
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúllo Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33 unícef#

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N202/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 1801001/2021

HT^prTãIí^üCõ ^ "1

1.1. O Município de São João dos Patos, através da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por meio
da Secretaria Municipal de Administração,-torna-público-para conhecimento dos-interessados que fará
realizar o procesio licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o NS 02/2021, do tipo Menor
Preço Global, às OShOOmin (oito horas) do dia 08 de março de 2021. '

1.2. O procedimento licitatório será regido pela Lei Federai n^ 8.666/1993 e suas alterações, Lei
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n^ 147/2014 e demais legislações
pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital-e seus anexos.

1.3. O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e.a.proposta de preços, ocorrerá
no prédio onde funcionada Comissão Permanente de Licitação situada'à Avenida Getúlio Vargas, 135 -
Centro. CEP 65665-000, até às OShOOmin (oito horas) do dia08 de marçodè 2021.

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitare acatar as normas contidas no presente Edital,

r 2' "dÒ^ÕBJETO DA LICITAÇÃO,bÓ>¥AZdE b0TRÉÇ0 '
1

2.1. A presente licitação tem por;objeto-à "Contratação "dé émpresa? pára prestação de serviços técnicos
especializados na cpnsultoria'ém elaboração de projetos de engenharia, planejamento, gerenciamento e
fiscalização deobrasda Prefeitura" Municipal deSão JoãodósPatos/MÂ", deacordo com ás especificações
constantes do ProjetoBásjco ^ANEXO I. • /.'•"•'.l

2.2. Oprazototal para execução dosserviços objeto desta'Licitação sérá^de 12 (doze) mesescontadosa partir
da emissãoda Ordemde ServiçoVemltida pela Préfèitüra Municipal de SãoJoão dos Patos/MA,podendo
ser prorrogado por iguais e sucessíyèis períodos conforme preceitua o artigo 57, inciso Ie II, § l® e incisos
da Lei N2: 8.666/93. " \ r

2.3. Ovalor máximo estimado para a presente licitação, importa em R RS 174.680,04 (cento e setenta e quatro
mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos), para um período de 12 (doze) meses que será o preço
máximo admissível para efeito de análise e classificação das propostas das licitantes.

I .

2.4. As demais informações necessárias à contratação encontram-se no Anexo I- Projeto Básico.

' 3.,. pAS_ÇpNpiÇÕESGEÍWIS_PARA _ J :

3.1. Poderão participar desta Licitação empresas que atendam às condições editalícias, que desempenhem
atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação expressa como objeto social da empresa em seu
estatuto ou contrato social e que comprovem possuir os requisitos necessários à qualificação estabelecidos neste
Edital.

3.2. A licitante Interessada em participar desta Tomada de Preços deverá:

-'47' ~ã«."GÒll^lpõ/£pÈX/^f EjMPÊWMÉrí^^^ 7 T. ..7 ' ~ ^~ -7^ 7~~^
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4.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente estabelecidas, interessadas e do ramo de
atividade pertinente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS, devidamente cadastradas na Prefeitura ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

4.2. A participação nesta licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes às condições
deste edital.

4.3.

5.

5.1.

Será vedada à participação de empresas:- — - - -—- — —
4.1.1. empresas que não atenderem às condições deste Edital.

4.1.2. empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, (reguladas pelo Dec. Lei
7.661/45, ou em falência, recuperação judicial ou extrajudicial reguladas pela Lei 11.101/2005)
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; •

4.1.3. empresas que tenham sido declaradas inidòneas por órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal oú dolDIstrito Federal, por meio de ato publicado no Diário
Oficial da União, do Estado ou do Município; enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição. Igualmente não"poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a
Prefeitura Muriidpal de São João dos Patos, Estado do'Maranhãó. ^
empresas reunidas^em"cònsórcio, que sejam controladas, cbligàdàs ou subsidiárias entre si,
qualquer qúe seja sua forma de constituição;

4.1.5. servidor de qualquer; brgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, bem assirn a empresa da qual tál servidorseja sócio,dirigenteou responsável técnico.

4.1.6. Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcióriar no País^ ' '

4.1.4.

I

PAMPJJGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO " "" "Z 7
1 I !• ; . , 1 r- l' I '
' • *' 1 ' ' '•

Qualquencidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do certame, de'segunda a sexta-feira das OSKs (oito) às l'2hs (treze horas), na Prefeitura
Municipal de São João dos Patòs/MA; cabendo a Comissão decidir sobrea petição no prazo de 24(vinte
e quatro horas). "' •^

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edibl á licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil qúe anteceder à data de
realização do certame. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame. •

I

5.3. Aimpugnação feita tempestivamente pela licitante não há impedirá de participar do processo licitatório,
ao menos até o trânsito em julgadoda decisão a ela pertinente.

5.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.5. Somente serão dirimidas por telefone as dúvidas de ordem estritamente informal.

5.6. No instrumento de impugnação, é obrigatória a menção a documento pessoal, emse tratandode pessoa
física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, mais endereço para correspondência, e, quando
possível, número de fax e endereço eletrônico (e-maii).

Le. 7 ^ ~ ^ I Z!

6.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados osseguintes documentos:

I
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6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.
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Tratando-se de representante leeal (SÓCIO. PROPRIETÁRIO. DIRIGENTE OU ASSEMELHADO).
deverá apresentar cópia do estatuto social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comerciai, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investldura, da Cédula de Identidade ou documento
equivalente;
6.1.1. Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos sócios, EM

CONJUNTO e a representação for feita somente por um deles, além do documento
descrito na alínea anterior, DEVERÁ ser apresentado, conforme o caso. Instrumento
público de pfocuração-ou instrumento-particular,-outorgado-pelos-demais sócios, no

^ -* qual estejam expressos os seus poderes; '
PROCURADOR - procuração particular, pública ou carta de credenciamento, com firma

reconhecida em cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos referentes ao
certame: poderes para ,emitir proposta de preços, emitir declarações, receber intimacão.

Interpor recurso e renunciar a sua interposicão. assinar contrato, assim como praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame." acompanhada de um dos docunientos citados na alínea
anterior, conforme ocaso, para.flhs dècohfirmacão dos poderes para subscrevê-la. podendo ser
adotado oRodeio sugéridó^/no^ANEXÕ lll,--òu".,^nda, cópia.de trasladode'procuração por
ihstrumento'púbIico,-na Hipótese de representaçãp"por;meio;dérp'reposto. Deverá apresentar
ainda, cópia da Cédula de.lclentidade ou documento équivalerite; 0) / í
6.1.2.1. Caso o Estatuto qu-Cóntrato Social.da emprésá estabeleça'a assinatura dos sócios EM
I .CONJUNTO, odocumento apresentado na alínea anterior DEVERÁ ser assinado pelos
; sócios indicados nbEstatuto ou Contrato SocÍal,^não sendo permitida assinatura Isolada
r de apenas'u'm deles; , \" " " .-'.V ' í
0 representante legál e ò" procurador dèverão'identÍfiçar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto; ^ 1. j; i
Cada credenciado poderá.representar apenas uma licitante;' • j
Não será aceita, erh qualquer hipótese, aparticipação dejiçitante; i
6.1.5.1. Retárdátáriá,'.â não'ser como ouvinte;;, •
1 6.1.5.l.l; Entende|sé còmo retardatária' aJicitahté que se apresentar na sessão após
) encerrado o" credenciamento; , : !
Não serão consideradas-propostas-apresentadas; por te/egromo, internet, fac-símile ou e-mail
após a data da sessão/ -- VÒ '
O Documento de Credenciamento deverá, ser'.'aprèséntado fora dos envelopes de ns 01 -
Documentos de Habilitação e 02- Propostas de F''réços;
AMicroempresa e Empresa de Peauehò Porte oue desejar usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n2 123/2006, no presente certame dève apresentar juntamente
com o documento de credenciarhento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos
no antigo 3e da Lei Complementar, conforme ANEXO X. /
Adeclaração mencionada no subitem, 6.1.8 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser
contestada por qualquer interessado, que teráo ônus decomprovar suas alegações.
Declaração Simplificada e Específica emitidas pela Junta Comercial do Estado sede da licitante.

l7i_.DQ recebimentos ABE^ DOAÍNVÊLOPES. ''' p

7.1. Encerrada aetapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento eabertura dos envelopes contendo
os documentos de habilitação e as propostas de preços em invólucros separados, indevassáveis, lacrados
e rubricados no fecho, deverá estar carimbado com o CNPJ da empresa em cima do lacre/fecho do
envelope, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:
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RAZAO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO
PROPONENTE

À

Comissão Permanente de Licitações - CPL.
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS N2 02/2021.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO
PROPONENTE

À

Comissão Permanente de Licitações - CPL.
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
ENVELOPE NS 02 - PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS N? 02/2021.

L8..

8.1.

8.2.

8.3.

8.5.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. ^ j
" - • !

Local e horário pára solicitação de informações: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, situada
na Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000, neste município, das08h00min às 13h00min.

i - ' !
Data, local e hora de recebimento da Documentação e Propostas: 08 de março de 2021,às 08h00min, no
endereço^dé que trata oitem anterior do presente-^EdJtal. j

I ' - i
Os docunnentos exigidos.nesta TOMADÁ^^^DE PREÇOSvde,verão ser apresentados em; original, ou por
qualquer processo de'cópiá autentica por cartprio, ou àinda -podendp^^f autenticadòs pela Comissão
Permanetitede Licitações,-^(CPL). '̂"^ « i . 1 - !

i iTJ 1. !
NO ENVELOPE 01 (DOCUiVIENTOS^DE HABILITAÇÃO) devidamente; fechado ,e rubricado no fecho,
identificado conforme o indicado no^ubltem-7:i deste Edital; às-empresas deverão apresentar em 01
(uma) única via devidamente atualizados e emvigência os seguintes dòcumentos.referentes à habilitação
Jurídica, \quaiíficação técriiçay qualificação ' èçonômica Jinaricèirá e regularidadé fiscais, abaixo
relacionaclos:

i

8.5.1. A documentação

^ r
> • I
i

ação rèlátivá à HABILITAÇÃO JÜRÍDICA,'conforme;p caso
•- /.V1

.I Requerimento depmpresário; no caso de empresa indivídUal/
i TN. f' *'-•

consistirá ém:

b.| ,Ato Constitutivo;* Estatuto'ou CÓntfàtô-Social e^íêrnais alterações contratuais, desde que
• consolidada, de"vidamenti>Tgist'raÕos hiprgão competente, a saber: -Registro de Empresas
! Mercantis (Junta Co|TÍefciai).ou Registro Qvilde Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso,

em cujo "Objeto Social" esteja enquadrado o objeto desta licitação; 1

i • • »

c. I Np casode Sociédade por Ações, deverá ainda ser apresentada a última A'ta de eleição dos
I seus administradorés, acompanhada dos respectivos CPF's e Carteiras de Identidade;
!/ ' ^

d. [. Decreto de, autòrização, 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;

8.5.2. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme o caso consistirá
em:

a. Provade inscrição Cadastro Nacionalde Pessoa Jurídica (CNPJ);

b. Prova de inscrição Cadastro Municipal através de cartão de inscrição ou documento
equivalente à inscrição (Cadastro);
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c. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante
apresentação da; Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n' 1751, de 02 de outubro de 2014.

