pTOTAU 255:000^00;



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA)

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE:SAO LUIS

REF.COLETA: MEDIANO DATA DE PREÇO :JÁNEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIODESÃOJOÃO DOS PATOS

SISTEMA' DEABASTECIMENTO DEAGUA

PLANILHA DECUSTOS SINTÉTICA

BDI=30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO C/BDI PREÇO TOTAL

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.716.88

. ,01.01

Limpeza Manual do Terreno, com ráspagem

superficial m* 225,00 74209/001 2,58 3,36 756,97

. 01.02

Placa da obra (2,00x3,00}m em chapa de aço
galvanizado m* 6,00 74209/001 250,50. 326,65 1.959,91

Ó2.00 CAPTAÇÃO 171.410.53

. 02.01 . Perfuração de Poco Tubular 300m x 6" uhd 1,00 como. 171.410,53 171.410,53 171.410,53
.

. 03.00 R£CALQU£{ELEVATÓRIA) . 28.424,53

.03.01

Aquisição de equipamentos de bombeamento e

recalQue.(Elevatória) . un 1,00 compos. 28.424.53 28.424,53 28.424,53
.

04.00 ABRIGO . 3.440,35

04.01 Cubículo de proteção. und 1,00 composição 3.440,35 3.440,35 3.440,35
.

05.00 RESERVACÃO . 23.743.22

05.01

Reservatório de polietiieno de capacidade de
10.0001, apio'ados:em estrtura de concreto pre
moldado. und 1,00 . composição 23.743,22 23,743,22 23.743,22

.

OóiOO ADUTORA DE RECALQUE . 196,86

... 06.01

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

dè PVC PBA DN 50 Inclusiveescavação e reaterro de
vala. m 3,00 composição 65,62 65,62 196,86

.

07.00, DISTRIBUIÇÃO . 18.858.77

07.01

Aquisição e assetamerito de tubo rígido. Classe 12,

PVC PBAJE, DNSO m 452,12 composição 41,71 41.71 18.858,77

•

08.00 KAMAL PREDIAL . 729,18

08.01

Ligação domiciliar comhidrômetro, em tubos e

conexões de PVC Soldável 20mm com 12m. und 5,00 composição 145,84 145,84 729.18

.

09.00. SISTEMA DE DESINFECÇÃO 272,45

09.01

Fornecimento e instalação clorador de PVC tipo
PASTILHAS a ser acoplado na adutora de recalque. und 1,00 73612 272,45 272,45 272,45

.

10.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES . 5.207,23

, 10.01

Cerca de proteção com estacas de concreto armado
pré moldado de ponta Inclinada de (Í0xl0x300)cm e
14 fiadas de aranie parpado IS BWG 4"x4". UND. 1,00 corríDosicão 5.207,23 5.207,23 5.207,23

TOTAL 255.000,00



ESTADO, DO MARANHAO

MUNIGÍPiO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

POVOADO MACAÚBA

CRONOGRAMA FÍSICO E FÍNANCÉlRO DAOBRA

Item Etapas
Peso -Valor 120DIAS 240 DIAS . 360DIAS

% (RS). CONCED. PROPON. % CGNCED. PROPON. . % CONCÉD. PROPON. . %
- -

••

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,07 2.716,88 2.716,88 1,07

2.0 CAPTAÇÃO 67,22 171.410,53 171.410,53 67,22
•

3.0 RECALQUE/ELEVATÓRIA 11,15 28.424,53 28.424,53 11,15
-

'

-

5.0 RESERVAÇAO 9,31 23.743,22 23.743,22 9,31
-

6.0 ADUTORA DE RECALQUE 0,08 196,86 196,86 ' 0,08
-

7.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 7,40 18.858,77 18.858,77 7,40

8.0 RAMAL PREDIAL 0,29 729,18 729,18 0,29

10.0 SERV. COMPLEMENTARES 3,50 8.920,03 8.920,03 3,50
•>

-

TOTAL
SIMPLES 100,00 255.000,00 202:551,94 - 79,43 23.940,08 :9,39, 28.507,98' • - 11,18
ACUMULADO . 100,00 255.000,00 202.551,94 79,43 226.492,02 .. 88,82 .255.000,00. 100,00
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ENCARGOS SOCtAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: S7,61K(HORA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE: SAOLUIS

•REF.COLÉTA : MEDIANO DATA DE PREÇO: JANEÍRÕ/2017
ÈSTAbÓ DO MARANHÃO '
müNicípiò de São JOÃObòs pÀTòs

SISTEMADEABASTECIMENTO DEÁGUA

COMPOSIÇÃO ANAÜTICADA ELEVATÓRIA

30,4<»6

ITEM DESCRIÇÃO UNiO QUANT CÓDIGO
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRI

O/BDI

PREÇO TOTAL

,

1
Entrada de energia elétrica aérea monofásica SOacom poste de

concreto.- un 1,00 9540 . '877,21 877,21

2

Aquisição de'trarisforma'dor monofásico dedistribuição,poteneladé
iskvaiténsão nominal de 15 kv, . un' 1,00 12076. 5.000,00 5.000,00

•3

Cabode alumínio NUbitola 4AWGcom almade aço p/ linha de
transmissão. m 50,00 841 24,33. 1.216,50

4 • .

Ramalde serviço mònofasicdcm cabo de cobrede 10mrh'melo
duro(p/metro~dèrámall fornèc. de material. un 1,00. 7611 5.000,00 5.000,00

5

Aquisição de conjunto moto-bomba submersível acopladoa motor
elétricomonofásico 220V, corrivazãode até 10m'/h-, para uma
alturamãnométricade EOrri.c.a e potência
est1rriadadel,Sa2,5cv,para poço'tubularprofundoDNB^bocal de
saída(l)dé2° un 1,00 PM 7.000,00 7.000,00

6 Instalação de coniuntomotobomba submersível de até 10 CV un 1,00 73834/001. 129,08

4,59

1000

10,89

13,88

129,08
7. Cabo flexível pvc submersível 750v2 condutores de 4,0mm2 m 300,00 PM 1.377,00

8 .

Aqulslçãodeqüadrodecomandcelétricop/acíonarmotorelétrlcomono
fásico'del,5cv,lnclu1ndòdlspos1t1voelétrlcodeproteçãocontrafaltadef
ase.térmlco.voltímetro e amperlmetró. un 1,00 PM 1.000.00

9 Auxiliar de eletricista" com encareós complementares H 8,00 88247 87,12
10 . , Eletricista com encáreos eomolemehtares H 8,00 88264 111,04

TOTAL

1 , , _ ' VALOROAOSHASEMBDI(RS) 21.797,95
VALORDOBDI(RS) 6.626,58

VALORDAOBRACOMBDr(R$) ,28.424,53
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AB^NGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUÍS

REF.COLEtA: MEDíÁNO DATA DE PREÇO: JANElRO/2017
ESTADpbÒMARÁKlt^O. , .. ;
MÜKiiCÍPÍÒ DE SÂÓ'JOAO DOS PATOS

SISTEMA DE ÀBASTECIMENTÒ DE ÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICADOBARRILETE DABOMBA

, BDI. 30,40%

ITÈM DESCRiÇÃÒ UNÍD OiuÀNT CÓDIGO
, PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITMIÒ
Vbdi .

•PREÇO total

•

1

Válvula de retenção horizontal,de.

bronze (Pf»)-25),2",400PSÇtarnpa de
porca de únião. extreniidádes c/
rosca un 1,00 104Ò8 145,11 145,11

2

Registro gaveta bruto em latão

forjado 02" REF1502-8 un 2,00 6028 75,5 151,00

. ,3 . .

Manõmetro u a 2UUpsi

(0al4kgf/cm2) d=50mm-

cbn'exâol/4"BPS;reto,calxa e anel
em aço

éstarnpadol02Ò,acabamento em
pintura eletrostática em epóxi

preto. ... un 1,00 12899 50,55 50,55

A. Tê de ferro galvanizadò de 2" un 1,00 6298 29,83 _ 29,83

5

Te redução ferro galv 90' rosca 2" x

1" - . un 1,00 6305 29,41 29,41

6

Bucha de redução

def.galváni,c/rosca,de 1" x 1/2" un 1,00 764 4,5 4,50

1.

Curva ferro galvanizado 90^ rosca

BPS fêmea REF. 2" un 1,00 1790 27,96 27,96

8".

Curvaferro gaivánizàdb45s rosca
BPS fêmea REF. 2" un 2,0Ò' 1818 . 59,75 119,50
União c/assento cônico bronze 0 2"

,.•9^..-. un 2>00 12428 74,76 - 149,52

iÓí .
Luvaslm'ples'de'ferr0 galvanizado

•2" un-. 4;Ó0 ' 3912' 15,79 63,16

11

Niple ferro galvanizado,com

roscaBPSde2" un 9,00 4181 15,81 142,29

12

Tubo de aço galvanizado com

costúra,classè

média,DN2",E=*3,65*mm,Peso*5,l m 1,00 7696 30,15 30,15

13 -

Tubo PVCP8A Cl 15 JE DN 50/DE

60mm R. de água (NBR 5647) m 3,00 12599 8,47 25,41

14 . .

HIDRÁUUCO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES. h 3,00 2696 13,70 41,10

15. .

Luva de férró galvanizado c/ rosca

BPS de 2" (edutdr) un 15,00 3912 15,79 236,85

:i6v .

Tiibò deaço galvanizado com
castu'ra,ciasse

médía,DN2"jE=*3,65*mhfi,Pésò"5,l
br kG/M (NBR 5580) edutor un -45,00 3912 30,15 1.356,75

1 VALORÒAÒBRASÉMíBDURS) 2.603,09
VALORDO BDI(R$)._ 791,34

VALOR DA OBRA COM BOI (R(}- 3:394,43



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,G1%(H0RA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

REF.CÓLETA: MEDIANO DATA DE PREÇO: JANEIRO/2017
estado do'MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃOJOÃO DOS PATOS

SISTEMADEABASTECIMENTO DEÃGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOABRIGO

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGÒ/SINAPI
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO/
' BDi

PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 43,68

1.1 Limpeza do terreno . m' 9,00 73948/016 2,55 22,95

1.2 Locacãoda obra . m' 4,96 74077/002 4,18 20,73

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 161,16

2.1

EsVàvaçSo manual em terra
compactada manual. m' 0.75 93353 40.46 30,35

2.2 Apiloamento de fundo de vala m* 2;12 73873/001 50,13 106,28

2.3 Aterro apiloado com empréstimo m' 0.80 73964/006 30,68 24,54

.

3.0 INFRA-ESTRUTURA 340,66
3.1 Fundácãò em pedra areamássada m' 0.85 95467 283:88 241,30
3.2 Baidrame de pedra arsamassada. m' 0,35 95467 283,88 99,36

4.0 CONCRETO ARMADO 171,00
4.1 Cintas de concreto armado M 6,00 93204 28,50 171,00

5.0 ESTRUTURA E VEDAÇÕES 360,82

5.1 Alvenaria de tifolo cerâmico esp. lOcm m* 7,00 73132 43,80 306,60

5.2 Elemento vazado e=7cm m* 0,40 73937/003 136 54,22
6.0 COBERTURA 366,53

6.1

LAJE PRE-MOLDADA PFORRO,
SOBRECARGA 100KG/M2. VÃOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA; 3CM.
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO

m' 3,05 74202/001 56,68 172,87

6.2 Télhamento em telha cerâmica m' 3,05 94201 25.16 76,74

6.3 Estrutura de madeira m' 3,05 92565 25,11 76,59

6.4 Encalicamehto de beirai m 8.60 COMPOSIÇÃO 4,69 40,33

7.0 . PISOS 244.85

7.1 Contrapiso em concreto ciciópico. m* 1.03 94779 ?4,6fi 25,40

7.2 Piso cimentado e=1.5cm m* 1,03 73465 23,38 24,08

7.3 .

Calçada de concreto rí/esti'utural
e=7cm m' 3,51 94994 55,66 195,37

.

8.0 REVESTIMENTOS 334.54

. 8.1 Chapisco m^ 13;98 87697 3.34 46,69
8.2 Reboco m' 13,98 COMPOSIÇÃO 20,59 287,85

9.0 ESQUADRIAS 413,92
9.1 Porta 0.80x2,lOm de ferro completa un 1,00 73933/001 413,92 413,92

10.0 PINTURAS 82,59

10.1 Pintura esmalte em esduadria de ferro m* 3,36 95468 ?4 68 82,59

10.2 Piritura a cal m' 13.98 COMPOSIÇÃO 7,46 .

11.0 INSTALAÇÕES 118,55

11.1

Instalação elétrica com 4 pontos de
iluminação. un 1.00 93144 118,65 118,55

VALOR PA OBRA SEM BDI(RS) 2.638,31
VALOR DO BDI (RS) 802,05

VALORDA OBRA COM BOI (RS) 3.440,35



J

tNCARGOSSOClAIS SOBRE PRE^ DA MiO-DE^BRÃ: B7,61X(H0FIA)
ABRANGÊNCIA: MARANHAO lOCAUDADE :SA0 LOIS

REF.COCnA:MEDIANO DATA DEPREÇO:JANEIRO/2017

ESTADODO MARANHÃO

MlINICiPlOOESAOJOSO DOS PATOS

SUTEMA ÓEASASTEOMEPaO DEASUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO RESERVATÓRIO

ITEM desckÍção UNIO QUJWT CÓDIGOSJKAPI
PREÇO

UNfTÁRlO

PREÇO

UNmótio/
BDI

PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS INJOAIS 225.59

1.1 Umoeta do terreno . m> 16.00 73948/016 2.55 40.80

1.1 LoacJo da obra m' 21.24 73992/001 8.70 184.79

.

2.0 MOVIMENTOOETERRA 389.30

2.1 EscavacSo manual solo de It eateròria. m' 2.43 7396S/010 103.23 250.85

2.2 Aoíídamento de fundo de vala m' 1.44 73673/001 50.13 72.19

2.5 .

Aterro apiloado com mterial da
e'scavacío. m* 2.16 73964/006 30.68 66.27

, ,

3.0 INFRA-ESTRUTURA 10.355.93

'a.i ' tastrode concreto dddolco. eeO.lOm. • m- O.20 6122 295.65 . 59.13

3.2 .

aquisição de estrutura de concreto

prémoldado

(Vpllares,vfgaselaj<e),c/he8,00m.p/apol
ar l(um) tanquedepoUetileno de alta
reslstinda d cao. lOm*. un. 1.00

P.Mwww.

setteenenharla.co

m.br 7.500.00 7.500.00

3.3

Guln'dautohidriuilco.cap.mSximade
cargaBlOÒkg, momento miaimode
carga 11.7 Im. alcance máximo

horUontal 9,70m, inciustve caminhão

loco pbtl6.000kg,potênda de 189 cv-

chidiuma .. h 70.00 S9'30 29,24 2.046.80

. 3.4

Implantação da estrutura de conaeto

oré moldado vb 1.00 Pf^l 750.00 750.00

4.0 INSTAiÁcSo HIDRÁULICA 6.242.97

4.1

Curva 90*PVCVPSAp/ rede agua JEPB

SOg ON SO/DE 60mm
Tubo PVCA>BAC115 pf cede agua JE

ON EOTDE eOmm

• um. 2.00 1845 11.37 22.74

4.2 M 12.00 12S99 .8.47 101.64

4.3

Aquisição deTanque de Polietileno

Vertical de Fundo Plano.com tampa

roscável. alta resistência com cap.P/
10m«. und 1.00 PM 4.500.00 4.500.00

4.4

Curva901PVC/PBAp/rede agua JE PS

SOg DN SO/DE60mm. vnd 1.00 184S 11.37 11.37

4.S

Tubo PVC/PSAaiS p/rede agua JE ON
SD/DE BOmm und 12,00 12599 7.90 94.80

4.6

AdaptadoiP/CSoIdável^angesUvresp/
Oi.D'êeuiDESOmm x2*. und 1.00 69 36.92 36.92

4.7 Abraça deira tipo D2*com oarafusos. und 3.00 396 2.52 736

4.6

Montagem e assent-tuboS PVCjunta

elaslica,DNSOmm{

OURfVC,OUPVCOEFOFO.ouPRFV)p/águ
alubos e conexões dê PVC M 3.00 73868/001 1.13 3.39

. 4.9

AquIsIçãodeadaptadorPVCsoldivel.Iong

b.cdmflangelívre.sSmm x3". para
caixa d'' aeua und 3.00 74 190.3R 571.14

4.10 .

