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RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

EMPRESA/PESSOA FÍSICA;

ENDEREÇO:

CIDADE: UF:

CNPJ/CPF DA EMPRESA/ PESSOA FÍSICA:

TELEFONES:

FAX:

E-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° 04/2018, cujos envelopes
de Proposta e Habilitação serão recebidos pelo Presidente às 08:30hs do dia 14/05/2018, na sala da
Comissão Permanente de Licitação de São João dos Patos - MA.

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 retificaçõesy
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° 04/2018

Menor Preço Global

Processo Administrativo

N°. 15500/2018

unicef
I»IÇA03l0»->016

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DALAGOA DOS PATOS

DATA/HORA DA SESSÃO:

14 de maio de 2018 - 08:30hs

CNPJ; 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-maii: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 15500/2018

EDITAL

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado de maranhão, 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
fechados 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 14 de maio de 2018 - 08:30hs.

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 14 de maio de 2018 - 08:30hs.

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1- Constitui objeto dapresente licitação os CONTRATAÇÃO DE-EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA IMPLANTAÇÃO DESISTEMA DEILUMINAÇÃO PÚBLltA DA LAGOA DOS PATOS

1.3-0 valor global estimado para esta contratação é de R$ 225.204,87 (duzentos e vinte e cinco mil
duzentos e quatro reais e oitentae sete centavos), conforme planilhaquantitativa orçamentária.

II - LOCAL ONDE SERÃO PRESTADAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS
RELATIVAS ÃLICITAÇÃO

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 ouprotocolo dirigido à Comissão de Licitações.

2.3 - Os atos da Comissão de Licitação, o resultado do julgamento, è as decisões de homologação gj
adjudicação serãopublicados na Imprensa Oficial.

m - DA PARTICIPAÇÃO
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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 por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos descentralizados;

b) Enquadradas nas disposições do art. 9°, da Lei Federal n® 8.666/93;

c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos;

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

IV -PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO t

4.1 - DA REPRESENTAÇÃO 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
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidora;

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 ououtro documento que ossubstitua, devidamente registrado)j'

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

d)Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3°
da Lei Complementar 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 optantedo SIMPLES NACIONAL, extraído do site oficial da Secretaria da Receita
Federal;

d.2) certidão ou outro documento, expedido pela Junta Comercial dotdomicílio da sede da licitante,
emitida neste exercício financeiro. }•

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/22l'9
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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e) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da 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
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, conforrhe 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.

4.4 - 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 extema,
além da razão social e endereço, estejam escritos:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AV. GETULIO VARGAS, N° 135,BAIRRO: CENTRO, SÃOJOÃO DOS PATOS/MARANHÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2018
ENVELOPE "1" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

i

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AV. GETULIO VARGAS, N° 135, BAIRRO: CENTRO, SÃO JOÃO DpS PATOS/MARANHÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2018
ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PREÇOS

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

4.3 - Os Envelopes não abertos ficarão sob a guarda do Presidente, fícando 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.

4.4 - Não será admitida a entregade apenas um envelope.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br(
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VI - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPEN° 1)

5.1-0 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 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:.

a) Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela PrefeituraMunicipal através da CPLnos
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 èstrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para flmcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.

5.3 -DOCUMENTAÇÃO RELATIVA Ã 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 Mimicipal, 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 cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; valido na data do
certame. '

d) Quanto a Fazenda Municipal:

d.l) Certidão Negativade Débitos, da Sededo Licitante, dentro do prazo de validade;

d.2) Certidão Negativade DívidaAtiva,da Sededo Licitante, dentro do prazo de 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 deíl943;

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 - CREA, 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 correspondentes 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 nessoa jurídica é por extensão a capacidade
técnica do profissional a aual 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 d̂e Engenharia e Agronomia)
devidamente atualizada.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-maii: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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5.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÕMICA-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): 7

^ Publicados em Diário Oficial;

^ Publicados em jornal de grande circulação; ou -

^ Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercialda 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 autenticadosna
Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante;

5.5.3 - 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 dê; 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;

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

Observação: as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço 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
(Sessental dias antes da data do recebimento dos envelopes.