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

e.

g-

h.

t. i

Certidão Negativa,-ou Certidão-Positiva com.efeitos-de-Negativa,-quanto à Dívida Ativa do
Estadão, expedida pelo Estadodo domicílio ou sede do licitante,comprovando a regularidade

.para com a Fazenda Estadual; j

Certidão Negativa de Débitos, ou Cèrtidão Ppsitiya com efeitos de Negativa, relativo à
Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sède do licitante,
comprovando a regularidade paraxóm a Fazenda Municipal; 1

Certidão Negativa, oui,Certidão'Positiva çorh.efeltòs de Negativa, quanto à Dívida Ativa do
Município', éxpèdida péla^ Procuradoria Geràhdp^Municípió dò.domicílio ou;sede do licitante
ou peloórgão resporisáWl pelaemissão da referida^certidão; ' '

T f; : - -y (
;

Certificado dèReguíaridáde deSituação çío FGTS-ÇRF; emitido pela Caixa Econômica Federal
- CEF, comprovando a regularidade pierantè o Fundo dé Garantia porTempo de Serviço;

; V'-' !
Prova de inexistência de'débitos inadimplidos"perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de,certidão negativa, n'ós termos'do'-Títu!p Vll-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decretò-Lei no 5.452, de lo de hiaio del943, www.tst.gov.br:

8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
.Vx -.

8.6.1.

o atestador.

» V » . *

I - . ' «.'•V,'' 'i ' '• •/ '
Atestado fornecido por pessoa,jurídica de.direito'públÍco òutprlyádo, que comprove que a licitante
executou ou está execut'ahdo.;s.efviçps corri^tweis em^ características com o objeto da licitação,
devendo oatestado conter "o ripmè7-CNPJ; èndereçb/e oiteléfopejé contato do atestador, ou qualquer
outra forma de que a Comissão Pêrmanehte.de Licitação-r.CPL'possa valer-separa manter contato com

8.6.2. Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou CAU;
! I
t ' y'

8.6.3. Comprovante de que possui em seu quadro permanente na data prevista para entrega dos envelopes,
como seu Responsável Técnico, profissional ,(is) de nível superior, engenheiro civil ou arquiteto,
acompanhado da certidão de registro de Pessoa Física no CRÉA ou CAU.

8.6.4. Certidão de Acervo técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenhariae Agronomia/CREA ou CAU,
onde deverá constar o nome do profissional, comprovando a execução dos serviços de características
semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo atestado de capacidade técnica.

8.6.5. Acomprovação do vínculoempregatíclo do ResponsávelTécnicoserá feita mediante cópia do Contrato
de Trabalho com a empresa, que demonstre a identificação do profissional ou contrato de Prestação de
Serviçosdevidamente registrado no CREA, em que conste o profissional como responsável técnico.
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8.6.6. Declaração com a descriminação de todo pessoal habilitado à execução dos serviços à serem
contratados, com suas respectivas qualificações técnicas comprovadas através da identidade
profissional, em atendimento ao Art. 30., inciso II da Lei 8.666/93.

8.6.6.1. 02 (dois) profissionais de nivel superior; engenheiro civil ou arquiteto, devidamente inscrito na
entidade profissional competente;

A declaração de que trata o item 8.6.6., deve está assinada pelo proprietário e pelo Responsável
Técnico, com firma registrada^em-cartório,-demonstrando a sua-anuência. ,

t

8.7. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANÇEIRA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:'

8.7.1. Relativa à qualificação econômico-flnancelra: '
a). Balanço patrimonial e dernonstrações.contábeis do último exercício social, já exigíveis e

• apresentados na forma da lei> qué~çomprpvem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provísórios, p.odendoser atualizados, quando
encerrados há maisde 03 (três) meses da data'de apresentação da proposta.

b); Serão considerados aceitos como na forma da lei ó balanço patrimonial e demonstrações
I contábeis assini apresentados:, v • ' '
: b.l.) sociedades regidas pela LeJ NS: 6.404/76 (sociedadeanônima):
i

I • Publicados em Diário Oficial; ou/' • ' .•>:!/' '
i • Publicados emjornal de grande circulação; ou , [
j • Por cópia-registrada ou autenticada ria Junta Comercial da sede ou domicílio do
, licitárite. , í.,. ' . '
I b.2)' Empresários individuais. Empresas Individuais Üe Responsabilidade Limitada - EIRELI
; ouSociedades Empresárias LTDA independente dé enquadramento como ME/EPP:

• Porcopiando livró Diário, inclusive cóm ois Térmós dé Abertura e de Encerramento,
j devidamente autèntiçadp na Junta Cpmerciarda sede ou domicílio do licitante ou

em o,utrò órgâo equivalerite;"ou í'.. '
; • Porcópia dô^Bãlançd é das,Demonstrações Contábeis devidamente registradosna
I Junta Comercial dasede oü^dom.icílio'do licitante ou em outro órgão equivalente,
i acompanhados dos termos de Abertura e Encerramentos do Livro Diário

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou

• em outro órgão equivalente.
b.3) sociedade criada no exercício em curso:

' • Cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

b.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

8.6.1.1. Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedência da data de apresentação da documentação quando não vierexpresso na
certidão.

8.7.2. OUTRAS COMPROVAÇÕES, mediante a apresentação dos documentos abaixo:

8.7.2.1. Declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIli do art. 72 da Constituição
Federal: Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está
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cumprindo o disposto no inciso XXXlll do artigo 7® da Constituição Federal, na forma
da Lei NS: 9.854/99, conforme modelo no ANEXO V;

8.7.2.2. Declaração de Inexistência de Fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na
forma do § 28 do Artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal
do Licitante, conforme modelo no ANEXO VI.

8.7.2.3. Declaração do Licitante, conforme inciso III do art. 30 da Lei Federal 8.666/93, de
acordo modelo no ANEXO II.

8.7.2.4. Declaração de Habilitação Prévia que atende todos os requisitos de habilitação,
conforme modelo no ANEXO IV.- ,

8.7.2.5. Declaração de Localização e Funcionamento, que o licitante esta estabelecido em local
adequado e em pleno funcionamento com instalações compatíveis para o ramo de
exercício de atividade da mesma, conforme modelo no ANEXO VIII. i

8.7.3. As;certidões ou documentos equivalentes valerão nos prazos que lhes são próprios, Inexlstindo
esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta] dias, contados de sua expedição;

8.7.4. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação^dos documentos
exigidos para a habilitação; com exceção ap disposto no art. 43 da Lei Complementar 123/2006 da
suà alteração péla%èi Complementar n® 147/2014e§,32 do art. 48 da Lei NS; 8.666/93.

8.7.5. Asi certidões.'expedidas pela ."Internet" e que possuam. código para averiguação, estão
condicionadas à verificação de suas autenticidades nos sites de cada órgão emissor, portanto, estas
não precisarão ser autenticadas; •" '

8.7.6. Não serão aceitos "protocolos dê entrega" òu "solicitação.de documento" em;substituição aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.'

9-..—DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. As licitantes apresentarão suas propostas em via única, datilografada ou impressa por qualquer meio
usual, ern papel timbrado dà empresa, sem emendas, ràsuras ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada porquem tenha poderes para-fázê-lo. Aproposta "deverá conter: |
9.1.1. Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e dados bancários-agência/conta/banco;
9.1.2. Conter preços unitários mensais.e globais,''.ém"algàrismp e por extenso, em real com no máximo

duas casas decimais após ávírguja, sendo considerado fixo e irreajustável. ^
9.1.3. Preço total da proposta de preços, em aigarismo arábico e por extenso, na móeda nacional, ]á

incluídos os custos,de frete, encargos fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas Incidentes
sobre o objeto licitado.

9.1.4. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
marcada para o recebimento dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS;

9.1.5. Período de execução dos serviços será conforme a necessidade deste órgão;.
9.1.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou

vantagem baseada nas ofertadas das demais licitantes.

10... DO JULGAMENTO. _ 1

10.1. No local, data e hora definidas no preâmbulo deste Edital, na presença dos membros da Comissão
Permanente de Licitação e dos representantes dos licitantes, devidamente e antecipadamente
credenciados, será iniciadaa sessão pública de entrega dos envelopes "01" e "02";

10.2. Nesta mesma sessão pública, a Comissão procederá à abertura dos envelopes "01", sendo permitido, a
todos os representantes legais, examinar os documentos neles contidos, rubricando-os juntamente com
integrantes da Comissão, os envelopes "02" deverão permanecer lacrados, devendo ser rubricados nos
lacrespor todos os representantes legais e pelos integrantes da Comissão que os manterá sob sua guarda;
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10.3. A Comissão lavrará ata circunstanciada de recebimento dos envelopes "01" e "02" e da abertura do
envelope "01". A critério da Comissão, as reivindicações e os questionamentos relativos aos documentos
contidos nos envelopes "01" serão decididos pela Comissão na mesma reunião ou deixados para decisão
posterior.

10.4. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem às condições previstas no item 6.5 deste
Edital;

10.5. Não havendo impugnação-quanto-à .-habilitaçâo,-os-licitantes- poderão,..unanimemente, desistir da
interposição cle''fecurso, o que constará em ata, procedendo-se à abertura dos ENVELOPES NS; 02, dos
licitantes habilitados. '

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10,

10.11

Havendo interposição de recursos, a Comissão suspenderá a sessão, lavrando^se ata circunstanciada dos
trabalhos'até então executados e comunicará, por e-mail ou fax, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito] horas aos licitantes habilitadosVa data, a hora e local de sua abertura. Nessa hipótese,
os ENVELOPES N2: 02, devidamente lacradps~êTu5ricados pelos presentes, permanecerão, até que se
reabra a sessão, sobre.guarda e responsabilidade.da Comissão Rermanente^de Licitações;

I. \

AComissãoabrirá ós,ENVELOPES N2: 02 dos iicitahtès habilitados, divúlgandpaos presentes as
oferecidas objeto dà'frcitáçãp;/-y' iTjs,'- '-.V/'

Será considerado vencedonb licitante'que oferecer Menor Preço Global, sendo aspropostas classificadas
pela ordem crescente dos préços ofertados e.aceitáveisVErn caso dé-empate, far-se-á sorteio, na mesma
sessão dejulgamentp; tV - - ' > .' i / ;

condições

Serão desclassificadas as propostas que não atenderemi às,exigências desta TOMADA DE PREÇOS ou
apresentarem preços simbólicos, irrisórios oudevalor 2erd,''i'ncompatíveis com os praticados no mercado;

: " í

Noscasos em que a Comissãoconstatar a existência de djvêrgêhçias'éntre o valòr registrado sobre forma
numérica;e ovalor apresentado por extenso, prevalecerá este uítimo;' 1

4 • • y • * «V * . " J ^

Durante a análise das propo'stas,'Comjssão poderá convocar-ós proponentes para esclarecimento de
natureza técnica das respectivas propòstas,.ou outros qué.se fizerem necessáriós ao julgamento;

Coiocar-sè-ãp à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e
classificação elaborados segundo o critério de julgamento;

10.12.

10.13. Do resultado do juigamentodas propostas, caberá recurso pelosinteressados, no prazode 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de intimação ou da divulgação do resultado;

DA ADJUDICAÇÃO .EJÍO^MJDLO JÍAL

11.1.

11.2.