Aquisição de Registro gaveta bruto em
látSo rdrlado,bltõla3'(REFÍSI}9l und 2.00 6012 289.52 579.04

4.11

Aquisição de

adaptadar.PVCPBA.boIsa/rdsca. JE, DN
75/OE85m"m. und 4.00 1824 26.54 106.16

4.12

Aquisição de Tubo PVC

PBA.aASSE12JE.DN75/DES5min.rede
água|NBRS647) m 9.00 9846 14.52 U0.E8

4.13

Aquisição de curva

PVi7PBAJE.P8.90grain.DN7S/DE8Sm
m.para rede aeua Inbr 10381) und 2.00 1824 26.54 53.08

4.14

Aquisição abraçadelta tipo

D.em'açop/rixaçãodetubos,DN3'cDm
parafusos de focarió. und 3.00 398 3.62

4.1S

Montagem e assentamento de tubos

PVCjunta êlastica.ONTSmm

(OURPVC.ouPVCOEfOfO,ouPRFV)p/ag
ua tubos e conexões de PVC m 9.00 73888/002 1.51

S.O SERVIÇOS COMPIEMENTARES

S.l

Execução de passeio (calçada de
proteçãojou piso deconcreto com

concreto moldado Inloco.féito
emobra,acabamento

convêndonal.e=€cm, armado. m' 21.23 94992 45.18 959.17

S.2 Jmoeta final da obra m' 21.23 9S37 1.65 35.03

,V4LOROAOBRASEHDDIlRtl___| 18.207 DQ

VALeRBOBDIlRSI 5.535,23
VALORDAOaRACOMBQIinl^. 23.743,22



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA)

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

REF.COLETA: MEDIANO DATA DE PREÇO : JANEIRO/2017

ESTADO d"o Maranhão
MUNICÍPIODESÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMADEABÂSTECIMÉNTO DEÁGUÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CERCA DE PROTEÇÃO

BDI. 30,40%

ITEM" DESCRIÇÃO UNib QUANT CÓDIGO/SINAPI
.PREÇO

UNITÁRI

0

PREÇO

unitArio/b
Dl

PREÇO TOTAL

1.0, ESTRUTURADE CONCRÉTO ARMADO 200,00

1.0

Construção dé 2PÍIares de concreto

armado(0,20xQ,20x2,50m)fck=20MPa para
fixação do portão de acesso ao sistema.

m' 0,10

COMPOSIÇÃO 2.000,00 200,00
2;o CERCA DE ARAME FARPADO 2.508,80

2.1

Aquisição e Instalação de Cerca com mourões

de concreto,seção"T"ponta

inclinada,10xl0cm,espaçamento3m,cravados
0,5m,comllflosdearamefàrpado ns 16 15x17 rh 56,00 74142 004 44,80 2.508,80

3:0 PORTÃO DEACESSO 1.284,48

3.1

Fornecimento e assentamento de portão de
acessoao sistema em tubos e chapas plana de

ferro galvanizado medindo

4,00x1,80rh,incluindoguarniçÕes,cadeados e
ferragens. m^ 7,20 68054

74145001

153,33 1.103,98
Pintura esmalte fosco,2 demãos,sobre

superfície metálica,incluso 1 demão de

fundoa nticorrosivo.utilizaçãodérevòlver (ar- m^ 14,44 12,50 180,50

VALOR DA OBRA SEM BDl (RS) 3.993,28

VALOR DO BDI (RS) 1.213,96
VALÓR DA OBRA'cOU BDl (RS) 5.207,23



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORÀ)

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE ; SAO LÜIS

REF.CÓLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO :JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

COMPOSIÇÃO Analítica rede de distribuição pvc pba clis dnso

BDI. 30,40%

ITEM:,

. . . . t'

DÈSGRIÇÃÒ UNID QUANT
CÓDIGO/

SÍNAPl •

PREÇO

UNITÁRI

0

PREÇO

UNITÁRIO/
BDI

PREÇO

TOTAL

1 Locação de rede. m 1,00 73610 1,05 1,05

2
Escavação rhanual de vala erri solo de

categoria.
0,32

93358 25,00 8,00

2 Tubo de PVC PBA JE CI-15, DN 50 m 1,00 89449 12 12,00

3

Assentamento de tubos e conexões de PVC

PBA CI-15 DN-50 m 1,00 73888/001

73964/006

1,12 1,12

4 Reaterro de valas. 0,32 30,68 9,82

VALOR DA OBRA SEM BDI (RS) 31,99
VALOR DO BDI (R$) 9,72

VALOR DÀOBRA COM BDI (R$) 41,71



ESTADO DO MARANHAo

. PREFEITURA MUNICIPAL'OE SÃO JOÃO DOS PATOS
— iTiiTiTiTi — iTcn |t

' . obíeto/obra =SISTEMASIMPUFICAOODEABASTÉCIMÊNTO.
• , , ;>i r: '•.j.,''' , . ,

local/implantaçâo= Seda Municipal deSÃO JOÃO DOS PATOS-MA ' >'.

prop«nents/pfDpnetâflo =Pref. Municipal deSÃO JOÃO DOS PATOS

ENGARGOS SOCIAIS -SINAPI MA

GRUPO

'. - - 1

. A1 Previdência soclál

• A2 Fundo de qarantla Dor tempo de serviço 8.00%

A3 Salário Educacâo . . 2,50%

A4 Serviço Social da Indústria tSesii 1.50%

. A5 Serviço Nacional de Aorendízaoem Industrial tSenai) 1.00%

A6 Serviço de Adoío a Pequena e Média Emoresa tSebrael 0.60%

A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Aoréria fIncrai 0.20%

A8 Sequro contra acidentes do trabalho fINSS) Risco'qrave 3.00%

AS Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário - Seconci

A TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM AS INCIDÊNCIAS DE A 16,80%

B1 Reociuso semanal e feriados - 17.91%

B2 Feriados 3.96%

B3 Auxílio-enfermldade 0.91%

B4 13" salário 10.87%

B5 Lic^câ-Datemidade 0.08%

B6 Faltas iuslificadas. Dias de chuvas e outros , 0.72%

B7 Dias de Chuva 1.62%

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0.12%

B9 Férias Gozadas 9,29%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B11

. 812

B TOTAL DE ENCARGOS QIJE RECEBM AS INCIDÊNCIASDE B 45,51%

Cl Aviso prévio indénizado 6,13%

C2 Aviso prévio trabalhado 0,32%
C3 Depósito por despedida iniusta S0% sobre rA2'«'fA2xB)| 5,21%
04 Férias indenizadas .. 4,81%
05 Indenização adicional 0,52%

0 TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM AS INCIDÊNCIAS DE C 16,99%

Dl Reincidência do Gruoo AsobreoGruco B 7,77%

D2

Reincidência do Gnrpo A sobre aviso prévo trabalhado e
randdência do FGTS sobre aviso prévÁoindenizado. o;54%

D TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS 8,31%

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 87,61%



ENCARGOS SÜCÍAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA)

ABRANGÊNCIA : MÁRANHÃO LOCALIDADE ; SAO LUIS

RÈF.COLETÁ : MEDIANO DAtA DE PREÇO :JÁNEIRO/2017

EStAD^Ò DÒ MARÁNHÃO
MUNICÍpIo DE São JOÃO dos patos

SISTEMADEABASTECIMENTO DEÁGUA

composição ANALITIGA.REDE de LIGAÇÃO DOMIÇILIAR DE AGUA

BDI.

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
CÓDIGO / PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO

SINAPI UNITÁRIO
/BDI

TOTAL

1 Escavação manual de vala. (0,30x0,30)m. 1,08 93358 40,46 43,70
2 Colar de Tomada de PVC de DN-50. un 1,00 1419 10,82 10,82
2 Adaptador de PVCde 1/2" x 20mm un 3,00 107 0,71 2,13
3 . Curva de 90' de PVC Soldável de 20mm. un 1,00 1955 1,42 1,42
4 Tubo de PVC Soldável de 20mm. m 12,00 9867 2,37 28,44
5^ Registro de PVC dé esfera de 1/2" un 1,00 6036 6,48 6,48
6 Joelho de PVC Soldável de 20mm un 1,00 3542 0,39 0,39
7 Joelho de PVC LR de 1/2" x 2ümm un 1,00 3543 1,43 1,43

8 Torneira de ponta dè PVCde 1/2". un 1,00 11822 17,03 17,03

VALOR DA OBRA SEM BDI,(R$) 111,84
VALORDO BDI(R$) 34,00

VALOR DA OBRA COM BDI |R$) 145^84



objeto/obra^=:SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABSTECIMENTO'DE'ÂGUA
.rií I ,

local/implantação,=, Zona Rural dó Muni

PROPONENTE-PREFEITURA MU

IdéSâò'Joãodos. Patos -
viS;r,;.;:|>|lk,l|H| I , ''.li;':

üliSil ''i l' '
,'DE'SÃO JOÃO DOSPATOS

li ii ''h
J iVi,
I n 111.,I

• r •• COMPOSIÇÃO DÈ BDI (%)
. - i - • , , . . - discriminação .

• . . ' • 1 (%)

GRUR0:;ADM!NISTRAÇÂ0 CENTRAL :\ 1

- Despesas Administrativás 4,01%

Total desté grupo = 4,01%
GRUPO !SEGURO'EGARANTIA\,kVi;;;l!y^^^^^^^^^^ , ,í::':;;|í : iill- • 11 Ijí

- Garantias 0,40%

. TotaI déste grupo^= 0,40%

GRUPO: RISCO
.1.1,,

- Riscos e Imprevistos 0,56%

, Total deste grupo = 0,56%

GRUPO: DESPESAS FINANCEIRAS

- Despesas financeiras 1,02%

Total deste grupo = 1,02%

GRUPO Moro '
- Lucro 6,80%

.....

Total deste gnjpo = 6,80%

GRUPO: TRIBUTOS(PIS, CONFINS,ISSQN e COMPLEMENTAR) ,,

- PIS 0,65%

- CONFINS 3,00%

- ISSQN) 5,00%

- CPRB 4,50%

^ .
total deste grupo= 13,15%

TOTAL DO BDI S/ CPRB={[(1+AC+S+R+G);.{1+DF):(1+L)]/(1tI)} -1) = 23,98%

• '
- TOT^DOBDI C/CPRB ={[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)]/(1-l)}-1);= 30,40%

dBS:SERÁ ADOTADO VALOR 30,40 %

VALORES DEBDIPOR TIPODEOBRA • ' r

TIPÒDEOBRA 1. Ouartil Médio 3 Quarta

Conslnição 6e Edifícios 20,34% 22.12% 25,00%

Construção de Rodovias e Fornviea 'IS.ÕÓti 20,97% ' , 24.2yA

Construç&o do.Redss deAbasleciméntodeÃgua, Colela de^goio é ConstruçOes.Correlafès 20,76% 24,1S% 26,44%

ConstnjçSo e Manutenção d» Estaçõese Redes de Distnbw^o de EnergiaÈlélrlea 24;oo%- 25,S4% , i' 27,86%

Plénilha da Cuiyá ABC • Serviços .24,00%" 25,84% > . 27,86%

Fomecimentó ^ Materiàis e Equipamentos 11,10% 14,'Õ2% 16,8(7%

Afórmula abaixofoiutilizada para eilcúlodo BDI das faixasacimarelacionadas, devendoser adotadacomapadrão.
BDIB{H1*AC*S*R*G).(1*Drj.(1*L)J/(1.l}}-1

Onde:

ACi TAXA DEADMINISTRAÇÃO CENTRAL:
So TAXA DE SEGUROS;
R° TAXA DE RISCOS;
G = TAXA DE GARANTIAS;

DF" TAXADE DESPESAS FINANCEIRAS;
La tAxa de ujcro/iíemuneraçAo;
Ia TAXA DEINCIDÊNCIA DEIMOSTOS (PIS, CONFINS e ISS).

,'i. UMmSDÍTAXASINTtGIWmSDACOMPOSICAODOBBI/.CONSJRUCAODeilODOVIASifeilItOVtAS •.

. . Item componente do BDI Mínimo Médio' .'Máximo .
AdmInIstrocSo Central 3.8000% 4.0100% 4.6700%

Seauro e Garantio 0.3200X 0.4000% 0.7400%

Risco o.sooo% 04600» 0.9700%

• • Desoesàs fínancilròs 1.0200% 1.1100% 1.2100%

•lucra 6.5500» 73000%

Tributos: PIS. CONFINS i ISSQN 74100» . 7J900% 7.9500%

TOTAL • . 19.6000% 203700% 24.2300% .



POVOADO MACAUBA

PUANILHA DE CÁLCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA

Trecho
Comprimento

m

Vazão (l/S) Diâmetro Veiòddadé

m/s

Cota Pieramétrlca

.A Montante (m)

Perda dê

Carga (m)

Cota Píezométrica

A Jusante ím)

Cota do Terreno (m) Pressâo.Disponíveí
1 ObservaçõesDN intemo

A Jusante | Em Marcha | A Montante' | Fictícia mm m A Montante1-AJusante 'AMontante:1•AJ üsa'nte

'R-1 30 0,002 • 0,004 0,006 0,004: 60 . 0,0534- 0,0018 261.670 0,000 261.670 253,670 . 250,300'- • ' 8,000 - 11,370

^^2' 61,97 0,006 0,011 0,017 0,011. . 60. 0,0534 0,01 261,670 0,000 261,670 250,300 250,300- . 11;370. • - 11,370 -

2-3" 59;84 0,017. 0,010 0,027 • 0,022^ 60 0,0534 0,01 261,670 0,000 261,670 . 250".3OO 248;380" •'11,370 : '.:i3,"29o
.1-4"' 344,01 0,017 0,058 0,075 0,046- 60 0,0534 0,02 261,670 0.014" 261,656 • • 254,400 " "250,300' ' 7,270. " 11,356

4 - 5'^' 120,6 0,075 0,020 0,096 0,085 - 60 0,0534. 0,04 . 261,670 0,008 261,662 255',350 • ' 254;400-, 6,320 , 7,262

5 - 6"' • 119,63 0,096 0,020 0,116 0,106 60. 0,0534 0,05. 261,670 0,011 261,659 255,350 ' 244,770 , : 6,320 - 16,889

6.7'" 141,01 0,116 0,024 0,140 0,128 60 0,0534 0,06 261,670 0,019 261,651 244,770 ' 240,000 l"6,900. " 21,651.

7 - 8'" 168,32 0,140 0,029 0,169 0,154 60 0,0534 0,07 261,670 0,032 261,638 . 240,000 240,OOd'. ; 21,670. 21,638
8 - 9'" 324,58 0,169 0,055 0,224 0,196 60 0,0534 0,09 261,670 0,103 261,567 240,000 237,320' - 21,670 24,247

9-10'" 325,08 0,224 - 0,055 0,279 0,251 60 0,0534 0,11 261,670 . 0,155 261,515 237,320 234,920 24,350" , 26,595

10-11" 326,05. 0,279 0,055 0,334 0,307 60 0,0534 0,14 261,670 0,217 261,453 234,920 228,430 . 26,750"- - 33,023

11-12" 214.67 0;334- 0.036 0,371 0,353 60 0.0534 0.16 261.670 0.173 261.497" 228.430 -226:300 : 33,240 35.197
-

2235,77

Parâmetros de Proièto:

Vazão~dé distribuição 0.360 I/s iDiâmétro da rede de alimentação 60 nim Diâmetro come"rcial - METTIAGEM (M) TUBULAÇÃO
Comorimento total de rede 2.236 m iCota Díezométríca redè de alíméritacão 261.670 m 40 mrii .0 0

Vazão Dor metro de canalização 0.000170 I/s/m iCota do terreno ná rede de áilmeritacão 253.670 m 50mm" 0 0

Coefidente HazervWiíiiams C 140 HPressão mínima na rede 10.000 mca 60 mm 2235,77 373

75'm'm. 0 0

85 mm. 0 0

110'mm 0" 0

TOTAL. 2235.77 373



. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

f ^ .. . .

POVOADOS Volta da Jurema e Mucambò.

REFÉRÊNCIA DÈ PREÇOS: SI-SINAPI=MAIÒ/2017 SE-SIESPO 2017 BDI=30% CA-CAEMA2017 OR-ORSE2017

d'
; CÓDIGO DESCRIÇÃO Í)ÒS SERVIÇOS ; UND QUANT.

K-

PREÇO

í UNIT TOTAL

1.1 Canteiro de^poços

I.l.l SE-010555
Nlobilização e dèsmobilização de equipamentos
(perfiiratriz, ferramentas e materiais). Km 545,00 4,00 2.182,18

1.1.2 ;SE-240201 Abrigo provisório e nivelamento da perfuratriz und; 2,00 335,40 670,80

•SE-24p20'4 Escavação dos taiiques de cahaletas de lama m^ 11,47. 66,72 765,23

1.2 Serviços c e Períulraçãò

1.2.1 CA-240301
Perfuração" em sedimento no diâmetro de 17 1/2"

dè/0>10m . ... m • . 10,00. 150,36 1.503;60

1.2.2
CA 240312

Perfuração em sedimento no diâmetro de 8 1/2"

'del0a30bm, . , m ,290;00 165,55 48.009,50

1.2.3
•r, .CA 240323

Reabertura em sedimento no diâmetro de 12 1/4"

de 10 a300m m 290,00 180,70 52.403,00

1.3 Serviços dé Réyestimentos e Complémentação

1.3.1

OE.-

M02300104

' • i.5.