5.7 OUTROS DOCUMENTOS:

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

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 estivercompletae corretaou contrariar qualquer dispositivo
deste edital e seus anexos poderá a CPL considerar o proponente inabilitado.

5.7.3 - 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 cpmprovadamente 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 algumarestrição (Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006). Havendo algumarestrição 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-regularização 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 i
de junho de 1993, sendo facultado aCPL 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 aeordo 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 - Outrossim, são obrigatórias, também, os seguintes documentos para participação no certame:

a) Declaração elaborada em 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 não existe em seu quadro dé 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 sóeios, gerentes ou 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.

1

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.

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

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 ENVELOPE 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. ..

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 propostaa licitanteaceita todas as exigências previstas neste edital e em seus anexos.
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7.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para a apresentação
dos envelopes.

VIII - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 - 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 HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

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

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

ENVELOPE N" 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL;DE SÃOJOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO
AV. GETULIO VARGAS, 135 - CENTRO

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA f

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
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 II.

8.8 - Havendo inabilitação de Licitante e por ele renúnciaexpressa do direito de interposição de recurso,
ser-lhe-á devolvido na mesma Sessão o Envelope II - Proposta, casoestejapresente à sessão;
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8.8.1 Se O Licitante não estiver presente, deverá retirar o Envelbpe 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.

l

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

8.10 - 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.

IX - DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO Íí

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
anunciadoo resultado da habilitação ou designados dia, hora e local certos para a divulgação.

9.1.2. Após a apreciação dos documentos, a COMISSÃO declarará Habilitadas as licitantes que os
apresentarem na forma exigidaneste Edital e Inabilitadas as que não atenderem a essas exigências.

9.1.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má 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 paraa apresentação de novadocumentação, 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 daHabilitação,
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.

9.1.8. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item anterior, a COMISSÃO suspenderá
a sessão, lavrando atacircunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, porescrito, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, às licitantes 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 reabraa sessão,sob a guardae responsabilidadei do Presidente da Comissão.

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



0909
.i,\0

íjIu^
' >j >5 t - i «»

•i \ — y o

GOVERNO PARTICIPATIVO Estado Do Maranhão ..riiz-of
Miri^^Tii^^^TriiíiiTTiiir.liSS Prefeitura Municipal DeSãoJoão DosPatos-Ma ti>i«Ão3on-aoi6

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

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

9.1.10. Ultrapassada a 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.

9.2 - Julgamento das Propostas

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

9.2.2. Aspropostas serão analisadas, podendo a COMISSÃO convocar as lieitantes 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;

3
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% (cinqüentapor cento) do valor orçado
pela Administração.

I

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 aoT;desempate, por sorteio, em ato
público, para o qual todas as lieitantes serão convocadas. ?.

9.2.7 Quando todas as propostas forem desclassificadas a COMISSÃO poderá fixar às lieitantes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova Proposta.

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.
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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

10.1- 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 E RECURSO

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 - Acolhidaa petição contrao Edital, será designada nova data pará 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. ConcorrênciaPública 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 dê Licitação, no tocante à fase de
habilitação ou de classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
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;
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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.

11.8 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido 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. f-

':Ã
I i

11.10 - Na hipótese de recurso contra a decisão da CPL, na fase dè 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 constar 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

ADMINISTRATIVO

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 serprorrogado uma vez, por igualperíodo, quando solicitado pela
licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra mbtivo justificado e aceito pela
Administração.

12.3 - E facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no
ato de recebimento daNota deEmpenho, ourecusar-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 ordemde classificação, para que seja obtido preçomelhor.

13 - DO 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 atinentes à espécie.
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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 Mimicipal de Educação, que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

13.4 - O 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 pequèno 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
da 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.