Não havendo interposição de recursos quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, cabe
à Comissão adjudicar o objeto da licitação ao vencedor, submetendotal decisão à autoridadesuperior, a
quem compete homologar ou não a licitação;

Homologada a licitação, o adjudicatário no prazo máximo de 05 (cinco) dias, será convocado para
assinatura do contrato, e retirada da Nota de Empenho e a Ordemde Serviços;
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Caso o licitante vencedor não assine o Contrato dentro do prazo estabelecido, terá sua proposta
desclassificada e ficará impedido de participar de outras licitações e de contratar com a Administração
Municipal, pelo prazo de até 02(dois) anos, de acordo com Lei NS; 8.666/93;

No caso de desclassificação do licitante vencedor, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seu
exclusivo critério, poderá adjudicar o contrato ao licitante classificado em segundo lugar e assim

sucessivamente, desde que aceitas as mesmas condições de preço e de prazo do licitante classificado em
primeiro lugar.

DA FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento das obrigações será realizado mediante a apresentação de Notas Fiscais dos serviços
executados a esta Prefeitura Municipal e devidamente atestas pelo setor e funcionário responsável;

12.2. A Prefeitura disporá de um prazo de até 02 (dois).dias-úteis para ultimar o devido atesto;

12.3. A Prefeitura disporá de um prazo de'30 (trinta) dias úteis contados, a partir do recebimento da Nota Fiscal,
para ultimar opagamento;^

12.4. A Prefeitura não fará nenhum pagamento ao licitante antes de paga ou relevada a multa que por acaso
lhe tenha sido imposta. _ • - '•

; 13. DApOTAÇAO ORÇAMENTARIA. _ .

13.1. O pagamento dos serviços a serem executados, correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
i ^ • i

02 08 SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02 08 SECRETARIA DEOBRAS E.SERVIÇOS URBANOS •

04Administração
04 122 Administração Geral . - -
04 0003 GÉSTAO ADMINISTRATIVA • •
04122 0003 2026 0000 Manutehção e Funclonamento da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ' • > ^

' 14-

14.1.

14.2,

DOS PRAZOS. _ „ i

1 • " i
Os serviços serão executados de imediato de acordo com a Ordem de Serviços, expedida pelo setor
competente, não podendo ultrapassar a 05 (cinco) dias da data da emissão da respectiva Ordem;

Uma eventual prorrogação do prazo para. a execução dos serviços ficará a-critério desta Prefeitura,
podendo ser solicitada pela empresa vencedora, desde que amplamente fundamentada.

15. DAS.PENALIDADES. , _ . _ J

15.1. Áempresa vencedora poderão ser aplicadas, a critériodesta PREFEITURA e sem prejuízo do direito
a rescisão do Contrato e às perdas e danos, as seguintes penalidades:
15.1.1. Multa moratória de 1% (um por cento), do valor corrigido do Contrato, por dia, até o

trigésimo dia de atraso, se os serviços executados não forem executados no prazo
previsto ou concluídos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pela
Prefeitura;
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15.1.2. Suspensão o direito de licitar e contatar com a Prefeitura, por um prazo a ser fixado em
até 02 (dois) anos;

15.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura, em função da
natureza da falta cometida ou das faltas e penalidades anteriores, em caso de
reincidência, a ser publicada em órgão oficial.

15.2. As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas à Tesouraria desta Prefeitura Municipal
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação para este fim;

15.3. A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação ou
protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa a
notificação extrajudicial;

15.4. Das decisões que aplicarão as penalidades previstas neste instrumento, serão cabíveis, sem efeito
süspensivo: , !
15.4.1. O pedido de reconsideração dingldo à autoridade competente, rio prazo de 10 (dez) dias

da notificação, mediarite"o pagamento ;de'seu valor na Tesouraria desta Prefeitura
' Múnicipal;,"- -

15!4.2. Recurso dirigidp'ao Secretário Municipal de Finanças dè.São João dos Patos/MA, no
prazo dê 10 (dez) dias da vigência do indeferirnentó do pedido de reconsideração;
Odespacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação
será Dublicado em Órsão oficial- ' I

15:4.3.

16. DA RESCISÃO.
1

16.1. Aexecução dos serviços poderá ser-rescindida, indépenderitè de interpelação judicial, sem que a
empresa vencedora' tenha o direito de indenização, de qualquer espécie, quando a empresa
vencedora:

16^.1. Tornar-se insolvente; 1
16.1.2. Transferir a execução' dos serviços, notodo ouem parte, sem anuência prévia eexpressa

desta Prefeitura Municipal;. . ,
Não cumpri^-^-mésmp, que •.pàrcialmente" .aS"CÓndições estipuladas no presente
instrumento; ""'7' r
Não cumprir ou-ãlterar as especificações contidas no Anexo I, baixadas pela Prefeitura
sem a expressa anuência desta;' '

Por conveniência desta Prefeitura, ao seu exclusivo critério. ,

1611.3.

16.1.4.
(

I6;i.5.
I

SUBCONTRATAÇÃO.

17.1. Aempresa vencedora não poderá ceder ousubcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto desta
TOMADA DE PREÇOS sem a prévia autorização, por escrito desta Prefeitura ressalvando-se que quando
concedida a subcontrataçâo, obriga-se à firma vencedora a celebrar o respectivo contrato com a inteira
obediência aos termos desta TOMADA DE PREÇOS e sob sua inteira responsabilidade ressalvando-se
ainda a Prefeitura Municipal, direito de, aqualquer tempo, dar por terminado osubcontratado, sem que
caiba àsubcontratada o direito de reclamar Indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

i 18. DÃtópÒN^BILÍDAMDÃ " !

18.1. Aempresa vencedora assumirá total responsabilidade por danos causados aPrefeitura Municipal de São
João dos Patos/MA, ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando esta Prefeitura de
todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas empregadas ouajustadas na execução detais serviços;
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18.2. A eventual aceitação da execução dos serviços por parte desta Prefeitura não eximirá a empresa
vencedora da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, no prazo de até 60 (sessenta) dias, circunstâncias na qual as despesas
correrão por conta exclusiva da empresa contratada.

[ 19.
19.1

DAS GARANTIAS. n
o presente edital está regido pela Lei Federal N^: 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, pela

Lei Complementar n" 123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 147/2014 e demais legislações
pertinentes, bem çomo pelas disposições deste Edital e,seus anexos. ,—;

120. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. i
f ' • -

20.1. Conforme facultado pelo Art. 109 da Lei NS; 8.666/93, após a divulgação dos resultados de julgamento da
habilitação ou das propostas, as licitantes que se Julgarem prejudicadas, poderão interpor recursos contra
a decisão'da Comissão, nó prazo de 05 (cincò)Jdias. úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a
publicaçãíD.do mesmo. ' i H-' ". , j • ,

i: ?!•_ PAS blSPOSlÇÕES_GERAISi

21.1. A participação nesta TOMADA DE PREÇOS implicará ha aceitação integral e Irretratável de suas normas e
observância dos preceitos legais e regulamentares; ressalvados o direito de impugnação e de recurso;

A entrega da proposta, sem;que,tenha sido^tempestivaínènte Impugnado o presente Edital, implicará na
plena aceitação, por parte dos ínteressados,~das condiçõesmele'estabelecidas;

Estará sempre ressalvada a Prefeitura Municipal de São João^dos Patòs/MA, por despacho motivado pelo
Sr. Sec. Mun. de Administração e l^lanejamentp de que se.^dará conhecimento aos licitantes, odireito de
revogarou anular esta\Licitaçãoi sém'que caiba direito de reclamação oupedido de indenização por parte
dos licitantes.; --v' j

( \ ^
As Declarações expressas apresentadas, na Licitação terãó'preysunçãó relativã, podendo ser rebatidas, no
curso da sessão, pela Comissão'oü'licitantes,''Sltuação^em"qu'e acarretará a realização de diligência para
fins de comprovação, pelo licitante, dà çondiçãò declarada.-'- .' iI ' !

\ / I
Pedidos de retificação ou cancelamento, por engano na cotação ou especificação do|objeto, somente
poderão ser apreciados se formulados antes de abertas às propostas;

21.2.

21.3.

21.4.

21.4.

21.5. Na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da Proposta fica automaticamente
prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão;

21.6. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Secretaria responsável pela

elaboração do devido edital, com base à legislação que se aplica a modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob
a égide da Lei N^; 8.666/93 e suas alterações posteriores. Os casos omissos serão decididos pela Comissão
Permanente de Licitações (CPL), desta Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

21.7. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § is do Art.
65 da Lei 8.666/93;

21.8. Éfacultada, a Comissão Permanente de Licitações (CPL) ou à Autoridade Superior, em qualquerfase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
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vedada a Inclusão posterior de documento ou Informação que deveria constar no ato da sessão pública,
em conformidade com o art. 43, §3^, da Lei NQ: 8.666/93;

21.9. Se a licitação for considerada deserta ou fracassada, cabe ao gestor do órgão de origem deliberar acerca
da repetição do certame; da utilização da hipótese de contratação direta com base no artigo 24, inciso V,
da lei 8.666/93; ou da desistência da contratação;

21.10. A homologação do resultado desta TOMADADE PREÇOS não implicará em direito ò contratação;

21.11. Fazem partes integrantes deste edital: — .

ANEXO 1- PROJETO BÁSICO;
ANEXO II - DECLARAÇÃO DO LICITANTE
ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; PRÉVIA; - |
ANEXO V'- MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOJNCISO XXXII! DO ART. 79 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL . í" ' 1
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INÈxlSTÊNCjA^DE FATO SUP_ERVENIENTE' IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO; ^ '
ANEXO Vil - MODELO CARTA PROPOSTA ;
ANEXO Vill- MODELO d'e'DECLARAÇÃ0 DE LOCALIZAÇÃO EfÜnÇIONÀMENTÒ
ANEXO IX-MINUTA DO CONTRATO) , _
ANEXO Xí- DECLARAÇÃO DE ENQUADRÁMENTO^COMO MICROÉMPRESA EEMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO Xi-TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
ANEXO Xil-TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

i'

; ,'. • • ' r ; i • !

. -.São Joãq dos.Patos/MA, 15 de fevereiro de 2021:

•' .'

' thuâny Costa de Sá Gòmés
Secretária Municipal de Administração

Portaria n9 001/2021
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1. OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na consultoria em
elaboração de projetos de engenharia, planejamento, gerenciamento e fiscalização de obras da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.

2. JUSTIFICATIVA f

Justifica-se a contratação de empresa especializada para consultoria,em elaboração de projetos de
engenharia, planejamento, gerenciamento e fiscalização de obras, objeto do presente Projeto Básico, para
consultoria à Prefeitura Municipal, tendo em vista que o Município, dentro de uma política de desenvolvimento
e controle de suas riquezas geradas, tem a necessidádk-derestender seus benefícios,sociais' e econômicos a
diversos setoresjda sociedade e também tem a nécèssida^de dé-dèscobrlr sua potencialidade á fim de firmar as
parcerias através das terceirizações, já cbnságràd^ em divérsoVoutros Estadps-da Federaçãoie até mesmo no
Governo Federal,. ' . ' r • . "VT• j

Éde se esclafecef qüeo contrato administrativo de corisultpriã-e considerado um meio eficaz na
obtenção de serviços públicos quando o órgâp.dispõe dé"pòüca viabilidade ecPnòmica. j

i " \^I
o Município de São João dos Patos, diante da grande demanda de obras e também de alocações

de recursos, necessita de projetos técnicos èxecütívõs para quetudo pòssásé efetivar de uma forma oudeoutra,
para tanto, é necessário que disponha de equipe técnica qualificada nasdiyèrsas áreas, coíno" engenharia civil,
elétrica, sanitária, arquitetura, consultoria especializada, entre outros. í'' * !

i • . •• ••••i ^ !
i • ' í ^^ •'./ - I

O atual quadrpjécnico\clp.,íy!uniçípio, em função da crescente demanda de projetos, recursos,
convênios e outras várias atividades desenvolvidas, não suporta'tamanha'quantidade dé.serviços e tampouco
permite que os mesmos se dediquern^ ap desempenho'das atividades'supracitadas com exclusividade,
ocasionando sérios egrandes prejuízos'aò município em razão do hãOiatèndiménto das demaiídas com o prazo
que se espera e necessita. T • --- 'v-.l/ • - - i

Averdade é.que o Município, com a estrutura funcional disponível, bem como pèla complexidade
dos serviços técnicos, não possui tempo econdições de executar,a elaboração dos estudos supracitados. Assim,
com o intuito de obter serviço deelaboração detrabalhos técnicos voltados para a elaboração de projetos, nas
diversas áreas da engenharia, còm corpo técnico ecomprovada qualificação nas atividades pretendidas, propõe-
se a contrataçãoide èmpresá que disponha deequipe capacitada e especializada, para tal finalidade.