Fornecimento de tubo PVC Tipo Geomecânico
Reforçado m .210,00 113,63 23.862,30

; 1.3.2 M023Ò0204
• - <

Fornecimento de fiitro PVC Tipo Geomecânico
Reforçado m 90,00 141,65 12.748,50

1.3.3 SE-240410 Instalação do revestimento. m 300;00 20,64 6.192,00

1.3.4 0116293
Fòrrieciménto e instalaçãode Tampade Fundo (CAP) de
PVC Geomecânico 6". un . .i;oo 200,20 200,20

1.3.5 CA 249Ò02
Fornecimento e instalação de Guias Centralizadores, de
feiTO galvanizado de 12" x 6". un 15,00 100,72 1.510,80

1.3.6
MERCADO Fornecimento e instalação de tampa do poço em ferro

galvanizado, vazáda, de 6". un 1,00 154,65 154,65

1.3.7 SE-240416 Fornecimentoe instalaçãodo pré-filtro. m' 21,00 413,89 8.691,69

1.3:8 CA 240422 Execuçãoda proteçãosanitária do poço. m3 - 0,80 684,89 547,91

. 1.3.9 SI-9863
Fornecimento e instalação detubo de recarga em PVC
Roscável de 2". m . 11,00 77,40 851,42

1.3.10 GR 6299 Laje de Proteção, conforme especificçòes técnicas
und 1,00 259,44 259,44

2.4 Serviços de Limpeza, Desenvolvimento, Teste de Produção e Desinfecção

^2-4;l .CA 240425 Limpeza, Escoyamento-e Pistoneamento h 24,00 122,16 2.931,84

2.4.2, GR 5032 DesenyolvimentCcóm compressor h 12,00 122,16 1.465,92

"2.4.3. .QR5032.,

Teste de Vazão com bomba submersa e gerador (24
horas) m' 24,00, 122,16 2.931,84

,-2.4.5 CA 240446 Desinfécção do poço 8,14 46,14 375,56

,2.4.6 MERCADO Analise Fisico.Quiniica e Bacteriológica da Agua und. 1,00 251,71 251,71

1.5 Serviços Complementares

1.5.1 SI 9860
Tubo de recarga para completação do pré-filtro em PVC
DN 50, roscável, com luvas em aço galvanizado m . 12,00 33,37 400,44

1.5.2 MERCADO Relatório técnico do poço tubular und 1,00 2.500,00 2.500,00

i \ ' ' . ' TOTAL GERAL l7i.41Ò;53



PREFEITURA MUNICIPAL DÉ SÃO JOÃO DOS PATOS
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

WWW.SAQJOAQDOSPATOS.MA.GOV-.BR

PERFIL ÉSQÜÉMATICQ DÈ ROGO TUBULAR- SÃO JOÃO DOS PATOS •• MA
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ÒP.1

0P.2

tubulação dè reposição de cáscalho

Laje de proteção sáriitária - (1x1x0,2m)

Selo sanitário anelar

ÍP.1 - Diâmetro de pérfuração =17 1/2"
P.2 - Diâmetro de perfuração = 12 1/4"

Cj)C.1 - Diârrietro de conclusão =6"

- Pré-filtfo

- Filtro Tipo Geomecânico Reforçado

^ CImentação

-Rèvest Tipo Geomecânico Reforçado

Jòsé Janiò de Castro Lirna

CREA 11962 D/PA

CNPJ: 06;089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeitüradesaojoaodospatos@yahoo.cora.br
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PREFEmJRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

PROJETO DE ABASTECIMENTOloSçÃO GEOFERÊNCIADA
DAGtlA

PKOPBirrARIO:

PREFETRIRÁ MINICPÁL DE SÃÒJOÃO DÓSPA1W - MX.

RESP. TtCWWI P/ PROJETO:

AGOSTO / 2017

TÈRRENO/ABRIGO/P.T E RESERVAÇÃO

POVOADO Macaúba

DESENHO:

lURY GUSTAVO
01/07
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VISTA PRINCIPA
i/;,>

PREFEITURA MUNIICPÀL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.
llTLLO:

PROJETO DE ABASTECIMENTO reservação
r . EST. DE CONC. ARMADO PRÉ-MOLDADO

D AUUA CAPACIDADE^IOtn^^/rSm.
PROPRICTAUKI:

niEIHilJRA MUráaPALDE^0 JOÃO DOS PATOS -IVU.

RCSP. TLCMCUP/ PROIPTO:

1/50 AGOSTO / 2017

10CAI.IDADFH:

OCSENHU:

lURY GUSTAVO
05/07



ELEIRODtrrO»?/-**
VAI PARAOCON).
MOTO-BOMBA

(EMBUT. NA PAREDE
E NO 1'ISO)

LVJEPECONCRirrO

ARMADO

CORTE AB

CORTE CD T
VEMDACENÍAR

ELETRODinO0 1'

- LEGENDA INST. ELETRICA
"IjilT nosF/\SE, NEUTRO,REfORNOETERRA NOINT. DOELCTKO i

ELETRODUTOEMDirnDONOITSO.

ELETKODUTO EMBU riDC)NA PAREDEOU LAJE

REBCCOLISO

PINTURA lUDRACOR

CRANC/\

VOÍOBEIRAL

VEM DA CAIXA DE
MEDICAO'I"KIFASICA

INTERRUPTOR P TOMADA A 1.2(1DO PISO E NA
^ ' "-^TjyMESMA PRUMADA PIO. Dlí l.UZ NA PAREDE A1.8(1 DO PISO.

.-.W.

O jS'
d

«a* QD.ADRO DECOMANDO EMBU-ITUO NAPAREDE

•<A PLANTA
"^BAIXA

A

-O
j iii

-1^

t

d1^
Q-M- QUADRODEMEDIÇÃO MONOF.ÁSICO PADR/IOCCMAK

L—í EMBUTIDONAPAREDE
LAJE DE CONCRETO ARMADO

/LA lE DE CONCRETO ARM/\DO

FEKROLKO COM

PORTA CADEADO

REBOCOUSO
PINTURA HIDRACOR

BRANCA

FACHADA

LATERAL

IZl.

PLANTA DE

COBERTURA

BARRAS DE1M/4'

CHAPA DE FERRO

«I/8',PINTUKA ESMAI.

SINTCTICOAZÜL DEL

FACHADA

PRINCIPAL
1

PREFEmJRA MUNICIPAL DE SAO JOÃO OOS PATOS

PROJETO DE ABASTECIMENTO " abrÍGO PARA OQUADRO
D' ÁGUA de comando DA BOMBA

PROPRIETÁRIO! lOCAHUAUC: POVOADO: HUCACIU

PREFÉmJRA MIMCIPAL DE SÂO JÓÂÒ DOS PATOS- MA.

RtSP. TtCMICO P/ PRIJJETO:

1/50 AGOSTO/2017
ÜCSEMIU:

lURY GUSTAVO
04/07
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filtro

DN 2" BARRILETE (CAVALETE)

Proteçac
Sanitária

VISTA

' 6" X300 m
NOTA-^ detalhamento da complementação.que consiste

'na especifícaçao final dos diâmetros de alarga
mento, DEFINIÇÃO DOS tipos, INTERVALOS E COLOCA
ÇÃG DOS REVESTIMENTOS, PRÉ-FILTRGS E CIMENTA-
DEPENDEM DA PERFURA.çÃo DO FURO PILOTO COM-
ANÂUSE DAS AMOSTRAS DE CALHA E RESULTADO DA
PERRLAGEM GE'" )FISICA.

.íã
LATERAL @©^3?^":© @ VISTA,SUPERIOR

nriiEE&tO—LLffi' Y"iíil í-í Dl:
Dl-

RELAÇÃO DEPEÇAS P/ BARRILETE (CAVALETE) P/ DIÂM. DE 6"
[TEM _^SQRIÇAp_ DAS PEÇAS
J lAJE DE PROT. SAJvinrARIA EM CDNC. (1,00x1,00x0.20)
2 TAMPA P/ POCO 0 6" EM CHAPA DE FERRO
5 . ABRAÇADEIRA DE FERRO P/ ÉDüTQR

LUVA 0 2

5 BUCHA DE REDUÇÃO 0 T x 1/2"
5 TUBO DE FERRO WÁLEÂVÈL GALVANIZADO 0 2'
1 CURVA MACHO 90' o 3"
8 MANÕMETRO P/ PRESSÃO O a SOmco » l/2'

_9 NIPLE DljPLO" 0 2"
To 'it REDUÇÃO D_2"V r
11 UNIÃO 0'2"
12 REGISTRO DE GAVETA C/ ROSCA FÊMEA 0 2'
1_3 TÊ 0 2"

"14 ••ç;fi^LVÜLÂ DÊ RETENÇÃO 0
15 COTOVELO 45' 0 2"

_16_ J-UVÂ DE REDUÇÃO 0 2"
17 TUBO PVC/PBA CL"iT ©"õOmm

MATERIAL QUANT.

FERRO

FERRO

01 pç
01 pc

FoGo 04 pç
FoGo. .01_ _pç
FoGo 3,Ò"Qm
FoGo 01 pç

DIVERSOS .01. pç
FoGo QÕ" pç

FoGo

FoGo.
FoGo

FoG.o,
_FoÇ^_

PVC

-Q-l-PÇ
02'pç
P2 „pç

_01_ pç

ILM.
02_ pç
01 pç
6,00m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JÓAO DOS PATOS - MA.

D'AgUa BARRILETE DE MONTAGEM
POÇO TUBULAR 6 x 300iri

PREFERURA MÜMÓPAL DE &\õ JOÃÒ DOS PATOS • MA

1/50 lURY GUSTAVO

I"üv-üa'Jo Mai.ialM praiirhj 11°

04/07

A60ST0/2017



p.

a2C|

roRTÃO DE FERRO MED. 4,00x l.SOin DE
ACÊS&O P/ VEÍCULOS (MANUTENÇÃO)

IPORTÃO DE ACESSO P/PEDESTRE
R A TX" Al Ó,80 Xl,80ni

/ O.'J0]'.l.õ0m 1

4,00>:l.eCm IPILAR DE CONC. ARMADO
MEDINDO 0,20x0,20x2,50m.

0.20

ACESSO AOSISTENU
4A

c;erca i:)E arame

FARPADO C7 11 PIADAS

ESTACA DE CONC. DE PONTA

INCLINADÂllE0;íÔxò;íü'x^50n'

CORTE AB

PILAR DE CONC. AI^ADO

MEDINDO Ü,20x0,20x2,50in. VISTA FRONTAL
PORTÃO DEFERROMHD.4,00 x l,80jn DE
ACESSO IV VEÍCULOS (MANUTENÇÃO)

ESTACA DE CONC. DE PONTA

INCLINADA DE 0,10x0,lüx2,50m

i{i a Vi —-Jí—^

f - í -I j» I K

-< y -< -I-

jnnrmniVmifFiF , t—f- -I F— a- c- a— 1 -8 •t—í— t-

BLOCO DE CON( :RErO

0,30x0,30 x 0,60n."
PORTÃO DEACESSO P/PEDESTRE
DÊ FERRO 0,80 Xl,80m

CERCA DE ARAME

FARPADO C/ 11 FIADAS

PüiU de COHC. armado

P,25x0,25x2,5Üm.

Poftgo de acesso para vetculos
{manuleiição) de Ferro 4,00 x l,8Üm

Portelode acesso p/pedatrc
EiTFerro 0,80 x l,SOin

íígil
'Si rrrSDN 75r.,in

l^rUíX .'S-cínnr.
Cali,'cidafrontal

"TPCÍTÕrSOni

. AdESSO.AOSISTCMA

tAIlUAUt:

iê

a
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ILj
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REClSreOS p g
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ABRIGO [XJQU.ADRO
DE roW-ELETOlCO

n

PREFETRJRA MLNICPAL DE SAO JOÃO OOS PATOS - MA.

PROJETO DE ABASTECIMENTO " dE PROTEÇÃO
D ÁGLA DO SISTEMA

PROPHIÍTARIO:

DE PREFÊmJRA MCNiaPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

1/50 AGOSTO / 2017

KESP. ItCNICD:

ÜCSIMKI:

ILRY GUSTAVO
02/13
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N==9273500

N= =9273250

N= =9273000

^^^r/Do

N= =9272750

PdÇOPROJETAOO
Ei434473J0

N«927a7t7.69

RESERVATÓRIO: 10 M>
TORRE = 8 METROS
PROFUNDIDADE: 300 M

N= =9272500

N=9272250

m

'̂LHas

LEVANTAMENTO EM UTM - 23M
DATUM'- WGS 84

Povoado - Mucambo - Beneficiado

Município - Sãò Jòão dos Patos - MA
Total de Residências -IO

N=92735C

N=92732f

•%

4//, N=92730C

N=92727í

REDE O£«0 n»n «A SER Ob^TADOPSlA PREFEITURA

FCDE0ESO fraTfA^IWlATA00PB.0C0KveNlO ( PUWSAJ

RED6 ÒOSNTeKTE OEAQJABO mn

^ POÇO PROnADO PROJETADO

• COTADENh/Q. [Q «REJA
Lj >ncEHc»3 [gj
^ eSCOM (H CASADCFORNO

PREFEITURA MUNICIPALDE SAO JOAO DOS PATOS - MA

CNPJ: 06.089.668/0001-33

SCSTEklA OEASASTEOME^JTO 06 AgUA

p(gmTW«Mwo>Ai.[)eatojiMo^M7oa



Anotação de Respòhsabindãdé técnica - ART ^ D C iV_ KÉ A
Lei n" G.496i de 7 de dezembro dè 1977 V-IXt« 1*I#A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

1. Responsável Técnico

lÜRY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

. 2. Contratante

•Cònfratarite: PREFEITÚRÀ MÜNICIPÁL DE SÃO JOÃO DOS PÀTOS

AVENIDA GETULIÓ VARGAS

•Gorrplémento:

Cidade; São João dós Patos

País: Brasil

telefone: (99) 99986^2016
Contrato: Não especificado

Valor RS 3.500,00

Ação Institucional: Outras

Bairro: CENTRO

UF: MÁ

Página 1/2

ART OBRA / SERVIÇO

MA20170122023

RNP: 111480654-4

INICIAL

INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

N»; 135

CEP: 65665000

Email:

Celebrado em: 12/09/2017

tipo de contratante: PÉSSÓA JURIDICA-QÉ DIREITO PUBLICO

3; Dados dà Obra/Sérvlço

Pròpriètárío: PREFÉITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃÒ DOS PÀTOS
POVOADO MUCAMBO E VOLTA DA JUREMA

Complemento:

Cidádè: São João dos Patos

Telefone: (99)99986-2016 Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 6.576409 Longitude: 43.491639

Data de Início: 06/11/2017 Previsão de término: 08/10/2018

Finalidade: Saneamento básico

4. Atividade Técnlcá

Bairro: ZOUA RURAL

UF: MA

1 -ATUACAO

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA

41 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0421 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM
FIBRAS SINTÉTICAS

'41 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A'0421 - TANQUES OU RESERVÀTORIOS EM
FIBRAS SINTÉTICAS

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

41 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - ÍNSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/
FINS INDUSTRIAIS

41 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T.-> #B1105 - ÍNSTALACAO ELETRICÁ EM B.TENSAO
P/FINS INDUSTRIAIS

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

N®: S/N

CEP: 65665000

Quantidade Unidade

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

6. Declarações

Declaroqúe estou cumprindoas regras de acessibilidáde previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABES/MA - ASS.BRAS.ENG.SANIT. E AMBIENT

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

, de

Local data

9. Informações

.de.

lURY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA - CPF: 603.293.013-61

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - CNPJ:
06.089.668/0001-33

*A ART é válida somerite quando quitada, mediante apresentação do comprovante dó pagamento ou conferência no site do Crea.

Aautenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sllac.com.br/pubiIcci/, com a chave: 0xV96
impresso em: 15/09/2017às 09:57:42por. Ip:187.40.72226



Anotação de RèspónsábíMdadè Técnica.-ART C A^IWI A
Lèl n® 6.496, de 7 dè dezembro dè 1977 l*IM
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10. Valór

Valòrda ART: R$ 81,53 Pago em; 12/09/2017 Nosso Número: 8301062178
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDACÁO NACIONAL DE SAÚDE

PORTAL DOS CONVÊNIOS

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

N" / ANO DA PROPOSTA:

024295/2Ó15

OBJETO:

Implantação deSistemia deAbastecimento deÁgua

JUSTIFICATIVA:

Objetivo de reduzir a liiorbimbrUlidade, principalmente a infantil, emrazão das doenças entéricas de veiculação hídrica, por
meio da implantação de sistema de abastecimento de água adequado para ó consumo humano.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCÉDENTE:
36211

NOME DO ÓEGÃO/ÓIÍGÃO SUBORDINADO OU UG:
FtÍNDACAÒ NACIONAL DE SAÚDE

CPP DO RESPONSÁVEL:
767.810.894-04

NOME DO RESPONSÁVEL:
ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
HOTEL MELIA, BLOCO H. BRASIL 21

CEP DO RESPONSÁVEL:
70316-000
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2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:

06.089.668/0001-33

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

ENDEREÇO JURÍDICO DOPROPONENTE:
AVENIDA GETULIO VARGAS, 135

CIDÁDÈ:

SAO JOÀO DOS PATOS

UF:

MA

CÓDIGO
MUNICÍPIO:
0919

CEP:

65665000

E.A.:

Administração
Pública Municipal

DDD/TELEFONE:

BANCO:

001 -By^ÇODp BÍ^SIL SA
AGÊNCIA:
0603-3

CONTA CORRENTE:

260^4 ,

CPF DO RESPONSÁVEL:

022.233.444-45
NOME DO RESPONSÁVEL:

' WALDENIO DA SILVA SOUZA

ENDEREÇO DORESPONSÁVEL:
rua padrearichièta n® 90 ceriú^o sãojoão dospatòs/ma

CEP DO RESPONSÁVEL:
65665-000
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4 - DADOS DO EXECUTORA^ALORES

VALOR GLOBAL: R$ 255.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 5.000,00

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2015 R$ 250.000,00

VALOR da contrapartida FINANCEIRA: R$ 5.000,00

VALORDA CONTRAPARTIDA ÊM BENSE SERVIÇOS: R$ 0,00

VALOR DÈ RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$0,00

INÍCIO DÉ VIGÊNCIA: 31/12/2015

FIM DE VIGÊNCIA: 31/12/2018

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 2018
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5 - PLANO DE TRABALHO

Metáh": 1

Espécifícação: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água
Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 255.000,00

Início Prévistò: 01/06/2016 Térihinó Previsto: 30/09/2017 Valor Global: R$ 255.000,00

UF: MÁ ; Múnicípiò: 0919 - SAC JOÃO DOS PATOS CEP: 65665-000

Endereço: AV. GETÜLIO VARGAS

Etap l/T Lst ' •••

Especifíca^d: IMPLANTAÇÃO DE SISTE^ DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Quantidade: Valor: • Início Prévistò: jTérmino Previsto:

R$ 255:000,00 01/06/2016 '30/09/2017

6 - CRÓNOGRAMA DE DESEMBOLSO

FÜNDACAO NACIONAL DE SAÚDE

MÊS DÈSEMÍBOLSÒ: Juiihò ANO: 2016

MÉTAN": 1 VALOR DA META R$ 125.000,00

DESCMÇÃO: Implantação deSistema de Abastecimento deÁgua

VALOR DO REPASSE: R$ 125.000,00 PARCELA N": 1

MÈSiDÉSEMBOLSO: Dezembro ANO: 2016

MÈTAN": 1 VALOR DA META R$ 125.000.00

DESCRIÇÃO: Implantação de,Sistema deAbastecimento deÁgua '

VALOR DO REPASSE: R$ 125.000,00 ; PARCELA N": 2

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

município de SAO JOAO DOS PATÓS

MÊSDÊSEMBOLSO: Junho ANO: 2016

METAN": 1 VALOR DA META R$ 2.500,00

DESCRIÇÃO: Implántaçao deSistema deAbastecimento deÁgua

VALOR DO REPASSE: R$ 2.500,00 PARCELA N": 1

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro ? ANÒ: 2016

CjVlÊtAN": I , ' VALOR DA META R$ 2.500.00

íbESCRIÇÃO; Implantação deSistema deAbasfecimento deÁgua

VALORADO REPASSE: R$ 2.500,00 PARCELA N": 2
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8 - PLANO DEAPLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO; Implantação de Sistema de Abastecimento de Água
NATUREZA DAAQUISIÇÃO: Recursos do Convênio NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDE^Çp DE LOCALIZAÇÃO: POVOADO VOLTA DA JUREMA - ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

CEP: 65665-000 UF: MA MUNICÍPIO: 0919- SAO JOÃO DOS PATOS

UNIDADE: UN QUANTIDADE: 1,00 V. UNITÁRIO: R$ 255.000,00 V.TOTAL: R$255.000,00

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NAtüB^ZA DApÈSP^^^
V • . , , ,

Cóidígo Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de

Serviços Aplicação

449051 R$ 255.000,00 R$ 255.000,00 R$0,00 R$0,00

TOTAL GÉRAL: R$ 255.000,00
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10• DECLARAÇÃO

Na quálidáde de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob ás penas da Lei, que inexiste qualqiier débito em mora ou situação de inadimplência cora o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na foiina deste plano de trabalho.