14.2-0 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
fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art.
57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

14.3-A Secretaria Municipal de Educação emitira a Ordem de Serviço do objeto licitado

14.4- O objeto desta licitação será recebido:

14.4.1 - Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante(
termo circunstanciado emitido pelaPrefeitura Municipal através do Setoride Obras, assinado pelaspartes,

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
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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 Setor de Obras, e 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 sofirerão quaisquer reajustes.

15.3 - Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado enquanto estiverpendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
15.4-0 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-sea proponente desistente às seguintes penalidades: ;.i

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 tí° 8.666/1993, a licitante
vencedora que descumprir quaisquer das condições do presente Pregão Presencial, ficará sujeita às
seguintes penalidades:

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

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso denão execução total ou
parcial 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 de até 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 conjimtamente com a prevista
na alínea 'b'.

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

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

a) Prestar o serviço objeto da presente Concorrência 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 falsa ou cometer fi^aude fiscal,
garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licit^ 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 bancáriaa ser informada pelas Secretarias Municipais de Administração, Educação
e Saúde.

16.8 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.

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

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Teie/fax: 3551-2328/2219
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16.10 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação
escritaà Contratada e publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de
mora), 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
Municipal de obras em conformidade com a seguinte dotação orçamentária:

02.08 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
15.452.0019.1027.0000 - Construção, ampliação e reforma para melhoria dos serviços públicos.
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 aprésentação de suas propostas e a
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS não será, em nenÜum 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;

b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na
alínea anterior; e,

c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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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 será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração 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 do procedimento 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 Documentação e Proposta de
Preço em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem
dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados emAta e a continuação
dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente.

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

i'

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.

18.16 - E expressamente proibida a veiculação depublicidade acerca do.,contrato, salvo se houver prévia
autorização da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS.

18.17 - Ocorrendo cisão, incorporação oufiisão dafutura 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
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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
de 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 da presente licitação deverão estar em conformidade com edital e com firma
reconhecida em cartório.

Vi

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

18.21 - E vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto licitado.

18.22 - Os casos omissos serão decididos pelo Presidente em conformidade com a Lei Federal n°

8.666/1993, 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 T a 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

ANEXO IV - Declaração para Microempresase Empresas de Pequeno Porte

ANEXO V - Minuta do Contrato Administrativo •;
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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.

Presidente da CPL
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15500/2018

PROJETO ELÉTRICO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA
DA LAGOA DOS PATOS EM SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

MEMORIAL DESCRITIVO

ABRIL 2018
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1 - PROJETO LUWIINOTECNICO

1.1 - OBJETIVO:
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O presente projeto visa atender aos usuários da via pública através de um sistema de
iluminação que, obedecendo às normas técnicas vigentes, melhore a segurança e fluidez no
tráfego de veículos e pedestres reduzindo assim o número de acidentes, melhore a segurança
aos bens patrimoniais e pessoais, proporcione meihor satisfação e conforto nas atividades
noturnas, melhore a imagem da cidade, iniba o vandalismo e finalmente provoque a sensação
de segurança reduzindo assim a violência urbana.
A melhoria da qualidade da iluminação pública está se tornando um elemento cada vez mais
importante sob os aspectos de segurança, conforto, percepção da luz, eficiência energética e da
imagem noturna das cidades.