Énecessário atender agrande demanda por projetos de engenharia para viabilizar importantes
intervenções nas diversas áreas da administração municipal. Também se faz necessário subsidiar o pleito de
recursos estaduais e federais através de contratos de repasse e convênios. Os projetos têm como objetivo a
captação de recursos junto aos Governos Federal, Estaduais e outros, e, devem ser elaborados em total
conformidade com as sistemáticas de cada órgão concedente, compreendendo: preparação dos pré- projetos
que se fizerem necessários; eelaboração dos projetos com cadastramentos das propostas no portal de convênios
(www.copvenios.gov.br), emissão das ART's de elaboração referente aos projetos de engenharia.

Baseados nesses fatores éque justificamos anecessidade da contratação de empresa especializada
na prestação de serviços técnicos de engenharia para consultoria na elaboração de projetos nas diversas áreas
da engenharia e outras atividades correlatas, com comprovada qualificação nas atividades pretendidas,
composta porequipes multidisciplinar capacitada e especializada para tal desiderato.
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Importante ressaltar que os serviços serão realizados no Município de SãoJoão dos Patos, exceto
a Impressãodos projetos que poderão ocorrer na sede da empresa contratada, procedendo às visitas in loco, em
locais definidos pelo próprio Município, por meio de Ordem de Serviço, onde houver a necessidade de
implantação de empreendimentos.

Tal pretensão tem amparo no Inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n®
8.666/93 e demais normas legais pertinentes. Todos esses dispositivos estabelecem regras necessárias à
realização de todo o processo administrativo licitatório, bem como da motivação doseu ato.

Por fim, é de se expor de forma clara a motivação para a realização dó certame lidtatório, em que
a Secretaria de Administração evidencia o ato administrativo revestido de todos os seus requisitos formais e
materiais, no intuito de torná-lo eficaz em sua plenitude. Trata-se incontestavelmente, de ato vinculado ou
regrado, porque se enquadra entre aqueles para os quais a Lei Federal ns 8.666/93 estabelece os requisitos e
condições de sua realização.

3. VALOR ESTIMADO EESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS . •

! ^ i
o valor total estimado pará execução do objeto do presente Prpjèto'Básico é de R$ 174.680,04

(cento e setenta e quatro mil, seiscentps e oitenta reais e quatro centavos),'tèndó por referência os preços
constantes da pesquisa de preços realizada. 1''-'

4. PLANILHA DE QUANTITATIVOS ÉPREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. qtd: ' VALOR MENSAL VALOR TOTAL

01

Prestação de serviços técnicos especializados ~líá'
consultoria em elaboração dè projetos de engenharia,
planejamento, gerenciamento e fiscalização de obrasda
Prefeitura Municipalde São João dos Patos/MA.

Mês • 12 •
t '

RS 14.556,67^ RS 174.680,04

Consultoria em Projetos de engenharia civil: prpjetos estruturais, projkos arquitetônicos, projetos elétricos,
projetos hidráulicos, projetos de térrapjanágem, projetos de infraestrutura urbana (pavimentação, drenagem
pluvial, calçada e finalização) e projetos decorhbate contra Incêndio;''

Consultoria em Projetos de engenharia sanitária: projetos isométricõs das partes hidráulicas, sanitárias ePlano
de Controle Ambiental - PCA, correspondente aos projetos desenvolvidos na parte civil; )

I

Consultoria em'Projetos de engenharia elétrica: alta e baixa tensão, sistema de proteção de descarga
atmosférica - SPDA;

j
Consultoria em Projetos de Desenvolvimento Urbano: paisagismo e urbanismo;

Consultoria em Fiscalização de obras: Acompanhamento e Fiscalização na execução;

Consultoria em Confecção de Habite-se bem como quaisquer documentos relacionados àconstrução civil que
necessitem de fiscalização municipal;

Consultoria em Elaboração de projetos de Georeferenciamento, geotécnico (análise de solo) bem como
levantamentos topográficos;

Consultoria em Aferição anual do Valor da Terra Nua - VTN, nos termos da Instrução Normativa - IN da Receita
Federal do Brasil - RFB que estiver em vigor;
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Consultoria em Levantamento topográfico;

Consultoria em Elaboração de projeto de licenciamento ambiental;

Assistência, acompanhamento na alimentação do SICONV.

5. DAS EXIGÊNCIAS MINÍMAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

51 - Para realização do acompanhamento na eiaboração dos-projetos de reforma,-a contratada deverá realizar
uma visita no imóvèí indicado pela Secretaria Contratante para levantamento das medidas das instalações a
serem reformadas;

52 - Para as Construções novas;
5.2.1 - Antes de iniciar o projeto, a contratada deverá realizar reunião com os servidores da Secretaria
Contratante, envolvidos para definição das necessidades a serem atendidas pelo referido recurso. Da
referida reunião sairá a Ordem de Serviço com detalhamento e parâmetros para a contratada iniciarseus
trabalhos; r .

5.2.2 - Após a conclusão dos projetos, a contratada'deverá apresentar-o projeto final à Secretaria
Contratante com nómínimoòs seguintes produtos: ' '
a) Três cópias dos Projetos aprovados e assinados de cada prancha, impressos em escala visível,

preferencialmente no tamanho" da prancha (formato Al);
b) Uma cópia dos Projetos em formato digital em mídia CD ou DVD du Pendrive e PDF; |
c) ART's-Anotações de Responsabilidade Técnica assinadas e recolhidas;
d) Memoriais Descritivos,'Pr'ojetos básicos e executivòs> Especificações Técnicas, Memória de Cálculo,

Orçarhentos e Cronogramas em duas cópias assinadas e arquivo digital (Excel e Word).

6 - APROVAÇÃO, DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

-O referido deverá ser aprovado nos órgãoscompetentes; ' ,

- Deverá aprovar o Projeto Prêventivò contra incêndio no Corpo de Bombeiros, assumindo todos os custos da
sua aprovação, exceto taxas; . /*. ;

t " - • *, ' „ V,. ' • ;
- Quando necessário, aprovar nas concessionárias de ágüa, esgoto é energia elétrica.

7- DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROJETO ;

I /
Caberá ao projetista prestar assistência técnica à Prefeitura Municipal, sendo considerado este

serviço, incluso, na apresentaçãoda proposta. "Assistência Técnica" será entendidacomoos serviços prestados
pelo autor dos projetos, através de sugestões e respostas às consultas nosassuntos de sua especialidade. Essa
assistência será prestada sempre quesolicitada durantetodo o processo, desdea apresentação dos projetos até
a conclusão daobra, sejanafasede projeto, de licitação ou execução damesma. Caberá à Secretaria Contratante,
em comum acordo com o projetista, a decisão sobre quaisquer modificações de projeto. Fica a cargo do
projetista, executar as modificações, desde que os serviços estejam incompletos ou em desacordo com as
condições fixadas em norma.

8 - DOS REQUISITOS PARA AELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

a. Segurança;

b. Nãocausar impactoambiental danoso;
c. Funcionalidade e adequação ao uso correto dos serviçospúblicos,

t ', /

Página 15 de 39



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N5 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

ÍSJ»-;

d. Economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra;
e. Economia na aplicação de equipamentos que consumam energia elétrica;
f. Facilidade na execução, conservação e operação;
g. Possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias primas existentes na região;
h. As definições de projetos buscarão sempre soluções econômicas, sem prejuízo da qualidade e da

facilidade de manutenção.

9 - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

a. Todos os projetos deverão conter: detalhes, plantas baixas, notas, legendas. Identificação;da obra, versão,
projeto, etc., necessários para o perfeito entendimento dos serviços a serem executados. As pranchas
deverão ter indicação das penas para impressão;

b. Os serviços contratados deverão guardar perfeita compatibilização com a especificação e condições
especificadas;

c. Os Projetos deverão ser desenvolvidos de acordo coni as Normas Técnicas da Associação Brasileirade Normas
Técnicas (ABNT), em conformidade com as nbfmas.da Ágência Naçional deVigilância Sanitária (ANVISA) e de
acordo com as exigências das empresâs'còncessionárias.de serviços públicos,-Com detalhes construtivos e
outros complementares indispensáveis à perfeita execução da obra. "• •

d. Fiscalização nas obras executadas, através de profissional de engenharia devidamente registrado no conselho
profissional competente." • ' • • . *

9.1 - Projeto Arquitetônico:

9.1.1. Elaboração do projeto arquitetônico completo, dentro das normas da ABNT e ANVISA, com planta
baixa, no mínimo dois cortes e duas elevações por bloco, planta de cobertura, situação, localização
edetalhamentos quando necessário; ^ '

9.1.2. Deverá detalhar to~dos ds aspéctosconstrutivos necessários a boa execução da obra;
9.1.3. O projeto deverá atender a NBR 9050 de 2004 (Acessibilidadefa edificações, mobiliários, espaços

e equipamentos urbánôs);»,, •' '
9.1.4. Seguir as escalas recomendadas, geralmente á Planta Baixa 1:50, a Situação 1:500 e a Implantação

/ Cobertura 1:100; -V \ "
9.1.5. Dentro do Projeto Arquitetônico, ihserém-se tárnbém as;definições relacionadas à topografia do

terreno; onde deverão ser déterminados os cortes e aterros necessários, desníveis e contenções;

9.1.6. Indicar no Projeto as entradas principais-e-de serviço, estacionamentos, paisagismo, muros para
fechamento e calçadas externas;

9.1.7. Apresentar Memorial Descritivo da Obra e especificações técnicas, com a descrição detalhada do
objeto projetado, na forma de texto, apresentando as soluções técnicas- adotadas e suas
justificativas;

9.1.8. Complementar as informações contidas nos projetos para o pleno entendimento do Projeto;
9.1.9. Deverá ser elaborado o quantitativo de materiais e o orçamento geral da obra discriminado por

serviço, com preços baseado nos índices da Tabela SiNAPI ou outra planilha indicada pela
Secretaria Contratante, bem como o Cronograma Físico-Financeiro;

9.1.10. Os projetos contemplarão, quando necessário:

a) Planta baixade cada pavimento;
b) Planta de cobertura, implantação, situação e quadro deestatística;
c) Cortes Longitudinais;
d) Cortes Transversais;
e) Situação e legendas;
f) Diagrama de cobertura;
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9.2 -Aprovações:

a) o projeto arquitetônico deverá ter a aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado de Maranhão para
prevenção contra incêndios;

b) Aprovação nas Concessionárias deÁgua e Esgoto e de Energia elétrica senecessário;
c) Todas as correções necessárias para aprovação serãoporconta dacontratada.