Pèdé Deferimento,

Local e Data Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DOPLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente

(Representante legal do Órgão ouEntidade

12 • ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Noniè do Arquivo:

DEGLARAÇAO DE CAPACIDADE TECNICA.pdf
Ui n"441 2014 de 01 dejuUráde 2014..pdf

Nóihe do Arquivo:

0156.2015-Sao João dos Patos-MA.pdf
DOU -Ip^Ol -,92^dr'

A'

Documentos Digitalizados do Convênio



••• "í, V. t% •

Minislério

•C«nvciiií) KÜNA^A n." CV" 0156/20:15, que entre,si Ccièbram A FUNDAÇÃO NACIONAL -ÜÉ
Saúde. -FUNASA e0;6IÜNICIPíO^ desão JOÃO DOS VA'l'Oè /ISIa na modalidade ds Sistema
dc Abástetiinchto de.Âgiiia.

A-FUNDaÇÃO nacional de saúde -EÚNASAí criada pela Ui-n "S.W29 dc 12-de Qbríl de 1.99D, com Estatuto
atSrociiÜg í)cIü;DecrÉU) .1,° 7325, ÜeM9' üc oulubrode 2mO. ínsêfiia nO Cadastro NadmVulida PcssoaJurtdicEi -CNPJ/MF
Sób "6'a,'''"-2E98O350/00Õl'-I6i sediada nó 'SetoTde-Aiilarquias Sul -SA$', Quadra i. Bloco "H", .5 "andan cidade dc
éra.^llia,^DF-. doravante •denominada CÒNCÈDBNTE, neste ato repreSemàtla por Sed Presidente, ANtONIQ
Ú^^^ÚQVE DEGAlíVACliO BDiÉSi.ponadíir da Caríeira de Identidade m" 29:SI6T0, expedida pcl.a SSP/PI e dò

CPfi'/A!Êó.''767.StBÍ'94'-0fl, noriVcado "pelá Pd'rtáVia n<'' 3D0,:de 17 de abril de'2Ô#,'dü CasaCivil-da ipresidêncta da
K:èddbrica, publicada no .Diário OlTcíarda Uníáó n" 7o, de 22 de abril deatíH ç-ó iVÍUNipPlO DE SÃO JQÂO DOS
PA^rOS/MÁ. còni sèdeáfltóyAA^ GEriJiJO VAÍVCAS -SÃO JOÃO DÓSTATÓSVyAjnscriiO noCNP.l noho if
f)6'.089;665/QOÒ 1-32^. doravante denominado G^NVENENTE, neste dio leprcscníadú por ,seu(siiít] Prefeito
WALDENIO DA silva SÕUZA, portadorfa) dá Carteira de Identidade ir" 5152573, expedida pelolaVSSP-PÉ cdó
CPF/MF ir° 022.233.J44-45» residente c domleiTiadoia) iia(o) rua padre ancEicla iio 9(1 centro sao jo.ao dòS
:píitos/mn -SÃO" JOÃÒ DOS PATOS, resòlvéni celebrar opresenie CONVÊNIO Cóm rdgísiro no SICONV sob on/
82 Í771/2015, regèndò-sc pelo disposto no arl 30^ VII, da Constituição Federal*, na Lei Complementar n lOi, de 04 de

•maio de 2000; na Lei 1666, dè 21 de junho ,de 1993, no qufi couber, na Lei n" 11.445, dc 05 dó,janeiro tic 200XreguWmadti pelü Deaáto n^^Lai?, de21 dciutiim de 2010; iia LcÍ n" 12305, de02de agosto de
pelo Decreto n" 7.404. dé 23 dè=dezenibTo.de 2010, quando aplicável; na Lci ii^lS.OSO, dc 02,dê jhneiro tie20l5 (LDG
2m): na Lei 13,115, dê20 de abril dê 2015 (LOA 2005); ná Portaria Furtai n".669, de 16 de:,,sêternbro dc 2Õl5nc!
:qíjé couber; no. DcoreliJ n" 93.S72; dê 23; de dezembro tIc 1986; íVo Decreto íf 6370, dá 25^ dc. julho dc 2007.
•rçgíilamêntado pòla Tortáría Intermmísiêrrai MPOG/NIF/CGU n® 507, de 24 de novembro de 201 Uo nq, Portaria
EÜNÃSA de "23 dêjulho dê 20.14?e çonsoaníC -íí processo n" 251 Ó0.ÜÍ6877/21) 15-48, mediante as disposições
ejlprèssá^iiaseíàasüías.següinlcs:

CLÁÜSlU-Á PlUMEllU -DOOB lÉrO.

ÚoásliTui Objeto do presenie Convênio aexecução^ da ação dc sâneanicnto básico no. municípid dáSÃÓ JDÃO DOS
PATÒS/MA.^na íríiplaniaçaodo Sistema (le^Abasteciriiêiíio.ile AsMrt^cónfoniicasespcoincnçdeâconsmntesdo
Plano' de 'Trabalho,- pane integrante deste Termo mdejiéndeiitémcníe de umweriçào,

CLÃsegunda -DaSOHKIGAÇÚES Ecompetências dosVAKríÇlPES

São obrigações dos Participes na exeCuçào deste Convênio;

1)Da CONCEDENTE.

á) repassar os recursos íinanceirps ao CÕNVENENTE,.obedecendo ao cronógráma de desembólso cóhstanterno.Plano
déTrabalho;

b) münilüfiú,.âcün'ipanhar efiscalizar oConvênioyaiém da avaliara cxêcuçaòc os.resultados.



-í ' ív.

ç>^rânittVcr aòpcracioiitíjzaçíò da cxecüçaõ dôs pfDgràmas, prõjctos eatividades,, mcdiaiuc adivulgação dc atos
t)brniátivoSc dritíntüÇ0as.áõs-cõnveiientes,.l3ein coitío aanãlisae aprõvüçãõ aadocumenlâçSõlécnicdjnsiitucionare

I Jurídica', inclusive •prqictniiásidO,

• " Jí-vbríric:ird"realí?aif3'ó"dci pr6ccdimÇl^íõ^licVíatorio:pÊio•CONVK•NK^TE^ qtciido-Sêà doeümbntüçáo no que tange;,à
conleniponmdidííde do cériíimc; aos-preços dd !Íc&niê-vOnccdor e.süa codipatíbiHdadç cpm.OS prfeços dc refercncm^ao

'' feãpeciíVa-enquüdrnnièmò dq òbjeib çonVCniadb ebiO òerciivanienic licitado; e; ao rornccTiUCnti) pfslo, C;ON,\'E,Nr.NTE
de"ddclaraçdo expresso fiVmadà.pbrrepreschiimicIegaí.-òürègisiro^iiò'.SlCONV.que-a substiÍuã, á'testando,b.atendÍmenlO'

' 'ás'dfepb5iiçõcs Icgais^aplicávcis',
V ' , »

" ;ej acoiTípanlíar eaiéslàna,aquisição dc-bcns caexçcuçílp do?scrvHços rcalizadoS-no âmbito do objcro cqnvcníâdo, assim
Obiiio vèrincáf a regulai' íipÜcaçáo das parcelas de reeursosj çõndicíonandó ?üa liberaçao;ao cunipríiíiòoio de metas
previamenic estabeíçadls^aios lermos prcvístós na:PDrtiiriiiIntcrrainistcríai;yi'OG/[v!HCGU.n"'-507/2!)|l. tia Portaria

. • FUNASA li' ^ ?í2ü:1 4;é ítóslè Instrumento;
h

I) verificar acxisíêncla.da Anoiiiçflo de Responsabilidade Técnica-ART. quando se irataf de obras tí serviços de
' engenharia;

gj iiídíéar técnico pará bcompanhaineiilo c:sçipervÍsâo da execuçdo do presente Convênio, aq qual êiiberàbmitif parecer
Çoncíusivü acerca da prcstâçilo de contas cda rcülj?.açàú dó objclcpactuado;

h) promover a-execuçao òiÇíimeiuária efinanceira necessária ao Convênio, providenciando os devidos fegistrpsaíbs
sistemas da UnjBti;

il.nôiilícar oCONVEMNtE^ quando não apresentada a.prcsíação de contas dositccürsos aplicados ou constaUida amá
apíicaçiio dós recursos públicos tránsíçridos; einstaurando, se rorQ caso.aconípctcntãTomadadeCantas^Espedai;

j).analísar apreslaçâo.dê conias dõs recurso? aplieádbs nâ consecução dó btiÍ2tb deste Convênio^ na fbrma.c priítí.o
nxíidos no art ID; §íí^^do. Decreto: G; IjomCno art^- 76 da Portaria Intermínisteríal .MPOG/NlF/CGtJ tf.507/201 i.

II) Do CONVÊNENTE:

• ã)eiicaminhar,projetoà,FnN'ASA, na fbrhiab pratsos estóbéleddps;

f = b) executar oobjcto pâcluado na Cláusula Primeira;, dc acordo com oTlanoíde Trabalho;

cj elaborar Os.projetos técnicos relacíonodo,s aò óbjelb pacliiado. de acordo com oS' iibnnãtivos dò programa, bem .com_o
apresentar documerii® de titularidade dominial da'área dc intervençdí); llcença?.c:aprovaçúes dé projetos emitidos pclq
qrgrw ambíenlaíx-bnípCleiite, da esfera municip^ estadual, do Dislrita FÈdend ou fedcmbe çoncessíonãFiaS de serviços
públicos, conforme ocaso, noS lermos daIcgislaçsío aplicável;

' d] executare.í1scali'/-ar osírabaihos.nçòcssârios.iVcbnsccuçab do objeto, observando pitizoseciistosi designarído
profissional habilitado, com arcspéciiva-AnQtaçâb dc RespoiisabílídadeTétniea -ÁRT;

••c) assegurar, na suâ-iníegrarídade, aquàlídádê técmea-dós.projcios c-da execução doS produtos esecyiçqs corivcmados;
èni cünrornVidade cmnbs nOrmas brasílçíráscos normativos dos progrãnVaS, ações cálividades/dctcniuiiapdo acorreção
de víCiòS que possam comprometer afruição üb.benéfíbio pela população, quaiidò detectados pela GONCEDENTE óú
pelos órgãos dé coiiifole,

•-Q rcaFízar, sobstia.mteirá responsabilidade; opEocbsso.licitatòrio nos termos da Léiú' tèmim edemnis-norma?
' pertinente? ámatéria, assegurando asoficiéncia do^prtdcto básico, da planilha prçamèntária discrimináiiva dó percentual



dçfÜúníficaíâo eDespesas Indiretas->fiD! ultodo ab respectivo deialhamenío de sua çó,mpOsíçao; prtr ítCnVdc
•prííiiireiUÒ ôü Cónjunlo dèlcs, adispombilidadé dé cdhlrapariida, -quandoCfof ocaso; sempre quer optarpcla execução
' indireta clc obrasse scivíços. bèmcomo observar asnocintís-tlo .Decreldm" IMUIQI3:

:g^).òs'iabelbcery nas jTciíaçõe^ ociriicríü de acèilübílidade do preço iná^ínio^ líiilimdo aü valor loiabdestp QpiivéniOj

b)4prèsèntar décláraçâb-èxprtssa firmada pnfrepresentante lcgal'-d6.òrg3D qii tntrdadèCONVEr^IsRirE.^mvregistro no
SÍG)3ls'\^qiíc asiibstilua. aíèstândó oaicndim,ei>tò& líispúsiçOcs Iegais aplicáveis ao prbccdímcnlo fíciiatóriOi

•' 'rj;bkercér, ná qdãífdadeidé contraíanlc;, ãfisCáíièiiÇüo sòbíc oéonirüio admínistráu\'òdc éxecuçãó'ôli fómedhierito -
•frfíln ' "

;jyprever nõediiai cíe licnoçácc no.corílrato.de-ejcecüçüò ou fomecimeritu ~-.C"I'EF-èiUc aresponsabilidade pelátfyalídadc
''•^às-õb-ras.-mãíriáís oserviços exccôtádos/fomecMbã í dá empresa cõiurütada-párarcstarfiíialídadb^ íncIttóiyVa promo^ó
, deTçadeqúáçScS, sêmpfc que dítecradas íínpropricdadès que pòssarn çompronicier ft consccitçáo do .obictoconveinadQí

k3 regislrar no ^lCÒÍ^V6exiralò.dò edital 'de liciiaçílo,.o. prè^o estimadopcía.ÁdmmisiraçSo para aexecução do serviço
eaproposta de preço totól-oiertadá por cada lícitante cont osen respectivo CNPJ, otcfmoidé.homolòsaçào e;
adjüdicáçao, o;cxtrajo.do CTEK esciiS respêctívos.uditivos, aAnolaçáo de,Rcspopsabilidade Técnica -ART dos
projctòs, dos cxecuiores eda llsealízaçüó dè obrás, eos boléfins de medições;

l}estitniilara;par(icipaçSo .dQS beneficiários finais ná implementação do objeto do convênip.-bem como ná rnariiiiençào do
pàirimônio gerado porestes investiiiicntos;

"iní preswr cbntás dbs-rcciirsos transferidos pela. ÇONCEDEN TE destinados aConsecução do objéló dò convênio,

h^i&mectrrà CÓNCEDIsNTE, aqxiálquer íempo, informações sobre as ações desenvolvidas para vlabilizaro
aCompanlíamcnio c avaliação dp processó;

o) garànür que os ínvcstiraciltos rtòiíizados cqn) recUrSds federais integrarão opatrimônio dò niunícípio-e, ctirneíihuma
bípóteSe, poderão iniêgfar opatrimônio.de Gòncessionâria oú gerar qualquer direito á.indcm7aç3ó,

• .pVrenlízár nó STCONV Os atos eos proeedimcntOsjefatiyõs àfoniialisiaçâos execuçabjiacoinpanbamenlprpjés.tüçãó âe
êbótas è informáçõês-ácerca de tomada de contas especial do convênio, quando couber,

' q) incluir regularmente ,^ó^SIGONV as forormnçõés c^dociimcntos exigiads pelã Pòrláriá: Imerntimsierial
^PO(j/MF/COU o" 507/2011, manleiido-o atüaljVáitlo, inclusive quanto àapresentação do Projeto Básíeo/Termo de
Rcrcicjícia;

r) insiaurar proccsso administrativoápürnióno, inclusive processo adminisiraiivo-disciplinar, quando constatado odesvio
ou nialvcrsação;dc recursos piiblicos, irregularidade na execução do contrato ou gcstãO linancêira do convêmo,
comunicando tal fatoá CONCED.ENTÉ;

s) disponibílr/aryporhícibdá internei.ou, na sua falia; eni sua sede, em iúcal de fácil visibilidade, çorisiillá áo extraindo
convênio OLrOutró.jiistrumeiUò utiliTado, contendo, pelo menõS, pòbjeto, afinálidade,:os valores eas.dalasde liberação e
.deialliíimcritodá aplicação dos.recursQS. bem como as contratações realizadas para aexecução dq pbjèlb.páciüádô. Pam
cfeííb desta obrigação adkponibíli/áçãd do extrato na Internet poderá ser supridácom a: inserção de link há página
nficiâl do órgão Da eiitidaae.CO'N^Ta\teNTOqtté:poiKlI>íIíte acesso dírète.aó Pdrtal-dê Convênios,

t) comunicar ao Gonselho Municipal de Saíidb ou instância de conifòle sociaí da áreü vinculada ao progrania d&governo
que originou a iransfercnçia sobre acelebração'do convênio; ,c



I

! 'tngcnhariã;

' a)"subnicier auprüvavSo da GOKGEl)ES'tÚ. qimíidd tbr ocasd, a indicação dc órgão ou enlidadc da adiniiiisttitçuo
pública, que pcficuça oú esicja vinculada àtístrtilurü organizacional do CONVENENTE, para compor o prescnfc
ínstíünicniü coinó páriicipc, sòbri òqual pode recair a rcsppnsabilidâdc pòla execução dos Objetos na quiilidadc de
tXnidadc l-xccuiorà,

v)'manicr cm Operação cdar müniiicnçâo, quando for ocaso. aossistcttias púbiicos rcsúltánies dc obrus cdc serviços de

w) realizam compònsàçílOj quando toubcr; do valor da lraiisfercncia prevista licslc Convênio,caso oserviço de
saneamento básico Sèjd prestado mediante delegação àentidade da Administração Públtcá dos Estados e Municípios,
desde, quê comprovada a identidade çnirc ós objêtòS do ConVêníO eda concessão;

x) garantir opleno rnricibiiamentó do sislcina ímpíantado, quando for ocaso, C;aprcseDlar relatório ailúal à;
"CONCEDENTE, detalhando as condíçScs;aiuaiS de tuncionamenlò do síátciha implantado até o 5** uno de recebimento
dóobjeto, sobpena dc responsabilização dogestor,

'Parágrafo Primclro.^O dcscuinprínYcnio de qtiaisquer das obrigações tlispostus nas alíneas amcrlores acarrc.turú ao
COjNVENEN'I'É a prestação deesclarecimentos perante a COiNCEDENTE,

Piiriigraro Segundo, l^restados os eselurccimentu8'dc que trata oparágrafi) anterior, aGÓNCÉDENTE', áceltando-os'.
fíirá çoiistar nós autos do processo ajustificativa prestada cdará ciência àContruladoria-Gcral da Un iãói

Parágrafo 'I'cfccirü. Ao loinarconliecimcnlo de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciéncra aos órgãos dc
controle e. havendo (juidada súspeilá dccrime ou dc improbidade adininislrativa, cientificará o Ministério PúblícQ;

Parágrafo Quarto. Afiscalização pelo C'ONVENENTE consistc na atividade administrátiva rcalizadatóc modo
sistemàlico, prevista na I-ci if S.666/1993. com afinalidade de verificar oc.umprimchlo das disposições,contratuais,
técnicas cãdrninísiralivas cm todos o'sseus aspectos.