1.2 - CRITÉRIOS:
Projetou-se o sistema de iluminação pública obedecendo à Norma Técnica NBR 5101:2012 da

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

1.3- CONDIÇÕES GERAIS:

Da classificação da LAGOA DOS PATOS no trecho em questão:
a - Quanto ao tráfego de veículos:
Com base na tabela 4 - Classes de iluminação para cada tipo de via, da NBR5101:2012, adotamos
como classe de iluminação para a via:

Vias coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de interligação entre
bairros, com tráfego de pedestres elevado - V2

TABELA 4 - CLASSE DE ILUMINAÇÃO PARA CADA TIPO DE VIA

DESCRIÇÃO DA VIA CLASSE DE ILUMINAÇÃO
Vias de trânsito rápido; vias de alta
velocidade de tráfego, com separação de
pistas, sem cruzamentos em nível e com
controle de acesso; vias de trânsito rápido
em geral; auto-estradas
VOLUME INTENSO

VOLUME MÉDIO
VI

V2

Vias arteriais; vias de alta velocidade de
tráfego com separação de pistas; vias de
mão dupla, com cruzamentos e travessias
de pedestres eventuais em pontos bem
definidos; vias rurais de mão dupla com
separação por canteiro ou obstáculo
VOLUME INTENSO

VOLUME MÉDIO
VI

V2'^
Vias coletoras; vias de tráfego importante;
vias radiais e urbanas de interligação entre
bairros, com tráfego de pedestres elevado.

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

COMTINUAÇÃO TABELA 4
VI

OLASSE DE ILUMINAÇÃO
VOLUME MÉDIO V2

Vias coletoras; vias de tráfego importante;
vias radiais e urbanas de interligação entre
bairros, com tráfego de pedestres elevado
VOLUME INTENSO

VOLUME MÉDIO
VOLUME LEVE

V2

V3

V4

Vias locais; vias de conexão menos
importante; vias de acesso residencial.
VOLUME MÉDIO
VOLUME LEVE

V4

V5>.

unicef
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Com base na tabela 5 - íluminância média mínima e uniformidade para cada classe de
iluminação, da NBR5101:2012, adotamos como íluminância média mínima e Fator de uniformidade
mínimo para a via:

íluminância média mínima para ciasse de iluminação V2 = Eméd,mín = 20 Lux
Fator de uniformidade mínimo para classe de iluminação V2 = U = Emín/Eméd = 0,3

TABELA 5 - ÍLUMINÂNCIA MÉDIA MÍNIMA E UNIFORMIDADE PARA CADA

CLASSE DE

ILUMINAÇÃO
ÍLUMINÂNCIA MÉDIA

Emed,min(lux)
FATOR DE

UNIFORMIDADE

MÍNIMO U=Emed/Emin

VI 30 0,4
V2 20 0,3
V3 15 0,2
V4 10 0,2
V5 5 0,2

b - Quanto ao tráfego de pedestres:
Com base na tabela 6 - Classes de iluminação para cada tipo de via, da NBR5101:2012,

adotamos como classe de iluminação para a via:
Via de uso noturno moderado por pedestres (por exemplo, passeios de avenidas,

praças, áreas de lazer) = Classe de iluminação P3.

TABELA 6 - CLASSE DE ILUÍVÍINAÇÃO PARA 0 ADA TIPO DE VIA
DESCRIÇÃO DA VIA CLASSE DE ILUMINAÇÃO

Uso noturno intenso PI

Uso noturno grande P2

Uso noturno moderado P3

Uso noturno pequeno P4

1.4-CONDIÇÕES: ^

1.4.1 - Após a execução deste projeto, recomendamos que sejam seguidos os bons preceitos
de manutenção indicados a seguir: v

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

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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a) Ovalor da tensão elétrica de alimentação deverá estar próximo à nominal (220 volts);

c) as lâmpadas depreciadas deverão ser substituídas em períodos regulares;

c) deverá ser feita a limpeza periódica das iuminárias.

1.4.2 - A fim de manter os vaiores recomendados de iluminância, devem ser adotados
esquemas de manutenção periódicos, A eficiência das lâmpadas na data de substituição pode
ser determinada pelos dados publicados pelos fabricantes. O fator de manutenção das
luminárias varia conforme as condições locais e densidade de tráfego, devendo ser realizada a
manutenção quando a iluminância média atingir 70% do valor inicial.

