
PREPEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

TOMADADE PREÇOS N2 XX/2021

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93 ESUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, LEI COMPLEMENTAR N9
147/2014, LEI COMPLEMENTAR N^ 155/2016 E DECRETO FEDERAL N9 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES
PERTINENTES.

unicef^

ORGAO INTERESSADO: 'PROCESSO ÀDMÍNISTR*ATIV0'N9

SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO

2302001/2021;i

REGIME DE EXECUÇÃO:

// .Txecução Indireta por prèço global

OBJETO: i . jContratação de empresa especiallzadá-píra almplantacap'̂ e Sistema„dè Abástedmentojde Agua no Município
de Sao João dos Patos/MA, por meio áo Convênio FUNASÂvri.s CV 0093/16. í f

1 .'\/ h
I ; t _ . _ _ . i . ' I '

Valor Estimado Total: R$ 251.000,00'(Düzentose cinqüenta e um mil reais).! :

! 1; I r.

%"i'

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO VE ABERTURA DOS ENVELOPES

DOCUMENTAÇÃO DE HABILltAÇÃÕ:\'- , '

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeiturá^MunicIpal deSão João,dolPatos; localizada na Av. Getúlio Vargas, 135,
Centro- CEP; 65.'665-000, São JoãVdds>ator/MA;>-_. ' .7;--' ' ' '
DATA: XX/XX/XXXX (Abertura da Sessão) ."1 r; - 7 --77
HORA: XX:XXhs (XXXXXXXXXX) horVrió^lpca^---"^ 77 ^"
SE NO DIA SUI^RACITADG NÃO HOUVER E)ÍedÍENTe7o teÈBIMENTO^E. OINÍCIO DA! ABERTURA DOS
ENVELOPES REFERENTES AESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZ |̂dOS| NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE
FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA^ QÜE SE SEGUIR.'

y/

I ["-'-r'

DE i PROPOSTAS DE PREÇOS E

DIA, HORÁRIO, llOCAL EMEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ÊDltAL <

DIA: Segunda a Sexta-feira

HORÁRIO: das08:00hs às 13;00hs (horário local).
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São João dos Patos,
Prefeitura Municipalde São João dos Patos, localizada na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São
João dos Patos/MA.

localizada na Sala de Licitações da
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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO ,
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -j MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJN"06.089.668/0001-33 1

Secretaria Municipal de Administração \

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS NS XX/2021 . 1£

unicef#

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia XX de XXXX de 20XX, às XXh:XXmin, na
sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n® XX/20XX, na forma de
execução indireta, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por meio
do processo administrativo n5'230200l7202r, devidamente aütp"rÍ2ado', regidã^^la Lêi^^Fjedêrãl ns 8.666/1993,
Lei Complementar n® 123/2006, Lei Complementar n® 147/2014, Lei Complernentar 155/2016, Decreto
Federal n^ 9.412/2018 e demais legislações pertinerités, bem como pelas.disposíçpes deste Edital.

No dia, hora ejlocal acima indicado, a Comissão receberá os envelopés contendo
habilitação e proposta de preços dos licítantes interessados e dará início à abertura da sessão pública.

t . • • - - .i''t ' i'

1. OBJETO lli-

a documentação de

! - • ; • •• • •• . • •- I; ® -1' i
1.1. Contratação de empresa especializadá pa'ra a lmplantácao:de Sistema.de Abastecimento de Agua no
Município de Sap João dds;;Pãtps/MA, p'or"meio dd Co.nvênidTUNÃSA n.2j|cV'0093/16|' conforme, conforme
especificações econdiçõeis hoANEXC ldopresente Edital (PROJETO'BÁiSICO).f )/.' !

I -s:' rjv.r:'^ i i
1.2. Ovalor total máximo desta licitação é de R$-251.000,p0 (Duzentos e cinqüenta e um mil|reais), conforme
planilhas orçamentárias, parte integrante dó Projeto Básico- ANEXO I do presente Edital,

1.4. O prazo de execução do obJeto'é de 365.(trezentos e sesserita^e cinco)[dias, a contar do recebimento da
Ordem de Serviço.. Iv "• L' > 11

|2. IMPUGNAÇÂO AO ÉDÍTAL

2.1. Qualquer cidadão poderáyrnpúgnaKo. presente Edital, por irréguíaridade.na apÜcaçãolda Lei, devendo
protocolar o pedido em atèy02''(dois)-dias-úteis antes da- data-fixada fparal recebimento dos envelopes

ntação" é "Proposta", dévendoa Com.issâo Permanehtede Licitaçâojulgare responderá impugnaçâo
1(três) dias úteis. • ! í; :

2.2. Decairá do ^direito de inápughar.qs;termos-.deste.:edítãl-perapte a-Préfeitura Municipal Ide São João dos
Patos, olicitante que não ofizer até osègundp^dia-útil que anteceder àda|l:a marcada para recebimento dos
envelopes "Documentação".e "Proposta", apontando as.falhas õujfregularidadès que oviciáríam, hipótese em

ria rAn irrr» * •' : iI ' Ij |

"Documentação
em até 03

que tal comunicação nlo terá efeito de recurso.

i!2.3. A impugnaçâo feita tempestivamente pelo .licitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, serido-lhe defeso oferecer impugnaçâo fora do prazo
estabelecido no § 22 do art. 41 da Lei n. 2 8.666/93.,

2.4. AImpugnaçâo interposta deverá ser entregue noServfço de Protocolo da'Prèfeitura Municipal deSão João
dos Patos/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via! no horário das 8:00hs às 13:00hs
(horário local).