I^afágrafo Quintò. Áfiscalização pelo CONVENÈNTE deverá:

a) manter profissionaí óü equipe de fiscalizoçSo constituída de profissionais habilitados ecom experiência necessária aó
acQmpanh.aniento e coúlròlerfasobràse serviços;

bj apresentar à CONCÉDENTE áAnotação dc Responsabilidade Técnica - ART'dá prestação dc serviços dc
fiscalização a serem realizados, quando setratar dcobras e serviços decngcnharia;;c

' c) Verificar sc os inaíériãis aplicados cos serviços realizados atendem os requisitos dc qualidàde estabelecidos pelas
cspccificuções iccnicáStdós projetos dccngcnharia aprovadOs.

IÍl) Oo \nJNICÍÍMO ÍSTERVENIENTE, quando couber:

a) manifestar,conscntímcnló lía execução do presente Convênio, que envolve arealização de obras no sisterná dc
ábasiecimciuo dcágua oudeesgotamento sanitário em ,sua área territorial;

b) assumir,;casô não esteja previsto no respectivo contraio dc concessão, aobrigação dc celebrar termo aditivo uo
rcferidó contraio, estabelecendo que os inVcsliincntos realizados com rccursós federais pelo concessionário, uitcgrarão o
patrimônio do município e,em nenhuma hipólesC; odo concessionário; enão.gcrarão díréilo àindenização pelo ente
fcdcrdtívo; nüt) Serão considerados, na composição'da.s tarifas do concessionário, custo dc depreciação, deamortizaçàd
oíi de qualquer naiuícza; cseiíio registrados por ambos, cm item palrímonjai específico.
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IV);DaGÒNCKSSIONÁUIAINTÉRVEMENTi:,quandocouber:

a)assumir,casohSocsicjíiprcVisionorespectivocontratodccõóccssuo,aobrigaçãodccelebrartcrnioaditivpap
relerídocontraio,eslabclcccndò'qúcosínvcsiinicniosrcülfendoscomrCcurSosicdcraispeloconcessionário;integrarãoo
'pàtfimõniodoinunicípioemnenhumahipótese,odoconcessionário,enãógeraraodireitoáindenizaçãopeloente
fciicrativo;nãoscrSóconsiderados,hacomposiçãodastarifasdoconccssióriáríp.custodcdepreciação,dctimorlização

.éiúdequalquernalurczu;cserãorégislratlosporaiíibos,cmitenipiilrmioníiilespecífico.

CtÂUSliL,^TEUGÉllU-DASÍMlOIBlÇÕES

ÉvTcdãdüaoCONVENEXTE:

^1)alteraroúbjclòdòCoiívcnio.cscctónocástfdcampliaçãodaexecuçãodoObjèlópaCtubdoouparareduçãoou
bsçlusüodenicia.scnrprejuízo"dafuncionalidadedoobjetodoconvênio;

II)liíilizarosrecursoscomfinalidadediversadáestabelecidanoConvêniocnoPlanodeTrabalho,aindaquecmcaráter
deemergència.ressalvadoocusteiodaintplementaçãodasmedidasde,preservaçãoambientalinerentesásobras
constantesnoPianodçTrabalho;

III)pagar,aqualquertítulo,servidoroúempregadoptiblicoativoouinativocpensionista,integrantedequadrode
pessoaldeàrgão'üUentidadepublicadaadministraçãodiretaouindiretadaUnião,listados,doDistritobedcralédos
Mòmcipíos,porscr\'Íçosdcconsiilioriaouássistcncmtécnica,salvonashipÓtcscs,prcvislascmIcis;cspecifíCEiScnaUeí.
dcDiretrizesÓrçamcniürias;

IV)realizardespesaémdataanteriorãvigênciadesteInstrumento;

Vjréalizardespesasatitulodetaxadcadministração,dcgerênciaousimilar;

VI)efetuarpagáihentoemdataposterióravigênci.adesteInstrumento,salvoseexpressamenteáutprizadapela
CÔNCEDENIi:,desdeqtieo:falogeradordadêspcsatenhaocorridodiirunieavigênciadesteInslrumenló:

VII)realizardespesas:cOmtaxasbanciírias,.muitas,jurosoiicorreçãomonetária,inclusivereferenteapagamentosõii
iccolliimemo"sforádosprazos,exceionoqueserefereàsmultas,sedecorrentesdcatrasonatransferênciaderecursos
pelaCONCEDEiNTE,edesdequeosprazosparapagamento:eospeíceniuaissejamosmesmosaplicadosnomercado.

Vlil)transferirrecursos,páraclubes,a.ssuciaçôcsdcservidoresouquaisquerentidadescongêneres;

íií)realizar"despesasciunpúblicídiidê,-SalvoãSdécaráiereducativo,informalívobudeórientaçâosocial,desdeque
dCvidãmentcjusiificadaff,dasquaishãoconstemnomes;símbolosoinimagensquecaracterizempromoçãopessoaldc
'ãulürídadc.souservidorespúblicosedesdequoprevistashoPlanodcTrabalho:

X)celebraròuirósCòhvêhiúscomomesmoobjetodcstC}excetoquándOsetratardcaçõescomplementurcs;

XI)delegaroserviçoâGÓricessiònárioprivadoemrelaçàoaoobjetodopréscnie.Instrumento,sendpqueadesobediência
aessíiprcvfsSoensejaráaextinçãodoajustecaobrigatoriedadededevoluçãodosrecursostransferidos;c

,Xll)estabelecercontratoõLiconvêniocomentidadesimpedidasdereceberrecursosfederais.

Parágrafolínico.ACONCESSIONÁRIAINTEUN^EMENTEdeveráobservar;estrhamenle,aseguinteVedaçãona
execuçãodoConvènioideintegrarãoseupatrimônioc/ou.transferir,aindáqueiitítulodc-inlcgraçãodccapiuil,osistema
objciò.doConvênioimplantadocomrecursospúblicosdaCONCEDENTE
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CLÁUSUL/V OiUaRTa-DÒ I'U0.II"i:0 IlÁSlCO/^l^ERMO DE UEPEUÊNCIA

Oprojeto básicp/tcrmo tic tercrèneia deverá ser apresentado no p^a^o de aíó 18 (dezoito) nieses improrrogáveis, nos
termos do Ari'..37,.'í},3'' da Pórtàría lntcrniinislcrííil MPOG/MF/CGU n" 507/2011, devendo ser Incluído cm aba
Homônima no SICONV.

•Ésirágrafu Primeiro. Oprojeto b:isíco/lcrmo cíeircrcrència dcvcnt scr.aprcsenlado ánlcs da cclcbraçdo do instrumento,
sendo raculládo à CONCEDENTE cxlyi-lo depois, desüê que ãhtes da liberação da primeira,parcela dos recursos e
dçycrá cohtòr oeonjuiito dcílcmentos ncccssilnos csiincientcs, coni nível de prcciiâò adequado, para caracterizar aobra

' pii seWiço, ou complexo dc obrás-oü scrviç,Os„elabbrado com base nas indicàções dós eStudps técnicos prcliminarcsi que
assegurem avlaljilidadè lepiifca coadequado tWltUmemó do impacto ambiental dorèmpreendimento, cque possibilite a
ávaliaÇíTo do custo d:robra oirscrvlçb dc engenharia ea dcrmiçâo dos mcipdos edo prtóo de-cxécudáo.

Parágrafò Scguiidii. Casp oprojeto liàsicó oii otermo dc fefèrência náo seja entregue no prazo esiabeltícido nesta
Cláusula, ou receba parcccrconirário à sua aprovação, proecdcr-sc-á à extinção do.convcmo.

Parágrafo 'íf rccirò. Oproicio bástco/icrmo de rc/crêncta será apreciado péía CONXEDEX TE c,seaprovado, poderá
ensejar a adequação do Plarto dc Trabalho.

Tarágrafn Quarto. Constatados vícios sanàvcls no projeto básico/termo deirelcrènciá, estes-scrâo Conumicüdos ao
CÓNVENEN'rE, qucdÍspora dé prazo,para saná-los. Onão aiendimcnto das recomendações lécijicns pára regularização
do projeto, no prazo estipulado, ensejará' aextinção do Convênio eocancelamento da transferência dos recursos".

Parágrafo Quin to. Quando houver, no Plano de Trabalho^ a previsão de iransterêncía de rccurso.s paia aelaboração do
projeto básico ou do tcrmô dé relerêneia, è facultada aliberação do montante correspondente ao cuslo.do serviço.

CLAÜSIJEA QUINTA - DOS IlECURSOS ÈÍINANCEIROS

A CONCEDENTE. por força deste COnvcniu, irarisfcrirà ao CONVENENTE recursos m> valor tptal de RS
2.5i).0ü(]i.00 (du/cntos- e.cinqucuta mil reais), sciido qtie a despesa'correrá â conta de dotação orçamentária consignada
na Lei n" 13.115, dc 20 de abril de 2015 (LÒA 2015),, e:no(s) Programn(s) dc Trabalho: I05I2206810GD0021, UG

:255ÇÍ0íí,:Gcstào

i f FontciOlOODODODO ED; 444042 R$RSl50.ÍIÍ)(),00 NEbi'20I5NE8t)0557 de 03/12/201,5..

' : Parágrafo Prínícirm As despesas decorrentes da execução do presente Convcnio em cxçrcicjoíí)subscqücnlc(s), no que
cora-àpòiide á CONCEDENTE, correrão à,conta dc suas dotações orçámCnláriaS dbs rcspeciivos exercícios tmanccíroS,
sendo objeto de apositlavá indicação do,fc.spectÍvo crédito eempenho, bein comO, se houver, da,contrapartida dc recursos
do CONVENENTE

Parágrafo Segundo. Ein caso dc oboirchciá de cancelamento de Restos a Pagar, oquaiUítativo das metas constantes no
•piano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalldáde, mediante aprovação da.
CÒNCEDENIE

CUVÚSÜL/\ SEXTA -DA CONTRAPARflDA

GCO.NVENEN TE Sc óbílga aaplicar, na eonsccução dos íTns pactuados por este Convcnio recursos próprios no total
de RS 5.000,00 (ciuc'6 mil rcaj.s), a titulo de contrapartida, conforme descrito no Plano dc Trabalhei, observado o
dispõslo.na l-ci de Diretrizes Orçamentárias vigente.
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Paráíínifn Priniòirii. Acúrttrapartida, conlbrmc prevista no Plano dc Traballio, será calculada sobre ovalor total do
ülíjclü cdcverü ser alcndidã por mciõ de recursos financeiros cdc bens ou serviços, sc ccoíiomícamcntc mcnsuríiveis.

; iyà cbnlríipariida. quánílo financeira, deverá ser depòsiuida na conta hancáiia específirà dO Conveníb. cm conformidade.
£ "cúnV osprazos esiábeicdídoS lío cronqgrainu dd desembOlsó;

£' il) àcontrapartida pOr meio dé beni eserviços,.quarídp aceita, deverá Ser cconomicamenté mensurável devendo constar
dp Plaiio dè 'lYübàlliü "a fomiíi de áícrição do valòr currcsponÜenlc Cm .conformidàde com os yalpreS praticados no
mercado ou, cm cásb àà objetos padronizados, com parâmetros prcvíamcntc cstabclecidos;

llí) acontrapartida, a^scr aportada pelo CÕ.NVENENTK. será calciiladn observados oS percentuais e as condições
estabelecidas na leí federal anual dédiretrizesOrçamentárias:

iV) d proponente deverá comprovar que Os rCcurSoS; bens c serviços réferÈntcS á contrapartida proposta cstao
•'devidamenteüsScgiirados;

V) a contrapartida financeira, sendo o COSíVEiNENTE etiie'público, deverá ser comprovadà, por nicio de previsão
orçaincntiiria.

Parágrafo Segundo. OCOXVENEN TE sc compromete aalocar rcciirsos cm valòr-superior ao limílc mãvfmp, definido
ná legislação retro mencionada, quando for necessário para aexecução dò .objeto.

CÈ.-UJSUI.A SEl IMA - DAS:LníEUAÇfiES DÔS RECURSOS

A'liberação dos recursos do Convènio .obedcccrá áo cronograina de desembolso previsto no Pláno dc Trabalho C:
guardará consonância cõm as metas cfases ou etapas de execução do seu objeto, observando as disposições do art. 54 da
Portaria Inlerministeríal MPÜG/MF/CÜU n" 507/2011. da Portaria FUbJASA n" 637/2014. c o disposto neste
fusirumcnto.

Paragnifu Primeiro. O CÓjNVÊNENTE deverá incluir os recursos icccbidos provcnicnlos deste Convênio nO
respectivo orçamento c,para ocaso de despesas aserem realizadas em cxerciciôs futuros^ os recursos para atendédas
deverão ser consignados no plano pluríanual òii cm previa lei que osautorize,

Parágrafo ScgViridd. Os nícursos transferidos pela COXCEDENTE serão depositados egeridos nã conta bancaria
especifica do Cõnvònio éxciüsívamente cm insliluição financeira controlada pela União e, enquanto não empregados:na
Sua finalidade, sefánobrigatoriamente aplicados:

f) cm cadcniela dc poupança $6 instituição finaiicciraqHiblica fedcral.^sc ajircvisão dc seu uso for iguál ou Superior aaim
mês; c

ÍH em fundo dc aplicação financeira dc curto prazo, ou cm operação dc mercado aberto lasfrcada cm titulo da divida
pública federal, quando a utilização sc verificar cni prazos menores,

Piirágrafo Terceiro. Os rendimentos das'aplicações financeiras somente poderão ser aplicados no objeto deste
Convênio, estando sulèilos às incsmas condições de prestações de contas exigidas para ps recursos transferidos.

í'áriigrãro Qiiiiriii. As receitas oriundas dos rciidimcntus da aplicação no mercado financeiro não poderão ser
c'iim'púiad!LS COmò conirapüfiída ofertada pelo CÒNVENENTE.

Pjirágr.afo Para orecebimento de cada parcela dos recursos, oCONVEN ENTE deverá:

//.



t coinpro^-üf ocumprimento da comrapnnidá pabumda.quc deverá ser depositada na coma.cspccíncD dcsic tnslrumento
cm'conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso previsto no Plano dc Trabalho;

11) atender às exigcricías" pára acontralaçáo c pagamento previstas nos, Arii 56 a64. da .Portqna Intern\imsterml
NiPOG/MIVCCli;. 11° 507/2011; e

ÍI() estar cm siiuaçSo rcgiilar cOm a execução do^Plano de Trabalho.

paràgraTo Sc-xlo. Alíbcràçào das parcelas do Convênio será suspensa àtó acorreção das impropricdadcs ocorridas, nos
sègumtcs.ciisoâ:

. i) quando não" houver comprovação da bOa c regular aplicação da parcela anteriormente recebida, constatada pela
'CON'CÉl)KiN'rE oti pelos órgãos do, Sísicma.de Qófitrolc Intcrriò da Âdministríiçuo' Pública;

!Ò'quando verificado òdesvio de finalidade na aplicação dos rccurSoS,- atrasos não justificados no cumprimerilo-das
etapas cfases programadas, práticas atentatórias aos princípios; (undamenlais da Administração Pública nas contratações
è demais atospraticados náexcçução dò Convênio; c

íli) quando for descumprida.ipcio CONVnNENTK, qualquer cláusula ou condição do Cdnwniò.

Parágrafo S'étjinó. OCÒNV.E.NTENTE deverá notificar os partidos .políticos, os sindicatos de trabalhadores e as
entidades chiprcsarlaís com sede no miuiicípio quando ocorrer a liberação'dc, recursos financeiros pela'bUi\ASA, cOn)o.
forma de incrementar ocontrole social, cm conformidade coni a Lei n*" 9:452, dc 1997, fâcultada a noiiflcaçao pòr ftleiõ
.eletrônico, nos lermos do inciso XI do art, "6° da Po;iaria Inlerministerial MPOG/MP/CGU n° 507/2011.