1.4.3 - Deverá ser utilizado poste de concreto seção circular para iluminação pública com
diâmetro do topo de 120mm, do tipo 10/300, ou seja com 10 metros de altura e resistência
nominal de 300daN. Os postes deverão ser implantados a uma profundidade de 1,70 metros
(um metro e setenta centímetros), de tal forma que as luminárias estejam a uma distância
aproximada do piso de 9 metros.. Todos os postes deverão ser implantados a uma distância de
50 cm entre o eixo dos mesmos e a face do meio fio do lado do pavimento asfáltico, conforme
normas técnicas. í-

1.4.4 - A luminária a ser implantada deverá ter a seguinte especificação: corpo em alumínio
injetado a alta pressão, difusor em vidro policurvo temperado, refletor em alumínio polido
quimicamente anodizado e selado, equipamentos auxiliares incorporados externamente à
luminária, dispositivo de fechamento através de presilhas de aço Inoxidável frontal, fixação da
luminária ao braço através de encaixe liso e fixação por parafusos de aço inoxidável 60mm,
acesso á lâmpada e pela parte inferior da luminária, acabamento com pintura eletrostática na
cor vermelha, grau de proteção IP66, para lâmpada de vapor metálico tubular de 400W .

1.4.6 - A lâmpada projetada é de vapor metálico de 400 Watts, tubular, para soquete E- 40,
com fluxo luminoso mínimo de 35.000 lumens, temperatura de cor de 5.000 Kelvins, índice de
reprodução de cor - IRC - maior que 90 e posição de funcionamento universal.

1.4.7 - O reator deverá ser de uso externo, com tensão de réde de 220 volts, alto fator de
potência, com ignitor e fator de fluxo luminoso igual ai. ^

•f

1.4.8 - Nas travessias subterrâneas do pavimento asfáltico deverá ser utilizado eletroduto em
PVC. O referido eletroduto deverá ser acondicionado em valeta com profundidade mínima de
40cm.

1.4.9 - Os condutores internos aos postes, de interligação entre a caixa de passagem no piso e
lâmpadas e reatores deverão ser do tipo PP 3x2,5mm^.

2 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (380/220V)

2.1 - OBJETIVO:

O presente projeto visa atender aos equipamentos do sistema de iluminação pública com a
qualidade adequada, dentro dos níveis indicados pelas normas técnicas vigentes.

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 355I-2328/22Í9
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br'



OiOt

Estado Do Maranhão UtílCef
HiTiavni^j^Tfii.-áaA-.TifiStgH Prefeitura Municipal DeSãoJoão Dos Patos-Ma iPiçAoaoo.aoiA

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

2.2-CRITÉRIOS:

Projetou-se a rede de alimentação de energia elétrica e os postos de transformação
obedecendo aos padrões e normas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e pela Companhia Energética do Maranhão (CEMAR).

2.3- CONDIÇÕES GERAIS:

O presente projeto tem por finalidade abastecer todos os equipamentos de iluminação com
elevado padrão de qualidade no que tange o fornecimento de energia elétrica.

2.3.1 - Todos os materiais especificados em projeto deverão estar de acordo com o cadastro
técnico de materiais e equipamentos de distribuição disponível no site da CEMAR e com as normas
técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

2.3.2 - Os postes onde serão instaladas as luminárias a serem utilizados são de concreto e seção
circular 10/300.

2.3.3 - A rede subterrânea de alimentação dos equipamentos de iluminação será construída com
condutores multiplexados trifásicos com isoíação de 1000V, na, bitola de, 35mm^ conforme
dimensionamentos mostrados na folha em projeto. •

2.3.4 - Será construída uma subestação de 75 KVA(13,8 kV) para. alimentação da iluminação da
lagoa conforme projeto.

2.4- PREVISÃO DE CARGAS:

Para a estimativa da demanda e ainda para o dimensionaménto dos cabos de alimentação
foi adotado o valor de 400 Watts para a lâmpada acrescida de 17 Watts de perdas no reator. A
demanda total será a soma das demandas individuais de cada equipamento de iluminação.