9.3 - Projeto Estrutural:
9.3.1. Os projetos contefrípiarão, quando necessári^ —~ ^

a) Cálculo da estrutura em concreto armado, com locação, e carga de pilares, fundações, formas e
armaduras e detalhes construtivos; i

b) Detalhamento de vigas, pilares e lajes; ;
c) Projeto'de fundação com dimenslonarhentoe detalhamento; . i
d) Detalhamento de todos os aspectos construtivos necessários aboa execução da obra; 1
e) Cálculo da Estrutura Metálica, inclusive dimên^phamento edetalhamento, se necessário;
f) Dimensionamento de muros dexqntenção, se necessário; _ i
g) Quantitativo de Materiais,.orçamento e memorial descntÍyo;v ;
h) Planta dé forma de cada pavimento; A i. ^ I
i) Planta deforma da cobertura;/ '
j) Planta de locação de pilares;/ •l--' ?—!
k) Planta de carga da fundação; ' \V\'/ •'. j
I) Cortes longitudinais e transversais; : "V '
m) Desenhos das armações;' / : i
n) Quadrojgeral de ferros, notas e legendas; /\i

9.3.2. As principais normas deT.eférêricia para Projeto Estrutural são: j
a) ABNT-ÁSSOCIAÇÃOBRASlLEIRA\;'/bENORMASTÉCNrà^ I
b) NBR 6118 -Projeto de éstruturas de cohcreto 2004; / ! |
c) NBR 6120 -Cargas para oVáiculqde^estruturas de edificações;>'yV j
d) NBR 6122 -Projeto eExecúçãb'de Fundações;/Cl.V'v- - !
e) NBR 6123 - Forças devidás ab yêntoTm edificaçõe^; ~7', r- í / !
f) NBR 6355 -Perfis estruturais, dé àço^.fprmadós áffiôPadro^^nização; \
g) NBR 7480 -Barras efios de aço destinados aarmaduras de concreto armado; í
h) NBR 8036-Sondagem; ' í
1) NBR 14859-2 - Laje Pré-Fabricada - Requisitos -Lajes Bidirecionais; /
j) NBR 14859 -Laje pré-fabricada -Requisitos -Parte 1Lajes unidirecionais;- ,/
k) NBR 14^59-Laje pré-fabricada-Requisitos-Parte 2 Lajes bidirecionais.

9.4 - Projeto Elétrico, Sistemas (Lógica, Telefone, Sonorização, Alarmes] e SPDA
9.4.1. Os projetos contemplarão, quando necessário:

a) Planta de cada pavimento;
b) Situação eentrada de energia, telefone e rede lógica;
c) Quadro de carga de cada pavimento ou setor;
d) Localização dos pontos de tomadas, interruptores, luminárias eequipamentos;
e) Diagramas Unifilar e/ouTrifilar;
f) Quadro de cargas contendo adescrição de cada circuito, carga instalada, carga de demanda, tensão,

corrente de projeto, corrente corrigida, bitola dos cabos, fase, neutro e terra, capacidade de cada
disjuntor, distribuição das fases no barramento e a proteção geral;

g) Os diagramas deverão ser apresentados para cada quadro de distribuição ese possível na mesma
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prancha onde haverá o desenho do diagrama do respectivo quadro.
9.4.2. Dimensionar rede para energia elétrica e sistemas de acordo com as exigências das

concessionárias. Diagrama unifilar, equilíbrio de fases, distribuição do dimensionamento dos
circuitos nas plantas, especificações dos circuitos, cálculo da demanda, determinação de
luminárias, pontos elétricos, tomadas e interruptores.

9.4.3. A especificação das luminárias deverá garantir conforto, luminosidade compatível à utilização
do ambiente e economia.

9.4.4. Os equipamentos especiais a serem utilizados serão informados pela Prefeitura Municipal de
São João dos Patos. — - -- -

9.4.5. Dimensionamento de iluminação em áreas externas, tais como, pátios, estacionamentos, etc.
Neste item deverá estar incluído no valor das instalações elétricas da edificação.

9.4.6. Redè de lógica, telefonia, sonorização e alarmes.
9.4.7.' Dimensionar proteção contra descargas atmosféricas (para-raios). Neste projeto além do

Projeto contra descargas atmosféricas, propriamente ditas, também deverá ser prevista a
i equipotencialização de todos os elemèntos construtivos da edificação, assini como memorial
d̂escritivo e sua respectiva relação dè materiais.. '

9.4.8.' Deverá detalhar todos os aspectos construtivos necessários a boa execução da obra. Elaborar
.quantitativo "de materiais, ,orçamento_e memorial descritivo; ;

9.4.9.'Aprovação júrito.àsCohcéssicnárias de Telefonia è Enérgia; quahdb necessário.
9.4.10. ;As Normas de Referência para a elaboração de projeto elétrico'são as relacionadas abaixo,

•porém, se houver necessidade de incorporar alguma'Outra esta decisão será do autor do
iprojeto elétrico:'./ , ^ ' ^
• a) ABNt.;>. - ASSOCIAÇÃO "- "' ' BRASILEIRÁ DE NORMAS
' TÉCNICAS; ~ \

b) NBR-5410/20C4 (Instalações Elétricas de Balxa Tensão); ;
ç) NBR-5413/91 (Iluminação de interiores); ;

I d) NB_R-5101 (llunhinaçâo pública -Procedirhento);
I e) NBR-5419/05 (Proteção contra descargas atmosféricas); j
i f) NBR 93li:86 -Cabos.elétricos isolados - designação;

g) NBR 11301:90 - Cálculo'dá-capãcidade de,condução decorrente de cabos isolados
. em regime permanéntè (fatorde" carga 100%); ^ :

h) NBR NM 280:02 -Condutores de cabos isoVãdos (lEC 60228, MOD).

9.5 - Projeto Hldrossanítárlò:
9.5.1. Os projetos contemplarão, quando necessário:

a) Planta de cada pavimento;
b) Localização de redes no piso, prumadas e isométricos;
c) Barriletes de distribuição;
d) Detalhamentos das caixas coletoras de esgoto, gordura, indicação das caixas sanfonadas, redes

coletoras e sistema de drenagem.
9.5.2. Dimensionar rede para entrada de água e saídade esgoto.
9.5.3. Rede de água fria e quente, com detalhe da entrada de água, distribuição do dimensionamento das

prumadas e barriletes, detalhes verticais dos banheiros, cozinha e área de serviço e outras áreas.
Dimensionar e detalhar reservatórios.

9.5.4. Rede para aproveitamento das águas de chuva, cisterna coberta e distribuição para utilização em
vasossanitários, limpeza de pisos e calçadas e para irrigação dosjardins.

9.5.5. Rede de Esgoto e destinaçâo final da rede coletora, detalhe da saída, distribuição, caixas de inspeção
e passagem e detalhes.

9.5.6. Dimensionamento e detalhamento do Sistema deTratamento, Fossas e Sumidouro para lançamento
dos efluentes na rede deágua pluviais quando não existir rede deesgoto no local. Se houver, detalhar
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ligação.
9.5.7. Rede de Águas Pluviais e drenagem do terreno incluindo distribuição, dimensionamento, caixas de

inspeção, passagem, lançamento na rede existente e detalhamentos.
9.5.8. Deverá detalhar todos os aspectos construtivos necessários à boa execução da obra. Levantamento

do Quantitativo de Materiais, orçamento e memorial descritivo. Aprovação junto ao Órgão
Responsável, se necessário.

9.5.9. As principais normas de referência para projeto hidrossanitário são:

ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;
NBR 7198 - Projeto e execução de instalações de água quente de 1993; —:

NBR 5626 - Projeto e execução de instalações de água fria de 1998;
NBR 8160 - Projeto e execução de instalações de esgoto de 1999;

NBR 10844 - Projeto e execução de instalações de águas pluviais de 1989;

NBR,7229 - Projeto e execução de Fossa e Sumidouro de 1993;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g) NBR|13969 - Projetoe execução de Fossa.e Sumidourode 1997.

9.6 - Projeto Prevenção de Incêndio:/: . .a-.'
9.6.1. Desenvolvimento' do projeto prevenção de incêndio, de acordo còtn o Código de Prevenção de

Incêndio, do Corpo de Bombeiros do Estado de Maranhão;';
9.6.1. Cálculo e dimensionamento dos equipamentos, com" desenho.dós'extintores, reservatórios,

tubulações e hidrantes,; conforme exigência dò projeto; , . - '
9.6.2. Dimensionamento de central de GLP; ~ * '•
9.6.3. Levantamento do Quantitativo de Materiais, Orçamento eMempriál Descritivo.
9.6.4. Aprovação juntoao.Corpo deBombeiros;' '
9.6.5. Efetuar correções necessárias para aprovação. - .
9.6.6. Asíprincipais normas de referência para projeto de prevençãò contra.incêndio são:

a)' NBR 9077 - Projeto e dimensionamento de saídasdè emergência de 1993; :
b) Norma específica db Corpo de.Bombeiros do Es^do de Maranhão.

i •• . ;
ID DA FORMA DE CONSULTORIA NA CAPTAÇAÒ DE RECURSOS- 1

10.1 -;A Consultoria técnica' àPrefeitura Municipal sefá.da se'guinte forma: ^
10.1.1. Analisar o Orçamento Geral.da Uniãoe do Estado do Maranhão em vigência, a fim
de identificar os programas que já estão'destinandò recursos para o Município e captar os
'recursos nos programasém nível nacional;
10.1.2. Auxiliar na preparação das solicitações preliminares de recursos e na preparação
dos planos de trabalho;
10.1.3. Auxiliar na preparação de pré-projetos, com cadastramentos, no site do Governo
Federal <www.convenios.gov.br>, atendendo assim ao Decreto n''6170/2007 e Portaria
Interministerial 127/2008;

10.1.4. Subsidiar a PrefeituraMunicipal cominformações técnicassobre todas as ações que
permitam a elaboração de projetos fundamentais para o desenvolvimento do Município;
10.1.5. Realizar acompanhamento junto aos órgãos concedente dos recursos e aos
gabinetes dos parlamentares, quanto ao andamento dos projetos protocolados e quanto à
destínação e liberação de recursos;
10.1.6. Acompanhar a programação dos projetos a serem financiados pelos organismos,
objetivando captar recursos para o Município, em especial nas áreas da saúde, educação.
agricultura, esporte e turismo.

n -FORNECIMENTOS
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11.1 - DA PREFEITURA:

11.1.1. Além de cumprir com as demais obrigações constantes no contrato, a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos, deverá fornecer tempestivamente e na qualidade adequada à
contratada:

11.1.2. Todos os dados disponíveis na Prefeitura necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos, bem como requisitá-los oficialmente aos órgãos de outras esferas, quando
necessário;

11.1.3. Os mapas básicos da cidade e foto aérea, em modelo digital ou outro;

11.1.4.-- " 'd lèVarítárnéhto 'plíniãltirnétficõle n^essáriõs' àõs^stíTd^refêrentes ao sistema
viário;

11.1.5. Indicar os servidores e oficiar às entidades e representantes da sociedade que
acompanharão ou participarão do processo; |
11.1.6. Permitir livre acesso aos contratados nas instalações municipais,'medíante prévio
agehdamento.