Parágrafo Oitavo. Os recursos fínanCefros'relativos ao repasse da GÔ '̂CEDLNTE somente serão liberados após a
apresentação, pelo CON VENIENTE, da l.iccnça Ambiental dc In-staiação, quando couber.

Parágrafo Ndiio/A qualquer tempo, quando dcfcctadá qualquer irregularidade na execução do Gonvcnib, os lccnico.s da
CONCEDENTE, mediànte a cmisáão dc parecer circunstanciado e aprovado pclo chcre dc área. pódcrão solicitar a
àüspensâo do repasse dc recursos c ainda o bloqueio dos recursos repassados. ÓS qüais serão liberados se sanadas as
pendências, conforme arl, 12 da Porlãrlá EUNASA n" 637/2014.

CI^LUSUl^V oitava - DO PUA^O l'Alí/V o INiClÓ DA EXECUÇÃO FÍSICA

.Apôs-a liberação do tácurso pela CONCEDENTE,.comprumeie-sc üCONVENENTE a iniciar ao.xecuçàu nsicíi dü
objeto no prazo máximo de 6(seis) níeses, prorrogável após solicitação clcvidamcnie JiLstífícadu, aser analisada pêláúrea

• técnica dn CONCEDENTE, sòb.péna dceaiicclámenlo oficial da iransfêrência.

CLÁUSULA NONA - DA UESI'ONSAÍnLII)ADE PELA EXECUÇÃO 1'ÍSICA

Ae.xccuçãb do objeto deste inslriimentUi sendo oCONVENENTE enle público, poderá recair sobre unidade executora
espednca, desde-qiie:

I) haja previsão no Plano deTrabalha aprovado;

II) aunidade c.xccúlora pertença óii esteja vinculada àcsiniiura organízacionaf do CONVENENTE;

Parágrafo Prlníclro. Independente da transferencia da respon.sabilidadc pela execução física, continua o
CONVENENTE responsável pela execução do convênio, respondendo a.unidade execulôra solidanamcntc na relação
estabelecida.
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iviriigrafíi Scgiiiulii. Quando constatado odesvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execuçãoílo
contraio" 011 gestão nnariceira do convênio, rcspdndcolõ soltdaríamcnle os tilnlarcs dò CONVEMCNTK e da unidade
êxecútóra:, ná medida dc seus atos, competências c afribúiçOes.

í''anígriiro TerceiWi. À unidade -executora deverã áiender a todos os dispositivos da Portaria jntcrmihisteríal
MPQG/Nít-VGGU n° 507/20I I quesejam aplicáveis ao GONX^ENENTE.

•Parágrafo Qiiarlõ. Os nios cprocedimentos relativos àexecução serão rcáli/adoS no SICONV pela CONVENEN^PE.
OU unidade executora, confornie ilcííniçüo contida noPlütio dc Trabalho,

• ParáRritfb Qúlulo; Oacompanhamento, fiscalização eaprestação de contas do convênio caberão ao CONVENENTE;

CtólJSliLA ÜÉCÍMA - DA GONTItiVTAÇÂO COM TERCEIROS

Ò eONVEMÍNTE deverá incluir, nos contratos celebrados à conta dos récursos do presente Convênio^ cláusula que
"obrigue ocontratado a conceder livre aCcsso aos documentos.c registros contábeis tíá empresa, rcrerentcs ao objeto

' contratado, para os sciA'idorcs da CONCEDENTE c dos órgãos dc controle,.na forma do art. 56, em confomiidade com
^ o «'iri. iif inciso XX, daPortaria ínicnninistcrial MPOG/MT/CGU n" 507/2011.

Parágrafo Primeiro. O CONVENENTE está obrij^ado ã observar, quando da execução dc dc^pcsps çpm rcçursòs
•transferidos, ás disposições da Lein° 8.6óó/l993, ]íos termos do art. 62 da Portaria Inienmnisteriai MPOG/MF/Gòy tf

' 507/2011 c:dcmaTs normas federais pertincnlês ao assunto em relação a licitação e.conifátos.

Parágrafo Segundo. Para aquisição de béns é serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, nos
tçnivos.da Lci n° 10.520, db 17 de julho dç 2002", cdo regulamento previsto no Decreto n^ .5.450, dc 31 dc maio de 20.05^
sendo utilizada preferencialmente a sua forma eictrônicá, A inviabilidade da, utilização do prcgSb na forma eletrônica
deverá serdevidamente justificada pela autoridade còmpeienlc dO CONVENEN IE.

Pítrágrafo Terceiro. A,s ãtas eas informações sobre os participantes ç respectivas propostas das licitações, bem como.aS;
informaçõesTefercntcs'às dispensa.s c.incKÍgibilidbdcs, deverão scrrcgisiradáS no SICON.V.

Parágrafo Quarto. O, CONVENT.NtÉ deve registrar no SICONV oextrato do edjtal dé licitação, O'preço estimado
pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total otcrtada por cada licitaiite com. o seu
respectivo CNlO. otermo de homologação eadjudicação, oc.\tra(o do CTEP.c.scus respectivos aditivos.

Parágraft)'Quinto. Na? contratações de bens, obras e serviços o CÒN^TíNENTE poderá utilizar-se do sistema de
' registro de preços dosentes federados.

;ÒLÁUSEI-;V DÈCIMA PRlilEÍRA- DOSI'Ac:AxVIEiNTOS

Ôs recursos deverão ser mantidos na conta bancária especifica do convênio ç somente poderão ser mili-zndps para
pagamento dc despesas constantes do Plano üe Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses
previstas etii lei ou Portaria Inteíminisicrial MI'0G/MF/CGU n" 507/2011 c neste Insirumcnio

Parágrafo ]*rhncirú. Os pagamentos àconta dc recursos recebidos da CONCECENTE estão sujçilqji á.jdchlil"icação dOf
beneficiário final da tícspesü, porCPF.ou CNPJ.

Parágrafo Segundo. Os utos. refcrenics à movimentação c ao uso dos recursos a que sc refere o co/j»/.deverão ser
realizados por meio dc ordem Bancária de transferências.voluntárias - OUTV, observando-se os' seguintes preceitos.
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I),movimcntáçào mcdiàhtb-conia bancária específica para cada convênio,

II) pacanicntos rcâli/sidos niêdiánte crédito na conta bancária de liliiinridndc dos fornCccdorcs-e prestadores dc serviços,
fâdüítada adispensa deste prõcêdiinentü iios seguintes casos, cm que ocrédito poderáser realizado em conta bancárm de
liiiílaridiide do próprio CONVBNKNTK, devendo ser registrado no SICONV übeneficiáriõ fiiuil clíi despesa, por GPF oti:
GK^PJ;

á)"pór ato daautoridademáxima daCOXCEDKNTEt

•;b) na cxceiiçâo do objeto pelo GONVÉNKN PPl por regime direto; c

I -eV no ressarcimento ao CON-VEXENTE ,pOr pagamentos rcali/ados às próprias cíiSias decorrentes ^dc atrasos na
f fibêraçilo de recursos^pola CONCEDENTP: e.em' vbloreS alem da coniraparüdflipactuáda;

• ill) iransfercncià, ciri nicio magiiciico. á Secreiaria.do Tesouro Naeióiial dó Minísiório da Tuzcnda, pelos bancos
responsáveis, na forma a ser regulamentada, por aquela Sccrciaria, das informações rclalivas à inovinicritaçilo nas contas
mencionadas no inciso Ideste parágrafo, contendo, pelo menós; 'a ídcnlificaçao do banco, da agência, da coiità bancária c
dp CPF ouCNPJ do liuilar diis contas de origem cdedestino, quando houver, a datii eovalor do pagarncmo,

Parágrafo Terceiro. Antes dá realização de:cadn pagamento, o CO^VENENTE incluirá no SICONV, ng mmimOv ás
seguintes informações:

I) a dcstinação do.recurso;-

it) ü nome e CNPJ ou CPFdo fornecedor, quando for o caso;

n]} Q"comraiQ a que sé refere o págamcnio realizado;

IV) a nieia etapa oulásc do Plánó.dc trabalho relativa aopagamento; c

V) àcomprovação do rccebimcnip.definitivo do objctó do ccmvêniqv mediante inciusão nò Sísteiná das notas íiscats ou
:doctimcnios conlábci.s.

Parágrafo Quarto. .As faturas, recibos, notas fiscais, observando, nestas, oseu prazo de validade, c quaisquer outros
documentos comprobatório.sde^despesas deverão ser emitidos cm nome do COjNVENhõTl E, deviiJatrientc ideniirteadps.

^ çon, rg número deste Cótvvênió emantidos OS seus originais cm arquiVó, cm boa ordem, no: próprio, local çrn que foram
contábilizados. àdisposição dos órgãos de controle interno ecxlei=iio. pelo,prâzo mínimo de.TO (dez) anos, contados da
data em que foi aprovada nprestação Üé contos, ;podcndo mantê-los-em arquivos digitais, se preferir, iobscrvandb o

• dispósib no parágrafo" décimo nono da Clãúsiilü.DccimmScgunda.

' PiirágraTó Quiiiio. Ato do dirigente máximo da CONCÉDENTE podcriiaulorízar, mediante justificaliva, opagamcnfo
cm espécie a fornecedores cprestadores dc serviços, desde que identificados no recibo pertinente.

.a-.\USUI.A DÉCIMA SEGUNDA - DA EISCAUIZAÇÃO

ACÒNCKDEN'I'E exercerá função gerenciai ii.scalizadora durante o período regulamentar da execução e dá prestação
I dc contas' deste Gonvênto, ilireiàmente ou através da Superintendência lisládual da FUNASA no respectivo Estado,

ficando a-Siscgurado aos seus agentes qualificados o poder díscricioiiàrio dc rcorientar ações c dc acalpr pu nãO as
justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na sua execução, sem prejuízo da, açãoTlas unidades dc
controle interno e cxternO;
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Curágrarn 1'rimcirõ. Aexecução física do objcio será açompánliada efiscalizada de forma agarantir aregularidade dos
atos praticados c a plena'exccuçSõ do objeto, jcspondcndo o CON '̂̂ :NENTE pelos danos causados a terceiros,
decorrentes dtí culpa oudplb naexecução doConvênio.

I'áras'"»f'> Segundo. OÇONVENÊNTE deverá designar prolissíonál qilalificadó, éspecincamentc, para aluar há
'condição dc responsável iècmc,õ pclo acompunilátneiito epela fiscalização da execução do Convênio^ o,qual deverá estar
presente quaiido das supervisões c fiscalizações' Cfciiiadas pela CONCEDEjVI K.

Parágrafo TcreViiro. ACONCEI)ENTE deverá verificar acxislcnCía dc Anoinção dc Responsabilidade Técnica -ART,
'quando se tratar deobras e serviços deengenharia.

Parágrafo Quarto. Òs iigentéá que fizerem parte do ciclo de transferciicia dc recursos são responsáveis, para todos os
efcitás/pclos atos que pralícárcm,nO acompanhamento da.cxecução do convênio.

Parágrafo Quiiiio. Será comunicada ao GONVÉNÉNTÈqüalqucr irregularidade ou imprecisão constatada no Plano dc
Trabàlhd, que deverá ser sanada no prazo esiábclccidb,pela CONGEDEiS'fE!. Aauscnciii da manifestação do
'CONVENENTE no prazo estipulado implicará adesistCmcia np prosseguimento do convênio.

Parágrafo Sexto. Os processos, documentos ou informações refcrcnfcs á c.xccuçâo deste Convênio não poderão ser
Sôhegádòs aos servidore.s da'CONCEpEN:fE edos órgãos de controle intqrno dp Poder Éxcculivo ei5.xtcrno da União..

Parágrafo Sétimo. 0:C0NVENEN^1'E devo piópiciar os mcios;c- as condições necessáriás .pára quc;os técnicos; da
CONGEDENTE, os servidores do Sistema dc Controle Interno da CONCEDEN'l"E eda União cdó Tribunal de Contas
da Umàü tenham livre acesso aos documentos relativos àcxcciição doobjcto deste Convênio; bem como aOs Itfcnis de
execução deste, prestando acsics, quando solicílndas.as InTorniaçôcs pertiricntcs;

Parágrafo Oitavo. Aquele que, por ação.ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo âaluaçãpidbs
.servidores da CONGEDENTE. c dos ófguos de controle interno e externo <lu UhiãO, no desempenho dc suas funçOcs
instiliicionãís relativas, -ao aconipanháincnlo c llsealização dos recursos federais trahsrefídbs. ílcarà' sujeito à
responsabilização administrativa, civíl c pcnaí;

Parágrafo Nono. A GONCEDENTE deverá, prover ás condições necessárias à realização das atividades de
acompanhamento do objeto pactuãdò^ conforme o Plano dc Trabalho camcTodòlogia estabelecida neste Inslfunicrilõ,
programando visitas ao Ipcal da c-xecução com tal rmalidadc quç; caso não ocorram, deverão .ser devidamente
justificadásj

PnVágráfo Décimo. A execução do Convênio será'acompanhada, por um representante da CONCEDEN IE,
especialmente dcsignádo crcgislrado no SiCÜNV. que anotará em rcgiSlfü próprio todas as oçorrêncías relacionadas à
coiisecuçno.do objeto, adotando as medidas nccessárias àregularização das íaihasobserx-adas;

Parágrafo Décimo Primeiro. A CONGEDENTE deverá registrar no SICONV os atos de açompantiamenlo da
«íecuçáo do objeto efiscalizaçâo do convênio, conforme disposto no art. 3" da Portaria InierministerialiMPOCiAir/CGU
h^507/2011;

.Pnrágrnfó Décimo Scguiulo. AÇONCÍCDENTE. no exercício das aViVídadcs de fiscalização eacompanharnemo da
execução do objeto, poderá;

IJ valer-sc do apoio técnico de terceiros dcvidaménic credenciados, observando as pérmissõcs Icgaíst

11) delegar competência ou firmar parceria com üutròs órgãos Ou enl^ades, que se situem próxima ao local de apOcáçao

Ml
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dos recursos, para tal, observando a legislação vigente; c

III) reorientar ações cdecidir qimnio dacciíaçdo de jnsiirícativns sohrc íínipropricdadcs idcntincadas na c.vccuçíio do
instrumento.

Í?iinV(írafo Dccínío Terceiro. No aconipanhamcnlo criscali^açao do objeto do convênio scrõo vcriticados;

I) dcomprovaçõõ da boa cregular apbcaçio dos recursos, na forma da legislação aplicável,

II) acompatibilidade entre ae.-íccuçSO fisica do objeto, oque foi csiabelccido no Plano de Trabalho, eos desembolsos c
pagamentos, coafbrntc oscronogratnaà aprcscnládosv

III) aregularidade das informações registradas pelo COXV.KNKNTE no SIGONV; e

IV) ocümprímentõ dàs metíis do Plano de Trabalho nas condições cstahclccidas,

Piinigríifo Décimo Quarto. vV CONCEDKjNTE comunicarã.ap COÍSVENKN '̂'̂ quaisquer irrcgularidadcs decorrentes
do uso dos.recufsos ou outras pendências dê ordem técnica ou legal, esuspeinierá a liberação Üos recursos, fixando pràzo
de ate 30 (trinta) días, prorrogável por igual período, para o saneamento ou aprescntaçfio de informações e
esclarecimentos.

Parágrafo Décimo Quinto. Recebidos OS esclarecimentos e informações solicitadas, a apreciará e
decidirá quanto à accitaçAo das jusiificatlvas apresentadas.

Parágrafo Décimo Sc.xtn. Caso npo haja aregularização no prazo previsto, aCONCEDENTE:

1)1 realizárà a apuração dodano; e

lO.comunicara o fato ao CON\'ENENTE para que scjà ressarcido ovalor rcfcrcnle ao dahb.

Parágrafo Décimo Sélíniõ. Onao álendimcnto das medidas sancadnras previstas no parágrafo décirrió Sexto ensejará a
instauração dcTomada deComas Especial.

Parágrafo Décimo Oitavo. ACOíS"CEDENTE deverá comunicar ao MinísleTio Públicò-competcníe quando dclectados
indicias de crimê Ou iriiprobidadc administrativa, coiiformc previsão expressa no árt. 71 dá Portaria Intcrminístcriaí
MPQG/MF/CGÜn'^ 507/20II,

Parágrafo .Décimo Noiio, ACONVENENTK deverá manter oS documentos relacionados au eonvêmo pelo pruz-o
ttiirtimo de 10 (dez) xmos. contados da daiá cm que foi aprovada a prbsláção dc contas, lossalvada a hipõtcse, de
digitalização, situação cm que os dòcumentos .deverão ser conservados oiiv arquivo, no prazo de. 5(cíncd) anos do
julgamento das cOntas dos rc.sponsáveis peió Tribunal dc Contas da União, findo oqual poderão ser incinerados mcdranlc
termo, de acòrdo com,os termos dos §§ 3" e4%.do art. 3" da Portaria Intcmilnisterial!MPOG/MF/CGU.ti''5p7/20n.

Parágrafo Vigcsimo. ACONVENEíNTE assume aresponsabilidade pelas inforniaçOes consignadas rio:Relaiôrío dc
Arulaincmo, inclusive no que diz respeito ndocumentação anexada, nos termos da Portaria FUNASÀ n*' 637/2()I4.