2.6-ATERRAMENTO DO NEUTRO E DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO:

A resistência máxima do aterramento do neutro não deverá exceder a 10 Ohms em qualquer
época do ano e a malha de terra no medidor deverá ter no mínimo 04 hastes interligadas com cabo
de cobre nu 35mm^ e suas conexões, haste-cabo será feita com conector GUT.

Todos os equipamentos de iluminação deverão ser aterrados com uma haste de
aterramento implantada na caixa de passagem localizada ao lado dos postes de concreto de seção
circular.

2.6 - CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS:

2.6.1 - Foi admitido como limite máximo de queda de tensão o valor de 5% entre a rede de
distribuição de energia elétrica da concessionária e os equipamentos de iluminação.

2.6.2 - Os postes de sustentação dos equipamentos de iluminação serão todos de concreto e seção
circular 10/300. i

CNPJ: 06.089.668/0001-33 • Tele/fax: 3551-2328/22r9
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2.6.3 - A conexão entre os condutores multíplexados (subida dos postes) e os condutores PP 2,5
mm^ (de alimentação subterrânea) deverá ser feita nas caixas de passagem e utiiizando-se
conectores perfurantes.

Tareiso Carvalho Silva

Eng.Eletricista
CREA MA: 18501
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO(R$) TOTAL(RS)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.790,00

1.1 Placa da obra(2,5x4,00m) m^ 10 R$ 279,00 RS 2.790,00

2.0 TUBULAÇÃO DE PVC ECAIXAS DE PASSAG. R$ 14.635,34

2.1 Tubulação PVC antichamas 0 50mm m 1025 RS 11,30 RS 11.582,50

2.2 Tubulação PVC antichamas 0 25mm m 350 R$ 4,33 RS 1.515,50

2.3 Curva PVC 0 25mm u 70 R$ 2,53 RS 177,10

2.4
Caixas de passagem pre moldada em

concreto dim 30x30x40
u 46 R$ 26,33 RS 1.211,18

2.5 Caixa de medição monofásica u 2 R$ 56,20 RS 112,40

2.6 Disjuntor MONOPOLAR 30A u 2 RS 18,33 RS 36,66

3.0 POSTE DE CONCRETO RS 44.870,33

3.1 Poste de concreto circular 10-300 u 46 •' RS954,00 RS 43.884,00
Poste de concreto DT11-300 u 1 RS 986,33 RS 986,33

4.0 CONDUTORES ELÉTRICOS R$ 18.516,00

4.1

Cabo multlplex trif. isolação 750V/
35mm^ m 1200 RS 13,83 RS 16.596,00

4.2 Cabo flexível PP 500 V 3x2,5 mm m 400 RS4,80 RS 1.920,00

5.0 CONECTORES RS 1.600,00
5.1 Conector perfurante cdp 35/2,5 mm^ u 100 RS 16,00 RS 1.600,00

..

6.0 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALAS RS47.760,12

6.1

Luminária pública fechada com duas
pétalas Lamp. de 400W/ Vapor metálico
com suporte para fixação central.

u 36

RS 1.326,67 RS 47.760,12

7.0 RASGO ERECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO RS 18.419,50

7.1

Rasgo com recomposição do pavimento,
e envelopamento da tubulação.

m 850 RS 21,67 RS 18.419,50

8.0 FITA ISOLANTE RS 27,81
8.1 Fita isolante comum rl 3 RS 3,60 RS 10,80
8.2 Fita isolante autofusão rl 3 RS5,67 RS 17,01

9.0 SUBESTAÇÃO RS 16.792,47
9.1 Transformador 75KVA trif.(13.8KV) u 1 RS 9.576,66 RS 9.576,66
9.2 Chave fusível 300A u 3 r' RS 353,00 RS 1.059,00
9.3 Para-raios polimérico u 3 RS 185,00 RS555,00
9.5 Isotador polimérico tipo bastão u 3 RS 102,33 RS306,99