11.2 -;DA CONTRATADA: . " ' . ! X' -
11.2.1. , Além do desenvolvimento do escopo previsto, a contratada obrigà-se, também, a:
11.2.2. -Apresentar relatórios mensais sobre o andámentó dos trabalhos contratados;

11.2.3. ' Fornecer ao contratante as informações solicitadas a-qualquer tempo, desde que
previamente; 'V \ •"
11.2.4. Manter um engenheiro/arquiteto/técnico em edificações que deverá comparecer
pelo menos duas vézes por semana no Município, cumprindo expediente das 7 (sete) as 13
(treze) horas na Sede da Prefèitura ou na reàlização das rotinas de engenharia nas obras em
execução, visando à fiscalização de obras e ou levantamentos de dados necessários à consultoria
na elaboração de futuros projetos. "v ''
11.2.5. Participar dereuniões de escíarecimentò juntó à população, vereadores e entidades
|que solicitem informações a respeito do processò. , •

12 - DA ENTRÍEGA DOS SERVIÇOS • ' ' „ "

Olocal de entregados serviços, será na Secrebria Contratante.

13 -CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO
i

13.1 r Será critério para participação do certame licitatório para contratação dos referidos serviços,
a apresentação dos documentos constantes no ANEXO 01 do presente Projeto Básico.

3

14 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

141 - Contratar mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem
quaisquer ônus para o órgão CONTRATANTE, cabendo- lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os
relativos aos encargos previstos nas legislações trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de
seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total
responsabilidade pela coordenação dos encargos administrativos, tais como: controle de freqüência,
fiscalização e orientação técnica, controle, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições,
admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

142 - Promover por intermédio de seus responsáveis técnicos, diagnósticos "in loco",
compreendendo: levantamentos preliminares dos projetos a serem elaborados, tanto de edificações
quanto os de pavimentação, drenagem, paisagismo e outros pertinentes;
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143 - Comunicar à Administração, por escrito e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alterações ou acontecimentos que a impeçam, mesmo temporariamente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativas à execução dos serviços contratados, total ou parcialmente;

14.4 - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a
inexistência de qualquer vínculo empregatíclo entre seus empregados e/ou prepostos e a Prefeitura;

145 - Responsabilizar-se por todos os projetos elaborados, os quais deverão vir assinados e atestados
por profissionais de nível superior, devidamente inscritos na entidade profissional competente, de
acordo com a,responsabÍlidade'técnÍca determinada; bem como todos os gastosxom profissionais e

materiais que se fizerem necessários para a prestação dos serviços. Os projetos confeccionados serão
entregue à Prefeitura ern meio magnético e impresso em (02) duas vias para envio/protocolo na
unidade orçamentária de origem. Após a aprovação do referido Projeto junto aos órgãos responsáveis,
a empresa contratada deverá enviar mais (01) uma via do projeto assinada e rubricada para abertura
do procedimento licitatório e arquivo para prestação de contas após a execução.

15 -DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

15.1. Promover, atravésde seu responsável técnico, '̂acompanhamento e fiscalização dos serviços
prestados pela CONTRATADA; . '
15.2. '' Determinar através dáSecretaria Municipal designada, as prioridades dos serviços a serem
executados; - - - '
15.3. Responsabilizar-se pelas custas provenientes de levantamento topográfico,
compreendendo: planialtimétrico e planimétrico;

15.4. , Responsabilizar-se pelas custas provenientes de sondagem de terrenos; '
í 1( * f ,

15.5. , Responsabilizar-se pelas custas das taxas de'registro junto aos órgãos da^Sedam, Agevisa,
Corpo de Bombeiros e demais que se fizerem necessárias;,;
15.6. ! Responsabilizar-se pelas custas de deslocamentos de'quaisquer técnicos da CONTRATADA,
quando da necessidade de representação do Município perante .bs órgãos do Governo Federal e
Estadual; '• • /ò' ^
15.7. ' Responsabilizar-sè pelas custas de desibcamentòs de quaisquer técnicos da CONTRATADA,
quando da necessidade de levantamentos para elaboração de projetos na área rural ou distritos, sendo
responsabilidade da empresa ò deslocamento até a sede do Município;
15.8. • Responsabilizar-se pelo recebimento dos trabalhos, concordando e discordando, dirimindo
dúvidas, e solucionando possíveis pendências e indefinições que possam ocorrer, enfim, fiscalizar a
execução do contrato a ser celebrado com o vencedor do certame licitatório para contratação dos
serviços objeto do presente Projeto Básico;
15.9. , Efetuar a liquidação e pagamentos dos serviços prestados em conformidade com o contrato
a ser celebrado.

16 - DA VIGÊNCIACONTRATUAL

O prazo de vigência da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal 8666/1993.

a) A vigência do contrato a ser celebrado com o vencedor do certame para contratação dos serviços
constantes no presente Projeto Básico será de no mínimo 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura
do contrato;

b) Para assegurar o interesse público e qualidade dos serviços executados de forma contínua, com base nos
relatórios técnicos sobre a regularidade e qualidade dos serviços prestados pela CONTRATANTE, poderá
a Administração Pública prorrogar por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
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condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses (art. 57, II da Lei 8.666/93).

17 - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

a. Os valores estimados para os serviços constantes no presente Projeto Básico serão
devidamente levantados pelo Setor de Compras desta Prefeitura através de média mercadológica dentro
das devidas metodologias legais;

b. O Pagamento-será-efetuado rnensalmente-à-CONTRATADA-em-até-o-102-(décimo) dia útil

subsequente ao do mês a que corresponderem os seryiços prestados, depois de constatada a regularidade
na execução dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente certificada pelo setor
competente, observados o relatório de serviços executados, na estrita observância a regularidade relativa
à Previdência Social / INSS e ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços / FGTS.

18 - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EDÁ CATEGORIA ECONÔMICA:
• C\)

Os recursos orçamentários necessários para 'contratação dos serviços serão provenientes da
seguinte classificação funciohal-programática: '

• »• .'•! i' , ^ ' f

08SECRETARIA pE OBRAS ESERVIÇÒS URBANOS
02 08 00 SECRETÁRIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS... !̂
04 Adminlstraçãp • ,
04122 Administração Geral ^
04 122 0003 2026 0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESÈRV; URBANOS
3.3.90.39.00 Outros Serviços DeTerceiros - Pessoa Jurídica " ' ' *

i ' /'• í
19 DA RESCISÃO/CANCELAMENTO DO CONTRATO/NOTA DE-EMPENHO- !

. /.
^ • .s •! • \ • i , • ' i"' ' ' '

O inadimpiemento' por parte .da. firma vencedora do certame'de quaisquer das cláusulas e
disposições deste Projeto Básico, implicará no càncelamentp do Contrato. '

' - •( ' ! ... • '

20 - DAS PENALIDADES " ~ ^

OInadimpiemento por parte da vencedòra.deste certame, de quaisquerdas cláusulas e disposições
do Projeto Básico, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado e aceito pela
Contratante, implicará na sua rescisão e aplicação de multa por descumprimento.

21 -DA GARANTIA
i

A Contratada está dispensada da prestação de garantia para assinatura do contrato e execução
dos serviços.

22 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

22.1. Qualificação Técnica da Empresa

22.1.1. As empresas deverão comprovar, ainda, sua qualificação técnica, por melo de:

22.1.1.1. Prova de inscrição ou registro da empresa, junto ao respectivo conselho profissional
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -

Página 22 de 39



23

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

unicefCê?

CAU).

22.1.1.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, através de atestado de
capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

22.2. Qualificação Técnica do Profissional

22.2.1. O profissionaI,-pertencente-à-equipe técnica, indicado para-a-prestaçâo-dos serviços deverá
comprovar: '' , :

/ ' 1

^' \

22.2.1.1'. Graduação em engenharia civilou arquitetura; '
i

22.2.1.2. Registro junto ao respectivo conselho profissional (Conselho Regional ^e Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU); |

22.2.1.3. Certidão de acervo técnico (CAT) ou atestado'de capacidade técnica, registrados no respectivo
conselho prófissionai,. q'ue-comprove a experiência do profissional na .elaboração, execução ou
fiscalização; '

22.2.1.4. Declaração da [participante ihdicandò p(s] responsávéi(is) técnico(s] que acompanhará a
execução dos serviços, destacando' o nome, GPF; Vregistro rio CREA ou CAU do(s) profisslonal(is).

i ; ' '̂ \ j ' , ' ' '
22.2.1.5. No caso de duas oü mais licitantes apresentãrerrí atestados de um mesmo profissional, como
comprovação dequalificação técnica, ambas serão inabilitadas. •• < !

' ' 11' Ã '"H. ; ' í i
i.. - ; í i

- DISPOSIÇÕES FINAIS, '

Qualquer alteração no presenW'Prójeto Básico,.q'ué se fizer necessária, deverá ser feita por meio
de justificativa apresentada na Secretana Contratante.. ^

São João dos Pátos"^ MA, 08'de fevereiro de 2021

Flavio Nascimento Sousa

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
^ Portaria ns 005/2021
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DO LICITANTE

íoo-

unicef^

Para fins de comprovação, de que trata o inciso 111 do art. 30 da Lei n" 8.666/93, declaramos ter
recebido da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, os documentos referentes à-Tomada de Preços (art.
22, § 2' da Lei n"8.666/93) TP02/2Ò21,que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços
técnicos especializados na consultoria em elaboração de projetos de engenharia, planejamento, gerenciamento
e fiscalização de obras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

Declaramos, ainda, ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das
obrigações pertinentes ao objeto da licitação. '

Atenciosamente;
I '•

Licitante: ; -"...C • " •

Data:...'. \ ' -'i' / .
i ;W -

j ....!.7.\ •, • '
; . ^ .;n Assinatura _

Nome e Função: '

i "" /•' •

cpF:....: 7;;;;:;!.;.....! 7; :
Fone/Fax: .•..7...;...:....'...'......'..."..; 1..;;...

OBS: Todos os' Documentos de Habilitação que possuam modelo e a Proposta de. Preços deverão ser
apresentados, obrigatoriamente em papel tirnbradq do proponente.
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ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

unicefííèí

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REF. TOMADADE PREÇOS NS 02/2021.

Prezados Senhores,

A (empresa)

Atenciosamente,

:, por seu representanteÜegal,.que:esta subscreve, credencia o Sr.
\ l_:>-pbrtador."do RG NS;, , e do CPF NS; , para représentá-la perante

a TOMADA DE,' PREÇOS em referência, '.outorgando 'poderês para rubricar as Propostas Comerciais, a
documentação, apresentar reclamações. impuehacões'.TéhüncÍar a órazòs reciirsais e assinar atas, perante a
Comissão Permanente de Licitações,' em qualquer fase do processo Licitàtório e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome dá representada. - ' ~ •" • '

\ ' .

. ] ; 1

í';"' •'//.

(assinatura do representante legai da proponente, nome, cargo
e identificação em papei timbrado da empresa devidamente identificado.)
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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N2 02/2021
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
REF. TOMADA DE PREÇOS N»02/2021.

Prezados Senhores,

f • i

unicefiê?

A empresa _, inscrita no CNPJ N2;

; • sediada-çm '— - por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr.(a)J Í_jJ_J,"portadbr(a) da Carteira de ldehtldádé,Ng:l-''' ' e do CPF N^:

DECLARA^-que a émpresaatende.a.todos os requisitos de habilitação, bem' como apresenta
; , ~ . L- ' * j • e .ji''- '. • 'j '• I - Uj.

sua proposta com Indicação,do objeto e do preçoofereddb/;osquais atendem plenamente ao Edital.