CLÁUSUU-V DÉGIMA TERCEIRA - DA CONTINUIDADE

Na hipótese dc paralisEição ini de fáto rclevimie que venha a ocorrer, fica laeiíliadg à CONCEDBNl E.its.siim.ir pii
transferir a responsabilidade pela excciiçãb do objeto deste Convênio, de modo aevitar adesconunuidade das ações,
pactuadas, nos termos dtv art. 43, Vil. da POrlaria Irnerministeríal Ml'Cjp/Ml-VCGU n" 507/201 i. sem' prejuízo da^
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CtÀUSin^ApÉGIÍVIA OüAKTÃ -DA PUESHAÇÃO I)E CÕN IAS

-"• ò CONVENENTlvtíéyerA pi^stàí óoiiias dos recursoS recebidos no SIGONV, dê acordo corii-ó estabelecido 005 aris. 72
'V7tí da Portaria Intcrínbifstbnaí kÍPOG/MbVCGU Oprazo para apresentar apresfuçto de contas éde at£ 60
'(Ws!^(?iVtn) dias após oencerrarnéntò da vigência 'do Gbnvénfo, ou da.conciusãó do dã cxcciíçSó do objeto, oque ocorrer

I j.' 'pfíniciro.

Pánigrafp Priinciik Apre5tí^:ãô'de cotiías séra composta, além dos doeunrcntôs c informações apresentadas pelo
•' CONVESEiVrE nòSÍCONV, dos seguintes documentos.:

I) Rclaidrio dcCumprimento dpObjeto-

ÍI)'Nó(as.t còmproi'flÍites' fiscais, quanió.aos seguintes àspcclos; data do documento, compatibiiídadè éníre oCmissor éoS
pagamentos registrados"no SICONV,valor, aposição de dados do ÇONVENENHl, programa cnúmero do coijvéh.ibi'

- iin Relatório de preStaçãO de contas aprovado eregistrado no SICONV peió CÒiSVÉNENTE;

IVj Dectaraçãif de realr/Oção dt^ Objetivos aque sc propunlia o insimtnenio:

Vjdlclaçào de bens adquiridos, produzidos oti constaiidos, quando for ocaso;

' vi) Árelação dc. treinados oucapacitados, quáridó for o caso;

Vii) A relação dos scfcíçosprestados,.quando foro casò;

- VIII):CQmprOvbnte derccpjbimemo dó saldo de recursos, quando houver;

ÍXj Cópias dos despachos dc .adjudicação c dç homologação das licitações; amlWas ou côpiãs d05 despachos, de
ádtófízàçã^b enitUicaçãd das d&pensas c/ou inexígibilitladc de licitação, com orespcciivt? c.inbEáaíucnfo iCgábquando.se

• aplicar;

X) copiada declaração expressa, prevista na letra "f, ti;dáClausuía Segunda;

( ; XI) Termo d&cóiiiprom^so por meio .do-qual oeONViiJ^VrE se: obriga amanter os docuraenios rclaçiõnãdoS aO
' ' Convênio pelq prazO míríímo dC 10 tdcz) ano.% contados da data em qúç foí: aprovado aprestação dc comas. obsCAmiidO

I o disposto no parâgRifo décimo nano daCláusula Décima Segunda deste Instrumento.

Xll) Termo de compromisso por meio do quál o COKVENEKTE sv compromcté a ãpresenmr rdaiorío anual,, à
GQXCEDENTE, dclãlhando as contfiç.ões atuais de. furicionamcmo do, sistema, intplanlàUó ãtô o 'quinto ono do
recebimento dpohjéto.

Tárágrafo ScguiiUO- Aprestação dc contas inicia-se còticOmitíintemente com a liberaçüp da prínicifa párccia dos
fccursos.nnanccifos que devera ser registrada pela CONCÊDEN^rÉ no SlCON V.

• .Parágriifo Terceiro. A/CpyíGEDENTE déverà registrar paSICQNV a.reçchímciito da 1'resmção de-Cõntàx.

Parági-áfo Ouarlo. Quando a prestação dc contas hão for cncamrabiitja lio prazó dc 60 dias, a ÇQNCRDEN fE
eSlabòicccni, mediante; nutíncaçãb, o pm7m máximo dc 30 (trintaí tlTiis .para sua apresènmçãü, ou fccolhímcniu .dos
recursos, incluídos òs rendimcntos da aplicação-np incrcàdo fínaiiceiro, ahialEzados monelaribmcnle cacrcsCidos.de juros,
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dc mora, na forma da lei, sob pena de insiauraçâo dcTomada de Conlas Especial.

Paráiiráro Quitilo, Sc. iiQ término dô pra^ estabelecido, oCONVENENTK n:1o apresentar aprestação dceoniasJiçm
dcVolver ps'recursos noS leraids do parágrafo anterior, a CONGEDEN TE registrará'a inadimplência np SIGQNV,-
'KsCiíuarema c cinco) dias após a noiilicaçao, por omísstio do dever dc prcstãr contas ecònimiícará o fato' ao órgão de
contabilidade analUica a-que eslívér vinculado,, para' fins dc instauração de loiiiada dc contas especial sob aquele
lü^umcnio eadoção de outras medidas para reparação Üo dano ao enirio. sob pena de/responsabilizaçào solidária.

•pVráürafn Sé.\io. Ê:Obrigatória a resiiiuiçào pelo CÓNVENENTE à GONCEDENTE dc eventual saldo de recursos,
incUisíve os provcniciues das' rceeiias obtidas cm aplicações" ImancciraSj na data da conclusão ou da extinção deste
Cpnyénió.

'Éiirágrafo Scliinõ. Castí nao lenha havido qualquer execução física e nem utili/içao dòs recursos, o GONVENENTE
-deverá cleiuai' a restituição lia ferina previsiana Cláusuía Décima Oitava, obsèrvapdó-S qüenão liaverá incidência de
juros de mora.

ífarágrafo Oitavo. Aautoridade cómpeiénte-da COXCÊDENTE terá o prazo-de 1(um) ano, contado da data do
recebimento, para analisar a prestação dc conta$ do instrúiiicnto, com fundamento nos parcccrcs tcçnicó c Enariceiro
expedidos pelas áreas competentes, de acordo com o§8" dp _Art. 10 do Decreto n" 6.170^007..

Parãgrafr» Nono. Constatada irrègularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas: ecomprovação dê
resultados, a admmistraç.ào pfibHca podcrà.-a seu Crilcrío, conceder prazo de álé 45 dias pára o CONVENENTE sanar a^
irregularidadeou cumprir a obrigação.

Parágrafo Dccimo. AinanTrestaçào conclusiva da análise da prestação dc comas deverá ser registrada no SICONV,
I podendo resultar cmr

/ \
/

a) aprovação, cabendo á CONGEDENI^E prestar declaração, expressa dc qúe os recursos transferidos tiveram boa c
regular aplicação;

b) aprovação com ressalvas, quando cvjdÇnciádas impropriedadc ou outra Iblta dc naiurezá Ibrmal dc que nâo resallc
dáno aoerârio;

c)nao aprovaçío, com adcierminação dc Imediata instauração" dc Tomada dc Comas Especial.

Pánígrsifo Déciiiíu Primetrô. Findo o prazo:dc que trata o Parágrafo Oitavo, considerado o período dc suspensão
referido no Pariigráfo NCno. a áuscncia de decisão, sobre a aprovação dá prestação de coutas pela CON.CEÜ.ENTtE'
poderá resultar no registro dc restrição contábil do órgSo ou emídadc públlcairerêreme.ao.e.\"ercicÍD cm que ocorreu o
fato.-

Parágrafo Dccinío Segundo. APrestação dc Conlas esta sujeita também às seguintes disposições:

n Cabe: ao prefeito cpo govcrriador sucessor prestar contas dos- recursos próvchiciucs de convênios, firmados pêlos seus
antecessores.

11) Na impossibiUdíide-de atender un disposto no inciso anterior,.deverá apresentar ao GONCEDENTE Jusiificalivaí!.qúé
demonslrcm o impedimento dcpreslar conlas eas medidas adotadas para o resguardo do patrimôniofpiiblicõ.

111} Quando a impossibilidade de preslar contas decorrer dc ação ou omissão do antecessor, o novo administrador
^olicitani à-CONCEI)ENTE:a instáuir]Çào dc tomada dc contas especial.
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IV)Gscíocumcntòs-quccoiitcntiamasjusiilltalivascniecirdasadotadasser5oinseridosiio.SICONV.

V)rJocasodoCONVÈNENTÈserórgãoouciilidadçpública,dequalqueresferadegQvemó,aautoridadecompetcnle,
ãójsércomimiatdadíysmedidasadotadas,suspcnderádeimediatooregistrodainadimplência,desdequcOadministrador
SejaoutroquenãoofallOsó,esejaatendidoodispostonosincisos11,lU.cIVacinia.

VI)OCON\'ENEN'rEdeverásernotificadopreviamentesobreasírrcgiilandadeSaponiüdas,vianotificaçãoelcirânica
pormeiodoSlCOMV,devendoserincluídanoavisoarespectivaSecretariadaFazendaoUsecretariasimilar.

;VÍnEnquantohãodlsponivdanoiifícaçãaclcíròníca,anótíncaçãopreviaseráfcitapormeiodccartaregistradacom
declaraçãodeconlcLidti„eomcopíapataarespectivaSecretariadaFazendaousecretariasimilar,devendo.anotilicnção
serregistradanoíílCONV,

•^ÚV)Oregistroda,inàdimplénciãhoSÍCONVsó:Keráefetivado^15(qUarentaeeincp)diasapósanplílicdçflo^prévia.

CLíVUSULADÉCIMAÕIHNTA-DAPUBLICIDADE

Eventualpiiblieidadcdcaquisições,serviçosóudcquaisqueroutrosatosexecutadoscmfunçãodcstcConycnio.ouque
comeleteiihãmrelação,deveráobserx^arodispostonaInstruçãoNonnalívaSECÓM-PRn"7dc19dcdezembrode
2014.

ÉaragrnfoPrimeiro;Osatoscoi;procedimeiitosrelativasaformalização,execução,acompanhaijicntü,prestaçãode.
:cóMascinformaçõesacerca,detomadadccontasespecialdocónvÊmoserãorealizadosnoSíslemadèGeíJlScidc
'Çõnvênio.scContratosdeRepasse-SlCGNV,abertoàcoii-sullapiibliCa,pormeiodoPortaidosCnnvértms
(\v\v\v;convenios.gov.br).

PàragrafiiSegundo.ACONCEpENTEnotificará,facultadaacomumçaçàopormeioeletrônico,noprazodcáléÍÓ
(dez)dias,acelebraçãodo.instrumcnloáAssembléiaLegislativaouàCninaraLegislativaou.àGamaraMunicipaldo
CQNVENENTE)confísrtriencaso.Nahipótesedeliberaçàtiderccursõs,oprazoscrãde02Idois)dias.úteis.

CUaOSUL/^.décimaSEXiA-DASALTEUAÇÔES

EsteConvêniopoderáscTülteradoaqualquerICiíipo,medianteassinaturadctermoaditivo,quedeveráserpreviamente
analisadopeloórgãojüridico.desdequenãosejamodificadoseuobjeto,devendoasolicitaçãodoCONVENE,NrE,
devidanienicformalizadae.ju.stitlcada,serencnmlnliadacomantecedênciamínimadcjO(trinta)diasdadatadetérmino
davigênciadoConvênio.

ParágrafoPrimeiro.NoscasõSdeampliaçãodaexeciíçãodoObjetoouparareduçãoóucxcluSãO::dcmeta.as
modificaçõesdeverãoserdetalhadashOPlano'dcTrabalhoe-,apôsànáíisceaprovaçãofccníca.sCnííntcgríldo.aopresente
Iiistriimcmomedianteaditivo,somcnicnoscasoscmqueiiamhchisejamalteradososvalores.Pcrmancccndoosvalores
tnallerados,asmodificaçõesdeverãosei*realizadaspormeiodoprocedimentodeajustedòPlanodeTrabalhonp
SICONV.

ParágrafoScguiído.Eventuaisreformulaçõesdçprojetosbásicos,verificudáanecessidadedemodificaçãodósprojetos
deengenhariaedasespecificaçõesdos.serviços,.serãoanalisadasepoderão.seraprovadaspelaT-LINASA,desde;que
lúndameniadasejustificadasemrelatóriosiÇcniCóSdeengenhariaelaboradospeloCÕNVENENTE,preferciiçialmeme
aprovadaspeloresponsáveltécnicopelaelaboraçãodosprojetosdcengenhariae,observadasIodasascxigéiíCiás
estabelecidasivaLeih"S.66Ó/1993.paraalteraçãodccontratosadministrativos,

Pãr.ígrafoTerceiro.Noscasosdcampliaçãodaexecuçãodoobjetoouparareduçãomiaxclusãodenicia,as

1'5
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modificaçõesdcvcSoserdelallndás,.oPlanodoTrabalhoc,apósanáliseeaprovaçãoiçcn,ca,Serámicsradoaopresente
irestrumcntonrcd.antcádítivo,sorncmenoscasosen,quetanrbórnsejamalteradososssrlores.Permanecendoosvalores
Inalterados,asmodifícaçrresdeverãoserícalivadaspormeiodoprocedimentodeajustedoPlanodeIrab.ilhono
SICONV.

Cláusulí^üí:gimasèíima-davigPincía

AvisêncadcsicConvênioêpeloprazodc36(irintacseis)meses,micíandomadatadcsnaassinatura'

l'arát;rafo1'riiiieiro.ACONCEDENTEprorrogará"dcoficiò"avigênciadopresenteConvênioantesdcseutermino,
prescindidadcpreviaanálisedoaditivopelasuaáreajurídica,-quandodercausaaatrasonalihêraçáodosrecursos,
limitadaaprorrogaçãoaoexatoperíododoatrasoverificado.

q'anÍgrafo;SegundoAprarrõgaçãodoprazoppdcráserefetuadaporTermoAditivoSimplincadopadrãoarmado
apenaspelaCOiNGEDENTE,previamenteaíialisadopeloórgãojurídico,considerando-sea.solicitaçãoo
CONVENENTE.medianteòfícib.noprazoprevistonaCláusulaDécimaSexta,bastantepararespaldarcassegurara
suamanifestaconcordância,paraiodososeleitoslegais'.

•parásrart.Terceiro.AalteraçãoqueiratiiopárágrarosegundodestaClátisttlasomentepoderáserreativadacasotaja
mántfcstaçàoesprcssaiheutefavoráveldaáreatécnicadaPUNASAtantosobreajustificativaapresentadaquantosobreo-
prátiodeprorrogaçãosülící^do.

1'iirágrafnOnurto.ACONCEDENTEprovidenciaráapublicaçãonoDiárioOficialdaUnião.,noprazodcate20
(vimc")dias.acontardadatadasuaassinatura,dosextratosdctermosaditivosqliealteremovalorou.ampliema
execuçãodoobjeto,dandopublicidadeaosdemaispelainserçãodostermosaditivosnoSlCONV.no.stcnnosdoParecer
daProcuradoria-GeralFederaiDEPCONSU/PGF/AGUn"32/2013

CLÁUSULADÉCIMAOITAVA-DAKESÍTTIIIÇÃODEUECUItSOS

OCONVENENTE.seconVprometearesliluir^osvaloresquelheforemtransferidospelaCONCEDENTE.atuah^os
monetariamcnle,desdeadatadorecebimento,acrescidosdeJuroslegais,naformaaplicávelaosdébitosparacoma
FazendaNacional,quando:

I)nãoforc.vccuihdooobjetodesteConvênio;

II)nãoforaprcscntadainoprazoestipulado,urespectivaprestaçãodeconlíis,c

III)osrecursostoremuliíizadósem[InalidadcdiversadáestabelecidonesteConvênio,

Piirngrof.i1'riiiífiro.OCONVENENTEsccnmpramalciircuolhcrilcontadaCONCEDENTEovaloratualizado
monclariaincnlcdacontrapartidapactuada,quandonãocomprovarasuaaplicaçáonoobjetodoConvênio.

l.ará..raroSegundo.OCONVKNENTEsccomprometerecolheràcontadaCONCEDENfE,0valoocorrespondcntc
aosremdimcmosdaaplicaçãonomercadofi.iancciro,rcrcrcnteaopcriodocomprccndidoentrealiberaçãodosrecursose
asuautilização,quandonãocomprovarseuempregonaconsecuçãodoobjetodesteConvênio,aindaquenãotenhafeto
aaplícação,

Tárigr-ifoTerceiro.OCONVENENTEscobrigaarcslituireventuaissaldosdcrecursos,inclusiveosrendimentosde
aplieaçàofinanceira,porme,odaGuiadeKecolhímeutodaUnião-GRUacréditodoTesouroNacional,contonnco
caso.noprazode30(trinta)diasdaconcliLsSo.extinção,denúnciaourcscisao.dcsicConvênio.
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l>arilgriifo Qüártti, Aócorrêncjii das síluàçScs previstas' nos íncisosd Ií Mm cqput implica nn instauração de tomada de
caiuas=tíspccia!.

GLÁÜSUI-A OÈCIiMAiNONA -DA DKN'0NCIA, RESCISÃO OU riNCÃO DO CONVÊNIO

Opreseme Cmivénío poderá ser denunciado aqualquer tempo, ficando os Patlicipes responsáveis somcnle pelas
obrigações e:auferindó as vaniagens do tempo em que participaram vdluniariaineiiic da avcnça ou ajuste.

Harágrnro Pnmcíró. Constituem mólivos.pafà a rescisão do Convênio:

:l) o ínadímplemcnto de qualquer, das cláusulas pactuadas;

11) cônstaíaçSo, aquníqder tempo, dc lalsidatlc ou. incorrcçõo dc informação em qualquer documento aprcsemado;

llí) averificação dé qiiaVqucr círcunsumcía que enseje ainstauração dc tomada de contas cspceiaí;

•Parágrafo Scj^uiido. Arescisão do Convênio, quando resultar dano ao cráiio, enseja aiiistauração:de "Iornada de Contas
. ^ Especial.