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Teie/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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9.6 Manilha sapatilha u 3 R$ 15,66 RS 46,98

9.7 Alça pré-formada 1/0 u 3 RS 15,66 RS 46,98

9.8 Cabo de cobre nu 35mm m 60 RS 23,33 RS 1.399,80

9.9 Haste de aterramento 3/4 u 5 RS 33,33 RS 166,65

9.10 Conector gut u 5 RS 16,33 RS81,65

9.11 Cruzeta 1900mm u 2 RS 42,33 RS 84,66

9.12 Parafuso 16x450 maquina u 1 RS 16,66 RS 16,66

9.13 Parafuso Olhai 16x450 u 3 RS 16,66 RS 49,98
9.14 Isoladorde pino u 2 RS 54,33 RS 108,66
9.15 Terminal de Compressão 1/0 u 6 RS 12,66 RS75,96

9.16 Conector cunha 1/0 -1/0 u 6 RS 8,66 RS 51,96
9.17 Eletroduto 50mm de aço m 12 RS 25,66 RS307,92
9.18 Curva de aço 50mm u 4 RS 16,66 RS 66,64

9.19 Cabo flexível de cobre 35mm^ m 60 RS 18,33 RS 1.099,80
9.20 Caixa de medição psdrão cemar u 1 RS 555,00 RS 555,00
9.21 Disjuntor 125 A trif. u 1 RS 359,66 RS 359,66
9.22 Parafuso 16x350 maquina u 15 RS 16,00 RS 240,00
9.23 Suporte para transformador tirfasico u 2 RS 225,00 RS 450,00
9.24 Caixa de inspeção para aterramento u 1 RS 85,86 R$ 85,86

9.0 Mão de obra RS 59.793,30

9.1 Pedreiro(2) h 190 RS 11,36 RS 2.158,40
9.2 Eletríclsta(3) h 190 RS 11,48 RS 2.181,20

9.3 Ajudante de eletricista(2) h 190 RS 10,28 RS 1.953,20
9.4 Caminhão munck(l) h 120 RS 186,00 RS 22.320,00
9.5 Projeto Elétrico u 1 RS 5.100,00 RS 6.000,00
9.6 Ajudante de pedreiro(2) h 190 RS 5,83 RS 1.107,70
9.7 Engenheiro Eletricista(l) h 80 RS 69,66 RS5.572,80
9.8 Transporte dos Postes u 1 : RS 18.500,00 RS 18.500,00

-

TOTAL RS 225.204,87

Tarciso Carvalho Silva
Eng. Eletiidsla

CREA MA: 18501
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ANEXO II - MODELO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TOMADA DE PREÇOS N® 04/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 15500/2018

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CARTA CREDENCIAL

A empresa , CNPJ n° , 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 Senlior(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° 04/2018, 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
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 15500/2018

MODELO DEDECLARAÇÃO ÚNICA DE HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
At. - Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2018 .
Processo Administrativo n° 15500/2018.

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, declaramos expressamente que:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação,
expressas no edital e todos os seus anexos, oportunidade na qual 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 Público de qualquer esfera, ou suspensa de
contratar com a 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° da Constituição 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 Proposta pelo 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" 04/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15500/2018

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

empresa , CNPJ n° , sediada na
(endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) , R.G. n°

, C.P.F n° , DECLARA, 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) v

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Anexo V

Minuta do CONTRATO N° XXXXXX/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15500/2018, TOMADA DE PJREÇOS N° 04/2018
VALOR DO CONTRATO RS

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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sr. xxxxxxx,

b) como CONTRATADA:
(qualificação da empresa vencedora)

Cláusula II-OBJETO:

2.1 - Constitui objeto do presente contrato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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
cronograma, constantes no edital N° TP-04/2018, que independente de transcrição, ficam fazendo parte
deste instrumento.