.(lòcai), de. de'

(assinatura do representante legal da proponente, nome, cargo
1 e identificação em papel timbrado da empresa devidamente identificado.)
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TOMADA DE PREÇOS N2 02/2021

ANEXO V

unicef(í^

L. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOJNCISO XXXlll DO ART. 72, CF/88.

PREFEITURA MUNICjPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
REF. TOMADA DE PREÇOS NS 02/2021.

Prezados Senhores,

A èmpresa •!..] " signatária, inscrita no CNPJ sob o
N9: sediada na ! (endereço completo), por seu representante
legai, declara, sob as penas da Léi, que não possui no seu quadro dè pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em
exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem çomò nãoutiliza páraqualquer trabalho ouatividade,
menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz," a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade
com o inciso XXXlll dò art. 72, da Constituição Federal e com' ã Léi N9: 9;854/99.

Nome dá cidádè (Estado), de ".. dé

V> -- J

I

I

. }

(Nome e assinatura do"représentante legal da empresa)
(N2: da identidade do declarahte)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 02/2021

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃÒ JOÃO DOS PATOS/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
REF. TOMADA DEPREÇOS NS 02/2021.

Prezados Senhores, ('

unicef#

A; signatária- da' presente na .qualidade de' Representante Legai da Empresa
idec[ará;'sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 22 do

art. 32 da Lei 8.666/93 que, após o seu cadástramento^ nénhum fato ocorreu que inabilite esta a participar da
TOMADA DE PRÈÇOS N2 02/2021: ' .

a:

Locai e'data''

1.
y /

•.' Ii ' - ' ' I ^
Nome da empresa é de seu RepresentanteXegai, cóm a .devida
Quaiificação'(sócÍò, proprietário ou próclaracldr e assinatura).
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NS02/2021

ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

unlcef'íl?

Apresentamos a seguir nossa proposta de preços para Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos especlaiizados-na-consuítoria-em-eíaboraçâo-de-projetos-de-engenharia, planejamento,

' ' - - I' ' * • I

gerenciamento e fisplízação de obras da'Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, de acordo com a
planilha de quantitativos apresentada, abaixo; \

ITEM > DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD. VALOR MENSAL VAIOR TOTAL

01

Prestação de serviços técnicos especializados na
consultoria-ein elaboração de projetos de engenharia,,
planejamento, gerenciamento e fiscalizaçãò"dé obras/da'
Prefeitura.Municipal de SãoJoão dos Patos/MÂ^-"'' '•=- 1

. -Mês 12 RS 14.556,67. RS 174.680,04

: 1.._ I "v /y

01-IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTEv.
NOME DO PROPONENTE: "

1

- "i' .

• /
CPF/CNPJ/MF:
ENDEREÇO:; ,
BAIRRO: ;

TEL: !

-CEP:"

FÀX:

• • •- I . • s

CIDADE/UF: • • i

02 - DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:

AGÊNCIA;

CONTA-CORRENTE:

FAVORECiqO:' '
CONTATO: j "

-.1 ••
; 'A/ '

03-CONDIÇÕESDEPAGAMENTO:
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: mínima de 60 [séssenta)''dias.
05-PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) Meses
06 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

j

Município (sede da empresa) de ' de .

; ' í!' i
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NS 02/2021

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

unicef^

Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade n2 e do
CPF n9 residente e domiciliado na , declaro sob as

penalidades da lei, que a empresa CNPJ ns
localizada na está em pleno funcionamento,

sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta
declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de São João dos Patos de qualquer responsabilidade sobre as
informações prestadas por esta empresa.

Atenciosamente;

licitantè;

Data:

Nome e Função:

CPF:

Fone/Fáx:

I". "> 1

' '1 -•

s '-.' Assinatura

j
' •

• '\í
" / f

' f í
' ; í '';

OBS: Todos os Documentos de Habilitação que possuam modelo e a Proposta de Preços deverão ser
apresentados, obrigatoriamente em papel timbrado do proponente.
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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N2 02/2021
ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO NS 02/2021
TOMADADE PREÇOS NS 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 0501007/2021

uniceftgl

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAiVl A PREFEITURA

MUNICIPALDESÂOJOÃO DOSPATOS/MAEAEMPRESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA' PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA

i Jv CONSULTORIA EM EUBORAÇÃO DÈ PROJETOS DE

i ' engenharia, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E
! fí r-" ' FISCALIZAÇÃO^ DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
; , / r " ' : .pE SÃÓ J0Ã0.'D0S patos/ma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃÓ DOS PATO^MA, localizada na^Ayenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP
65665-000-São João dos Patos/MA, através da Secretarià Municipal dè • ,
inscrita no CNPJ sob xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por i ,
secretário(a) municipal de ^portado? do' CPF nS XXX.XXX.XXX-XX, doravante
denominada CONTRATANTE, e com sede e endereço'na'...; í..., ns municípiode

, inscrita np CNPJ sob o ns neste ato representada por--. , brasileiro,'portador do CPF
n.9 ., doravante denominada^ CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, resultante do
procedimento licltatório na modalidade'de Tomada de Preço, constantes dos autos nS TP-XXX/XXXX, com a
finalidade de reger a relação de direitos è obrigações entre a PREFEITURA V a CONTRATADA, nos termos
dispostos na Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, e segundo ás cláusulas e condições seguintes:

i *• i * . •*, *

TÍTULO I-DO OBJETO ? •„ • '

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto""a.Contratação de;empresa para a Contratação de empresa
para prestação de serviços técnicos especializados na consultoria em elaboração de projetos de engenharia,
planejamento, gerenciamento e fiscalização de obras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA,
conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital. '

CLÁUSULA SEGUNDA - 0{s) serviço(s), especificações, quantidades e preços encontram-se^definidos naTomada
de Preços TP-02/;2021. _

TÍTULO II - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS EDAORDEM DE PREVALÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição e anexação, e terão
plena validade, salvo naquilo que por este Instrumento tenha sido modificado, os documentos abaixo
relacionados, na seguinte ordem de prevalência:

Parágrafo Primeiro - Edital de Licitações TP N"02/2021 e seus anexos;

Parágrafo Segundo • Proposta da CONTRATADA e seus Anexos nos termos expressamente aceitos pela
PREFEITURA.
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Parágrafo Terceiro - Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação, ou divergênciadeste Contrato com quaisquer
dos documentos mencionados no "caput" desta cláusula, ou destes últimos entre si, prevalecerá em primeiro
lugar, este Contrato, depois, os referidos documentos na ordem em que estão nomeados.

TITULO III - DO LOCALDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUARTA - Os serviços deverão ser executados no Município de São João dos Patos/MA, através de
visitas periódicas, bem como de acordo com o estabelecido no Projeto Básico.

CLÁUSULA QUINTA.- Não Será admitida a subcontratação, em nenhuma fase dos serviços objeto desde
Contrato.

l

TÍTULO IV- DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

CLÁUSULA SEXTA -APREFEITURA obriga-se a cumprir.os terrnos desteContrato e, ainda, efetuar ospagamentos
das faturas nos jjrazos estabelecidos.

TITULOV- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ,

CLÁUSULA SÉTIMA- Constitui obrigação da CÓnTRATÁDA, além de outras previstas no presente Contrato enos
documentos que o integram manter durante^toda a'execução dor.Cóntrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condiçõés de habilitação e qualificaçãoexigidas no processo licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA obriga-se "a'cumprir'todós ds direitos trabalhistas dos empregados
contratados, inclusive o cumprimento de normas^atlnentés a saúde, higienè.e segurança do trabalho.

t ; \ / i '
CLAUSULA NONA- Disponibilizar todos os recursos necessários à conclusão dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - Arcar com asdespesas de mobilização e desmobilização de materiais, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-A CONTRATADA naò poderá, salvo prévia e expressa autorização porescrito da
PREFEITURA, ceder o Contrato ou parte dele,"bem como a qualquerTítüip, transferir benefícios ou interesse do
mesmo, sendo ainda, vedado a subempreitadqs.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA-Arcar com todos os impostos e taxas incidentes sobre a osserviços.
' \
\

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-Assumir integral responsabilidade pela adoção detodas asmedidas desegurança
necessárias à execução dos serviços, objeto deste Contrato, e será a única responsável.pelos acidentes que
porventura venham a ocorrer com seu pessoal ou terceiros,-inclusive pelos danos materiais oriundos dos
mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-Os serviços que se fizerem necessário serão de responsabilidade daContratada.

TÍTULO VI - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -ACONTRATADA executará osserviços objeto do presente Contrato, rigorosamente
de acordo com os termos deste Instrumento e seus anexos.

TÍTULO VII-DO PREÇO
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os preços contratados são aqueles discriminados neste Contrato, conforme
Proposta da CONTRATADA, nos termos expressamente aceitos pela PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica estabelecido que os preços acima contemplem todos os custos direta ou
indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os preçosestabelecidos neste Contrato são firmes e irreajustáveis.

TÍTULO VIII - DOS QUANTITATIVOS E-VALORES .

CLÁUSULA NONA - Òvalor total desta contrataçãoé de R$ ( )

TÍTULO IX- DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO !

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os recursos orçamentários corrésppndentes a esta Contratação estão ho orçamento de
2021; ;

02 08 SECRETARIAÍdE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS •• T'- '.- / N >
02 08 SECRETARIÁDE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS " •S ' !
04Administração •
04122 Administração Geral '"j ' ' ,, , •
04 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA ' i
04 12200032026ÒOOÒ Manutenção é Funcionamento da Secretaria de.Obras e Serv. Urbanos
3.3.90.39.00 Outros Serviços DeTerceiros-Pessoa Jurídica" ; •

TÍTULO X- DO FATURAMENTO ;

I ^ ^ ^ '

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -.Os documentos de cobrança ,serãó'os á seguir discriminados;

a) Nota Fiscal/Faturas emitidas pela CONTRATADA. "< /

TÍTULO XI -DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO , . - , j

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Os pagamentos dos..serviços serão efetuados conforme definidos pela
CONTRATANTE, mediante a apresentação da Fatura/Nota Fiscal, conferida e atestada pela CONTRATANTE, em
conformidade com o Anexo I.

\ I
§ 12 Os serviços serão realizados, a critério da Contratante com base no projeto básico aprovado, contados a
partir do início efetivo dos serviços, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos
satisfatoriamente no período. Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente
aprovados pela Contratada dentro do prazo estipulado.

§ 22 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de
regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da
União e Seguridade Social; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS,
Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos e Divida Ativa Estaduale Municipal, diretamente na conta
que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, Informar o nome do
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Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações
futuras sem a anuência das partes interessadas.

§ 32 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

§ 42 O prazo será realizado conforme Anexo Iapresentado pela empresa em conformidade com a Proposta. Sem
prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais
ampla e irrestrita Fisca!ização, a quaIquer-hora, e em toda-a área abrangida-pelo serviço prestado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA; DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - Aqualquer tempo a Contratante poderá
exigir quaisquer obrigações legais Impostas pela legislação trabalhistas e normas atinentes ao trabalho.
§ 12 Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas
pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. ;

§ 29 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar ho,todo ou em parte, os serviços executados em desacordo
com o CONTRATO. . ,

§ 32 Sem prejuízo da plena"résponsabilidáde da CONTRATADA, todos os trabalhosxòntratados estarão sujeitos
a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hórà),e em toda a área'abráng!dá pelo serviço, por pessoas
devidamente credenciadas. i

.V " • - ' • ' ,

§ 42 A CONTRATANTE se fará presènte no local dos serviços por séú(s) fiscar(ls) credenciado(os) ou por Comissão
Fiscal. • M

§52 ÀFiscalização compete oacornpanhàmento e amplo controle.da execução dos serviços, atéasua conclusão.