Piirágrafn Terceiro. OConvênio será cxiuiio caso oprojeto básico ou olemio dc referencia nãO seja entregue no prazo
estabelecido otrreceba parecer conirário àsua aprovação,

Parágrafo Quarlm. Em sendo evidenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico vteios insanavcLS que
impliquem nulídadc da licitação realizada, adotar as medidas administrativas necessárias ótccotnposiçãd do erário ito
montante atlializado da parcela jã aplicada, o^que :pode incluir a reversão da aprovação da presiáÇSo dc .cõnias.e a.
instauração dc Tornáíla cic Gòntas> Especial, independentemente da comuiiÍÇiiçflo,dü fato ao Tribunal dc Contas da União
c ap Ministério Público.

CLaUSUL/V vigésima - ÜA KEVEUSÃO DE VALORES CREDI TADOS

Tica a instituição financeira desde jã autorizada a devolver a CONCEDENTE. a qualquer tempo, por ordem e
determinação fcxprcssa dcsia, dcyidanientc motivada, os valores que cvcniualmeiUe forem repassados; desde que haja
saldo suficiente nacoma corrente beneficiária c receptora docredito.

Parágríifò Único rOs valores referido.^ no iiçm anterior deverão serÈreditado.s ua Cbnta Úmca dqTesouro Nacional, via
CRU, com ocódigó identificador aser informado pela CONCEDENTE,

ClAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA ^DOS BENS REMANESCENTES

Ós bcnsYcmanéscentes, compreendidos como sendo os equipamentos cmateriais permanentes adquiridos com :rccur5ps
do ConvcniD, necessários à. consecução do óbjeto. mas que não se incorporam a este, quando houver.'serao de
propriedade dáCÒNCED E.N TE..

Pnrágrafo Primcirõ. Os bens rcmancsccnles adquiridos com recursos transferidos poderão, a c.ntcno da
CONCEDENTE, ser doados quando, após aconsecução do objeto, forem necessários para assegurar acontinuidade dv
programa.goveínaraenial, obser\'ado odisposto no respectivo icrmõ ená legislação vigente.

Parágráfo SegímiiOí Adoação dos bcnS rcmanescemes soinentc sefá permitida após averificação da regularidade na
prestação de còntás emediante certificação de que Obem éimprescindível para acontinuidade emanutenção do objeto,

pànigrafq Terceiro. Ddonatário ficará obrigado áutilizar obem çoin vinculaçSo direta céxeluSiVa ao atendimcnto do
17
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GLÁUSÜLAvigésimasegunda-DAPUIÍLICAÇÃO

vVcficáciã-dçsicCòfivcíiioficacondicíonadirifipublicaçãodorespectivoextrato'noDiárioOficial(!nUnião,queserá
providenciadapelaGONCEDENTE.noprazodeaié20Cvuíte)diasàcontardadatadasiia'assinatura,

CLAUSULAvigésiMatÊkcÉiíu-diSpósíçôèsfinais

Çompromcte-seoCONVENENTEainfonnar^edMiinicipíobeneficiadocontacomgéstaocstruluftidaemserviços
ipublicosddsa'neümontobásicocomentidadeouórgâóespecializado(autarquia,departamento,empresapública,
sociedadedcccõnoiniámista,consórciopúblico)econcessãoregularizada,noscasoscmquecouber.

ParágrafoPríniciro.Gómpeic.ãoCONVENENTEapresentaracomprovaçãodcTunCíonamentodr?úrgap/eniídade
prestadordeserviços,constitiiídosobiirorriiadoautarquia,departamento,empresapúblícígsociedadedceconomia
mistaouconsórciopúblicodC-direUnpúblico,executandopolíticadcrccupcniçãodoscüstosdosserviços,alravcsdo
crciívolançamentodctarifasouOutrospreçospúblicoslegalmenteinstituídoscomseusrespcciiwsnormativosdc
criação,bemcomoaapresentaçãodbcontratodeconcessão,contratodeprogramaOudóconvêniodcdelegação,
observadoodisposto.na.sLeisn"8.987/1995,ii"11.107/2005cn"1L'í4?/2007.

"ParágrafoSegundo,l^estecaso,éobrigação.domiinicipiobeneficiadoedaconcessionáriaemquestão;casonãoesteja
previstoriorespcclfvocontratodeconcessão,celebraricrnioaditivoaoreferidocontrato,estabelecendoquebs
investimentosrealizadoscOinrecursosfederaispeloconcessionário;integrarãoopatrimôniodomunicípioé,em
nenhumahipótese,odóconcessionário,cnãogerarãodireitoàindenizaçãopelocnícfederativo;nãoserãoconsiderados,
nacomposiçãodastarifasdoconcessionário,custodedepreciação,dcamortização,oudcqualquernatureza,eserãp
registradosporambos,cmitempatrimonialespecifico.

Ct./U)SUEAVIGÉSIMAQUARTA-DOFORQ

BcompctentcparadírímírasquestõeseomissôcsdcsteConvênio,quenãopossamserresolvidasadministrativamente,o
foroda'JustiçaFederal-^SeçãoJudiciáriadoDistritoFcderál.comrenúnciae.xpressaaoutros,porriiaisprivilegiadosque
sejam:

Ejporestaremdcacordo,lawou-seopreseniéInstrumento,.cm02(duas)viasdciguáíteoreforma,paratodososfinsde
direito,ásquaisforamlidaseassinadaspelaspartes,

nrusílía-DF,3.1dcdezembrOde2015.

PelaGONCEDENTE

ANTÜNIOHENRIQUEDECAR]AUIC>J'IRES
PRESIDENTE

Peloconvenp:nte

WALDENIQdaSILVASQ

Prefeito

iS
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ANEXO n-MODELO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14100/2018

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
COMISSÃO DELICITAÇÃO

empresa

CARTA CREDENCIAL

, CNPJ 11° , com sede na
, neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de SÃO
JOÃO DOS PATOS, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018, usando dos recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para apresentar lances verbais, negociar preços e demais
condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos,
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

local e data por extenso)

Assinatura do representante legal
Nome:

RG.:

(carimbo da empresa)

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



GOVERNO PARTICIPATIVO Estado Do Maranhão iminfsf
•••Tff:Tn.-T-;rT.a<-niTVT.'n>-?jTrB PrefeituraMunicipalDe São João Dos Patos-Ma EDtç&oaoo-aoi&

Avenida Getúlío Vargas, 135- Centro. CEP 65665-000
\vww.saojoaodospatos.ma.gov.br

ANEXO III - MODELO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TOMADA DE PREÇOS N'' 02/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 14100/2018

MODÉLO DE DECLARAÇÃO ÚNICA DE HABILITAÇÃO
%

A

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
At. - Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018 .

'rocesso Administrativo n" 14100/2018.

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, declaramos expressamenteque:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação,
expressas no edital e todos os seus anexos, oportunidade naqual declaramos que cumprimos plenamente
aos requisitos de habilitação.

2. Inexiste qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de
contratar coma Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram
empregados do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, ou outro órgão ou entidade a ela
vinculada.

4. Estamos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° daConstituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do
artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução do OBJETO.

6. Manteremos válida a nossa Propostapelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.

de de 2018.

Razão Social da Empresa
N.° do CNPJ

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br.
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ANEXO IV-Modelo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TOMADA DE PREÇOS N® 02/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14100/2018

DECLARAÇÃO DEENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa , CNPJ n° • , sediada na
(endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) , R.G. n°

, C.P.F n° , D E C L A R A, sob as penas da lei, que é microempresa ou
^ empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14

de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de
desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOS.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Teie/fax: 3551-2328/2219
E-maii: prefeituradesaoJoaodospatos@yahoo.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Anexo V

Minuta do CONTRATO N° 14100/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14100/2018, TOMADA DE PREÇOS N" 02/2018

VALOR DO CONTRATO R$

Cláusula I

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual:
a) Como CONTRATANTE:

xxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com endereço na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, SÃO JOÃO
DOS PATOS, Estado de Maranhão, inscrita no CNPJ n° 06.089.668/0001-33, representada pelo

. "'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sr. xxxxxxx,

b) como CONTRATADA:
(qualificação da empresa vencedora)

Cláusula II - OBJETO:

2.1 - Constitui objeto do presente contrato a xxxxxxxxxxxx, por execução indireta, em regime de
empreitada por preço global- com fornecimento de material e mão-de-obra e em conformidade com o
respectivo projeto básico, memorial descritivo, planilha quantitativa/orçamentária e eronograma,
constantes no edital N° TP-02/2018, que independente de transcrição, ficam fazendo parte deste
instrumento.

Cláusula m - DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
i.

3.1. - Os preços a vigorarem no presentecontrato são os ofertados pela contratada na planilha constante de
sua proposta;

f

•" j.1.1 - Os preços incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execução da obra e serviços objeto
deste contrato, especialmente materiais e equipamentos necessários, bem como encargos sociais e
trabalhistas, transportes, seguros, benefícios, tributos, e demais ônus, necessários a execução da obra e
serviços contratados, liquidação de responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou
prejuízos ao Município ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da
contratada, de seus prepostos ou funcionários.

3.2- Para fazer frente às despesas do contrato, existemrecursos reservados, onerando a dotação naturezada
despesa.

02.08 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
17.511.0021.2102.0000 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações i

Cláusula IV - REAJUSTE DOS PREÇOS

4.1 - Não haverá reajuste de preços.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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4.1.1 ^ Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de conseqüências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários
(álea econômica extraordinária e extracontratual).

Cláusula V - DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA.

5.1-0 prazo para início da execução da obra é de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data inicial
fixada pela Ordem de Serviço.

5.1.1 - Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de
início da obra (conforme item 18.2 daNR 18),

2-0 prazo total para a execução, contado da forma acima estabelecida, será de 180 (cento e oitenta)
aias.

5.3 - Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa também deverá seguir rigorosamente o
cronograma básico, à partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra que
deveráser apresentado ao Secretariade Obrase MeioAmbiente antes do iníciodos trabalhos.

Cláusula VI - DO PRAZO DO CONTRATO

6.1-0 presente contrato terá validade de l(um) ano, nos termos da CláusulaXII.

Cláusülá Vn - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1-0 pagamento será realizado através de medições por etapas dos serviços concluídos sendo liberado
após a conclusão de cadaetapa, de acordo como cronograma físico-financeiro (Anexo I, item 5) do Edital
da Tomada de Preços 02/2018.

•l- A. contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito
e processadas regularmente pela área técnica, desde que devidamente instruídas com a documentação
necessária a verificação da respectiva medição. \

7.3 - No caso da não aceitação da medição realizada, devolverá à Contratada, para retificação, devendo esta
última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias.

7.4 - Aceita a medição pelo setor técnico, os serviços serão faturados e o pagamento será efetuado no
prazo de 10 (dez) dias após a aprovação do órgão concedente (União Federal representada pela Caixa
Econômica Federal), contados da data de recebimento da fatura.

7.5 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será
suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.

7.6- Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCAÍ
IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro ratja
tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 7.5.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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7.7 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão
a aceitação dos serviços ou obras.

7.8 - A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a:

7.8.1 - apresentação, pela Contratada, do comprovante de inscrição da obra (C.E.I) na Receita Federal
para fins Previdenciários.

7.8.2 ^ retenção na fonte do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), incidentes sobre a
obra oü a prestação do serviço.

7.9 - A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela Contratada, das
23jiás de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e contribuições sociais a seguir referidos:
do INSS (Seguridade Social), FGTS (Fimdo de Garantia do Tempo de Serviço) e CNDT (Certidão
Negativa de Debito Trabalhista).

CláusulaVm - OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

8.1 - Da Contratada:

8.1.1 - A Contratada tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo
(Anexo I), da Tomada de Preços n° 01/2015 e as demais condições estabelecidas neste contrato.
8.1.2 - A Contratada tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução,
interpretando as formas e dimensões dos desenhos com fidelidade e empregando somente material de 1®
qualidade, de acordo com as características especificadas do Memorial Descritivo (Anexo I), da Tomada
de Preços n° 02/2018

8.1.2.1 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações,
substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que

>'está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente
justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por
equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e
mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que
não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos.

8.1.3 - A Contratada deverá ter à fi*ente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado; mestre
de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal
especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer empregado da contratada por
solicitação da físcalização deverá ser atendida com presteza e eficiência.

j

,8.1.4 - A Contratada tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em relação aos
transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros;

8.1.5 - A contratada tem o dever dè manter no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de
todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a Contratada e a Contratante
com o registro de informações como:
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a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção;

b) comunicação de irregularidades e providências a ser tomadas no decorrer da ação da
Fiscalização;

c) andamento geral da obra e outras informações.

8.1.6 - A Contratada tem o dever de manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes
para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execução da obra.

8.1.7 - É vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia e expressa
anuência da Contratante sub-empreitada de serviços especializados, permanecendo a Contratada com
responsabilidade perante a Prefeitura.

8.1.8 - A contratada é inteira e exclusivamente responsável pelo cumprimento das prescrições referentes
às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a
manutenção de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.

8.1.9 - A Contratada deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas
à Segurança do Trabalho e Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de
proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de
segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, botas de borracha, calçados de couro, cintos de
segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários;

8.1.10 - A contratada é inteira e exclusivamente responsável pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato. "

I

8.1.11 - A Contratada tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o "Certificado de Matrícula"
relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamentó de execução e junto ao CREA a
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

j

8.1.12 - A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser acompanhada
das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como aquelas
relativas à segurança dos operadores e usuários.

8.1.13 - Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra,
equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais,
impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto à legalização da obra
perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada.

8.1.14 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a Contratada deverá obter
todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros, e às
concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, b.em como, após sua execução, os
documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos é.concessionárias.

8.1.15 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso do órgão concedente, dos servidores da PMS^
ou dos órgãos de controle interno e externo ao local da obra bem como aos seus documentos e registrc/s
contábeis.
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8.1.16 - A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha--causar a terceiros ou à Prefeitura,
reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados.
8.1.17 - A Contratada é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com o cronograma
físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados, através da fiscalização da obra.

8.1.18 -. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços
considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais
aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e em tempo hábil para que não
venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do
fato.

-f.

1.1.19 - A contratada tem o dever de manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de
limpeza durante o prazo de execução da obra. i

1

Cláusula IX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) obra(s).

9.2 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos, nos prazos
determinados.

9.3 - Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto.

9.4 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.

CláusulaX - DAFISCALIZAÇÃO

O.l - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços
^objeto deste contrato, a PMSJP, através de sua própria equipe ou de propostos formalmente designados,
sem restringir a plenitude dessa responsabilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e completa
fiscalização dos serviços em execução.

10.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços deverão ser registradas pela PMSJP ou seus prepostos nos Livros de Ocorrências, produzindo
esses registros os efeitos de direito.

Cláusula XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO -TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO

11.1 ^Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

11.2 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado ie assinado por 3 (três) servidores^
municipais, dar-se-á após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias con(âdos da última medição, vistoíâ^

,dos serviços e emissão do laudo de recebimento das obras.
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Cláusula Xn - DASSANÇÕES

12.1 - Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem:

13.1.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso
injustificado para início das obras;

12.1.2 - Multa por descumprimento de cláusulacontratual: 0,25% do valor do contrato;

12.1.3 - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pelaFiscalização: 0,20% do valor do
contrato;

12.1.4 - Multa por dia de atraso na entrega da obra: 0,75% sobre o valor remanescente do contrato, até
)máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução parcial do contrato;

12.1.5- Multapor inexecução parcialdo contrato: 5% do valor restantea ser executado do contrato;

12.1.6 - Multa por inexecução total do contrato: 10%(dez inteirospor cento) do valor do contrato;

12.1.7 - As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, após
sua imposição pela fiscalização.

12.1.8 - As sanções são independentes entre si, conforme o caso. A aplicação de uma não exclui a das
outras.

12.1.9 - O prazo para pagamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela contratada ou do indeferimento da
defesa. A critério da Administração e em sendo possível, o valor será descontado da importância que a
contratada tenha a receber. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa

' Du executada a garantia contratual. f-

1

12.2 - Em decorrência do descumprimento do contrato decorrente desta licitação, poderão ainda ser
cominadas as seguintes sanções não-pecuniárias:

12.2.1 - Advertência;

12.2.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
•Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

Cláusula Xni - DA RESCISÃO

13.1- Constituem motivo para rescisão do contrato;
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13.1.1 - Onão cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou j^razos;

13.1.2-0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

13.1.3 - O atraso injustificado do início da obra;

13.1.4. - A lentidão da execução da obra, levando a concluir pela impossibilidade de sua conclusão, no(s)
prazo(s) estipulado(s);

13.1.5 - A subcontratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação da
execução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato;

13.1.6 - O desatendiinento das detenninações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

13.1.7 - A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à administração;

13.1.8 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

13.1.9. - A decretação de falência social ou de insolvência civil da pessoa física contratada;

13.1.10 - A dissolução da sociedade;

13.1.11 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;

13.1.12 - O cometimento reiterado de faltas na execução contratual.

-'13.1.13 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato.

\

13.1.14 - Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no Edital.

Cláusula XIV - VALOR DO CONTRATO

14.1 - As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ( ), para
todos os legais e jurídicos efeitos.

Cláusula XV - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno conhecimento doSj
elementos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar^
nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste
contrato.
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15.2- Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n°8.666/93, e demais normas
pertinentes.

15.3 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinqüentapor cento) para os seus acréscimos.

15.4-Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação n° 02/2018, os anexos e a proposta.

15.5 - A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais
exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.

.5 - Fica instituído como fiscal de contrato o Sr. José Coringa Antunes, Secretario Municipal de Obras e
Serviços Urbanos.

Fica eleito o foro da Comarca de São João dos Patos ~ Ma para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e a,chado conforme, vai assinado em
X(xxxxxx) vias de igual teorpelaspartes na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

São João dos Patos/Ma, xx de xxxxxx de 2018.

TESTEMUNHAS:

1-

2-

CONTRATANTE

CONTRATADA

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br,