Cláusula ni - DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. - Os preços a vigorarem no presente contrato são os ofertados pela contratada na planilha constante de
sua proposta;

3.1.1 - 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, existem recursos reservados, onerando a dotação natureza da
despesa.

02.08 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
15.452.0019.1027.0000 - Construção, ampliação e reforma para melhoria dos serviços públicos.
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Cláusula IV - REAJUSTE DOS PREÇOS

4.1 - Não haverá reajuste de preços.
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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 - O prazo para im'cio 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 da NR 18),

5.2 - O prazo total para a execução, contado da forma acima estabelecida, será de 180 (cento e oitenta)
dias.

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
deverá ser apresentado ao Secretaria de Obras e Meio Ambiente antes do início dos trabalhos.

Cláusula VI - DO PRAZO DO CONTRATO

6.1-0 presente contrato terá validade de l(um) ano, nos termos da Cláusula XII.

CláusulaVII - 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 cada etapa, de acordo com o cronograma fisico-financeiro (Anexo I, item 5) do Edital
da Tomada de Preços 04/2018.

7.2 - 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 coneção. 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 IPCA-
IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata
tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 7.5.
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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 ou a prestação do serviço.

7.9 - A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela Contratada, das
guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e contribuições sociais a seguir referidos:
do INSS (Seguridade Social), FGTS (Fundo de Garantia do Tempo'"de Serviço) e CNDT (Certidão
Negativa de Debito Trabalhista).

Cláusula VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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° 04/2018

8.1.2.1 - Quando, sob qualquerjustificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações,
substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra afteração 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 frente 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 fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência.

8.1.4 - A Contratada tem o dever de executar o isolamento do localpreliminarmente em relação aos
transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros;

8.1.5 - A contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Dfário 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 Fiscdização, após sua inspeção;
»•

b) comunicação de irregularidades e providências a ser toiriadas 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 fimcionários 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.

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 licenciamento de execução e junto ao CREA a
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. n

c

8.1.12 - A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas eiçargos, deverá ser acompanhada
das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como aquelas
relativas à segurança dos operadores e usuários. õ

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 fi*etes, 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, bem como, após sua execução, os
documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.

8.1.15 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso do órgão concedente, dos servidores da PMSJP
ou dos órgãos de controle interno e externo ao local da obra bem como-aos seus documentos e registros
contábeis. u

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



0®0®

GOVERNO PARTICIPATIVO Estado Do Maranhão ..riiz-of
Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma ipi(ao2o».ioi6

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

8.1.16 - A Contratada jficará 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.

8.1.19 - A contratada tem o dever de manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de
limpeza durante o prazo de execução da obra.

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. 1

9.3 - Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto.

9.4 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.

Cláusula X - DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - 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 prepostos 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 Oconências, 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.

11.2-0 recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por 3 (três) servidores
municipais, dar-se-á após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da última medição, vistoria
dos serviços e emissão do laudo de recebimento das obras.
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Cláusula Xn - DAS SANÇÕES

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 descumprimentode cláusula contratual: 0,25% do>alor do contrato;

12.1.3 - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização: 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
o máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução parcial do contrato;

12.1.5- Multa por inexecução parcial do contrato: 5% do valor restante a ser executado do contrato;

12.1.6 - Multa por inexecução total do contrato: 10% (dez inteiros por 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
ou executada a garantia contratual.

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; í>

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 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

13.1.2 - O 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 desatendimento das determinações 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 causaeprévia 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; 1'

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 dos
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% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

15.4- Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação n° 04/2018, 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.

15.5 - Fica instituído como fiscal de contrato o Sr. José Coringa Antunes, Secretario Municipal de Obras e
Serviços Urbanos.

""í

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 achado conforme, vai assinado em
X(xxxxxx) vias de igual teor pelas partes na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

São João dos Patos/Ma, xx de xxxxxx de 2018.