TÍTULO XII - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA \

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Érncásp de'atraso,no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura
apresentada pelà CONTRATADA, esta'.fará jus à compensação firiancei/ama.forma de atualização monetária do
respectivo valor/ na qual poderá incidir jürbs moratórios à^taxa^dè 6%'(seis por cento) ao ánò, equivalente ao
índice de 0,0001644, "pro rata die".

} • '

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pagamento devido seja'antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante
poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas na Cláusula Nona.,

TÍTULO XIII - DOPRAZO EVIGÊNCIA DOCONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Opresente contrato terá vigência de 12 meses, contados da assinatura deste
instrumento Conforme prevê o art. 57, inciso !I, da Lei Federal n.2 8.666/93, a prestação de serviços a ser
executada de forma contínua, poderão Tersua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas
a obtenção de preços e condições mais vantajosas a Administração Pública, limitada asessenta meses. Portanto,
desde que haja interesse de ambas as partes em prorrogar o contrato por esta licitação desenvolvido, e, seja
notório o real desenvolvimento da qualidade deensino implantada no município, nada obsta por esta prática.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA -Opresente Contrato vigorará até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente
a partir da data de sua assinatura.

TÍTULO XIV - DA MULTA EPENALIDADE
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Atrasos não justificados no prazo de execução dos serviços sujeitarão a
CONTRATADA à multas de 0,16% (dezesseis décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor totai da Fatura,
até o limite de 10 (dez) dias, podendo a referida muita ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da
CONTRATADA oriundo deste instrumento Contratual.

Parágrafo Primeiro - Quando o valor da multa ultrapassar o período estabelecido acima, a PREFEITURA, a seu
exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este instrumento e aplicar as penalidades
previstas em lei.

Parágrafo Segundo -Aihexeçução total ouparcial desteContrato sujeitará o Contratado, àaplicação desanções
Administrativas, previstas nos incisos iaIV do artigo 87 da Lei 8.666/93 esuas alterações. |
TÍTULO XV - DO CASO FÓRTUITO EDA FORCA MAIOR j

( ,

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - As partes não^serãg-résponsáyeis pela não execução total ou parcial de suas
obrigações desde que essa falta resulte, comproyaddTmeh"^, dé^fáto cujo efeito não é possível evitar ou impedir.
Essa exoneração de responsabilidade pro'duzirá'efeitos nos termò^dp Parágrafp.Único do Artigo 393 do Código
Civil Brasileiro. | •• A j

I ,1-.-.-. --..'v'' - - ' ^ ;

Parágrafo Primeiro - No casb'"dè ümà das'partes.sé iacharern Impossibilitada de cumprlr'aiguma de suas
obrigações, por motivo de força;màjbr, deverá-.informar^esse fato à.òutfa;parte, por escrito e com aviso de
recepção, no máximo até 10 (dez) dias contado^da data em que ela tenha tomado conhecimento do evento.

I — ... - ^, I
Parágrafo Seguiido -^A comunicação "de que trata o Parágrafo-Priméirò dèverá conter a caracterização dos
serviços e as justificativas do Impedimento que alegar, fórhecen'do'à'butrá .'parte,com a maior brevidade, todos
oselementos comprobatórios e dèinformação, atestados periciais è certificados, bem como comunicando todos
os elementos novos sobre a evolução dos fatos ou eventos verificados é'inyocados, particularmente sobre as
medidas tomadas ou precòniMdas,.fDaraç'reduzir as conseqüências desses'fatos ou everitos, e sobre as
possibilidades de retomar, no todo ou eni pàríe, 'o cumprimento dé suasjòbrigações contratuais.

•rf-ri II í-k \/i#i r%jt lnrip^i«>ÃA . 1

^ —V/ c'" ;
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - O preseríte^Xontrato, àjém;dó estábelecido na Cláusula supra poderá ser
rescindido de acordo com o previsto na Lei 8.666/93/acarretando as conseqüências previstas no artigo 80 da
citada Lei. | « ' ' • \

1 •

I
Parágrafo Primeiro- Arescisãoserá determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à CONTRATADA,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

'

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades deste
Instrumento e às conseqüências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

TÍTULO XVII - DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ÀCONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza
ou andamento deste Contrato, fazer publicidade, por qualquer meio de divulgação, relativo ao objeto deste
Instrumento, salvo com autorização, por escrito, da PREFEITURA, que deverá ter conhecimento antecipado da
matéria a ser publicada.

TÍTULO XVIII - DA LEI APLICÁVEL
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA • O presente Contrato rege-se pela Legislação Brasileira, e os casos omissos
serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, demais legislação, jurisprudência e doutrinas aplicáveis
à espécie, e à legislação sobre o Plano Real.

TÍTULO XIX - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMATERCEIRA-As Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato somente poderão ser
alteradas por meio de Termo Aditivo.

Este Contrato poderá sér alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei.8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com aapresentação das devidas justificativas. ^ i

TÍTULO XX- DA DISPOSIÇÃO FINAL ^ í

r • , •" ; ;; . . ; - I
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QÜARTA - ACONTRATADA ficaròbrigadà a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
medianteTermo^Aditivo, os acréscimos ou sUpressõ« dé"quantitativps de serviços até oJimitede 25 %(vinte e
cinco por centoj do valor dp_Contrato,; em/décorrência da;jever{tual variação.das quantidades dos serviços
constantes da Planilha Contratuál;de/Qüantidades;eiPreços," '̂betTi>como'-érn:razã serviços extras que
porventura se façam necés^sáriòs; ps

TITULO XXI - DO FORO ; V,

I . ^ \
' ' ' t '• .-'x - ;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA • Aspartes integranteselegém o Foro da cidade de São Joãodós Patos/MA, para
uerquestão oriuhclà dó presente Contrato,.renunclándo a quáiquer outro, ppr:mais privilegiadosolução de qualc

que seja.

j - *1' I •' ;
porestarem, assim, justas e contratadas, aspartes assinam o presente Córitratq, em 2 (duas) vias de igual teor
forma, e para urh só efeito.^ /r, '

! Vvi\ :-••• - '

Sãò João dos; P^tos/MA, -•dè de-

CONTRATANTE

CONTRATADA
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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02/2021
ANEXO X

(PAPELTIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

sediada na

^R.G. n2 _,GPFn2

(razão social do llcitante), inscrita, noj CNPJ sob o n2
^ (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a}

, DECLARA, para os fins do disposto na Lei
Complementar n2 123/20Ò6, sob as sanções administrativas cabíveis e sob .as penas da lei„que se enquadra
como: ; ' I

V -i , ••!
i • ^ . I

•MICROEMPRESA, conforme inc. Ido art. 32,áa:Lêj Complementar ri2 123/2006. |•EMPRESA DE f^EQUENO PORTE, conforme"in:c/irdolrV39:da LerÇorn
Allcitante DE'CÍ;À'R Á,' aincla, que não seenquadra èm quãlquef das hipóteseside exclusão no §

4 do art. 32 da mencionada lei,'estando.apta; portanto, a exercer b direito dé-preferência como critério de
desempate no procedimento licitatório'̂ da TOMADA DE PREÇOS ém epígrafé; reali2ado pela Prefeitura Municipal
de SãoJoão dos Patos/MA. ; V [

I OBS: ASSINALAR COM'í'X" uWdAS ÓPÇOES j
i j (local edata por extenso)'' l;:' ^ )

;VV: • :

í , ^ (home^da empresa)_^,,.''v " .•'/ |
, (nome e assinatura do represèntante legáí ou procurador) i
! ' T"'í • v'-'i íS V 1 • ^ r J

Página 37 de 39



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 ♦ Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

TOIVIADA DE PREÇOS NSXXX/XXXX
ANEXO XI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

unicefi^

OBJETO: Contratação d^^empresa-para-a Xontratação-de erppresavpara-prestação-de-serviços técnicos
especializados na consultoria em elaboração de projetos de engenharia, planejamento, gerenciamento e
fiscalização de obras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, ^ :

!

; REFERÊNCIA: Processo n? XXXXXX/XXXX
LICITAÇÃO: Tomada de Preços ns XXX/XXXX
CONTRATADA:

.V--r, •}.

APrefeitura Municipal dèSió Joãodos Patòs/MA, pormeiò'da Secretaria Municipal de ,
vem, através do presentè Terrhó, .formalizar;.o TERMO DE RECEBIMENTÒ PROVISÓRIO 'da entrega do(s)
serviços abaixo relacionados,«referentè a Tomada.deiPrèços em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei
Federal n9 8;666/93. • ---i í• ^

A Secretaria Municlbal'de fórgão feauisifáhtel recebe os referidoís) serviços a fim
de proceder[avaliação criteriosa) verificando a suaconformidãdè'com-ãs especificações técnicas descritas no
Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. • "! •" |

< •• 'i'; • ]• ';* f '
E, assim, expedeVse es^Tèrmbde Recebimento Pròvisórip ern'03 (três) viás de igual teor eforma,

para que produza os legítimos éfeitòs dè direito. , '•

r /'São Joãodos Patos/MA' de" de

•'- T.'": )axxxxx - 'J/
Secretário(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx «

Representante Legal da Empresa
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TOMADADE PREÇOS NS XXX/XXXX
ANEXO VIII

unicef^

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa para a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos
especializados na consu|tpria-em -elaboraçãp-derprojetos-de-engenharia,-planejamento,-gerenciamento e
fiscalização de obras dá Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA. - 1

!
/ REFERÊNCIA: Processo n2 XXXXXXX/XXXX

/ LICITAÇÃO: Tomada de Preços n2 XXX/XXXX
j . .CONTRATADA; "• j

A Prefeitura Municipal de São Jpão-dos Patos/MA, por, meio da Secretaria Municipal de
vem, através doÍpresenteíTefmo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO; DEFINITIVO da entrega dos Serviços
para a Secretaria Municipal dé . .adquiridos através daVtomadafde'. Preços na, XXX/XXXX, em
cumprimento ao^disposto no art! 73 da Lei Federal.n.'2"8Í666/93, fixandp^esta dàtá para oinícip da contagem dos
prazos relativos ao pagamento do objeto. •

I \\) í
: '/ ' '• ' ;• '•' I '

Certifica-se que, até-a presente, data, .os serviços fornecidos pela Empresa_i
• ' • j • j- • -j • • Li" ' ' ' ' I .J n'iatendem aos critérios determinados'pela Administração, perfazendo gasto np total de R$

( í 1. a ser pago mediante-Nota Fiscal/FatuYá."""-" T • !
i!*• • • ;

i - ; • ' • •' ' •

APrefeitura deverá efetuar ,o7pagamento em 30.(trintá) dias consecutivos após a assinatura do
presente Termo,'desde que não fiãjaVfator impeditivo provocado pela emprésaT';:

! •" '• í'' ' -1

í /'A
E,assim, concluído a'obfà dó òbjéto da.liçitação,'expede-se este Termo de Recebimento Definitivo

em 03 (três) viasde igual teor e forma,'pàrarque prPdüzáos legítimos efeitos de direito. '
j , : •i
I São Joãp dos Patos/MA;"r de"-.de . \
1 y xxxxxxx . '

Secretário(a) Munidpal.de . \

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento}
xxxxxxxxxx

Representante Lega! da Empresa
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