[3. CONDIÇÕES;DÈ PARTrÇlPÀÇÃO

3.1Alicitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, CNPJ n2 06.089.668/0001-33, em valor correspondente a 1% (um por
cento) do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia
oufiança bancária, conforme disposto no "caput" e § 12 doArt. 56, da Lei Federal n2 8.666/93.
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a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser
efetuado em conta corrente da P M SAO JOÃO PATOS MA iSS - Prefeitura Municipal de São João dos Patos,
Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 13.021-4, AGÊNCIA: 0603-3, P M SAO JOÃO PATOS MA iSS,
BANCO DO BRASIL.

b) Seguro Garantia, .mediàntè eritreg^^a competente ápl3licernõ origiriã!,"erriÍti,dà~"pior entidade em
funcionamento no^País, em nome da Prefeitura Municipal de São Joãojjdos jPatos, Estado do Maranhão,
cobrindo o risco dé quebra do Contrato, devendo conter expressaméntè cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilídade, inalienabilídade e de. irrevogabilidade, assim como prazo de validade dè no mínimo 120
{cento e vinte) dias.

XO

c) Fiança Bancaria, mediante entrega da competente'carta de afiança bancária, no^orjginal; emitida por entidade
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura-Municipálide São João, dos Patos,lEstado do Maranhão,
devendo conter expressamente Cláusula çle^atualização finançeira>.de impresçritibilidadej inaiienabilidade e de
irrevogabiiidade,Ussim corno"praz"o devalidade de no"mmimo"l20 (cento e vinté) dias. " '

d)Agarantia, índependénté'da modálidáde,éfetuada,;deverá éstarçoriridáihó Envelopè'n. 01Documentos de
Habilitação. ( , " Y ííTf * i í

I ' 1 S ; 1.- Vi .''i'
3.2. A licitante interessada em participar desta TOMADA DE PREÇOS.dèvérá:

3.3. Além das [vedaçõés previstas^np :Art;:;9°:dã.'l!ei ri\8.666/93,1 não poderão participar, direta ou
indiretamente, desta licitação: JV \ ^
3.3.1. Empresajque se encontral^solí ^falência, recuperação|judicial ou

cumprimento do contratoTcdncursb^dè credores, dissòlução du liquidação.' í ii í

I , // iHO/ ^ i !3.1.1.1 Somente será aceitá^a^páftiçipáçâp de empresa em-fécüpéfação-Judicial e extrajudicial, desde que
apresente o Plano de Recupèraçâo.hpmólogado pelodüízb cojripetente e ern pleno vigor, sem prejuízo de
atendimento atodos os requisitos^e~habitaçãp.econô'mIco'íin1mçeira estabéiecidosího edital.

3.3.2. Empresas em regime de consórcio, ,qúalquej-.qué;seja süã;fqrrfiá de
explorem ramo de atividade Incompatível coni^^ò objétó,dÍita"licítaç0d
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles',que tepharn sido declarados
Inidôneos para licitar pu contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de
licitar econtratar cotTi aPrefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/M/\.Í [/

3.3.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo ém vista que aexecução doj objeto desta licitação demanda a
prestação de serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à
empresa contratada.

3.4. Asimples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a
sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação dodisposto noart.'97 da Lei n^ 8.666/93.

4.CREDENC1AMENT0

extrajudicial que impossibilite o

con'stituição,|p'essoas jurídicas que
é cbm sócios corriuns concorrendo
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4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar junto àComissão de Licitação, no Início dos trabalhos, credencíaljdo seu representante legal, com a
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada poij Instrumento Público, quanto por
Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do
Anexo II deste Edital.

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato
Social da empresa, que Identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal Investidora.

4.1.2. O credenciamento ^é-.facultatlvo,.-porém-Sua.ausêncla_lmpedirá-que..o_representante da llcitante se
manifeste ou responda pela empresa durante oprocesso llcitatórío. |

/•' " * i
4.1.3. A lícitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente,'
qualidade através do Cohtrato Social, Estatuto ou documento-equlvalente lacompanhado de documento de
Identidade. !

4.1.4. Original oúcópia autenticada dacarteira.dáTdêiitldadè^do.fepresentahte. |
••

4.1.5. Comprovante de Inscriçãodo.CPP do representante. . ,.;C

i ' ; . 1)' •}•'•• I I
4.1.6. AMlcroerhpresa e Empresa,dé-P,equeho-Porte que,desejar usufruir dO|tratamentOj diferenciado previsto
na Lei Complementar ns 123/2006,''no presente certamévdeve apresentarjijuntamente com |o documento de
credenciamentos a declaração dé que atende àos requísitos^estabelèciclos nò artigo 3^ da Lei Complementar,
conforme Anexo III. ' "0^ ; ' ,,^,1' ' i j' !
4.1.6.1. A declaração mencionada! nò^subltem-A.l.S ,terá ^presunção relativa de veracidade, podendo ser
contestada por qualquer Interessado, que terá o ônus decomprovarsuas alegações. I !

í -.'h í"' / • i' •' f, I
4.1.7. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma llcitante: i|' ' li

í i\\ y/' i /• j
4.1.8. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex; telegrama, Internet ou fac-símile.

1 '-4 '4>-7!;" j
4.2. Os documentos necessários'ao.credenctamento poderão ser;apresentádos em original, por qualquer
processo de cópia, desde que auténtlcada--por^"6artórijt '̂cqmpetente"'ou por membro {da Comissão, ou por
publicação em órgão de Imprensa pflcial;.\T^ ^ \\ ' • 'j
4.3. Não será admitida a participação dè Ó2jdqís)-repfesentah'tes pará ámesma empresaid nem de um mesmo
representante para mais de uma empresa. [i, - 1 1

1 • . " l|'' . i' • i4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a lícitante será representácia hà sessão dé reabertura pelo
mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exlgênclas]previstas no Item 4.

1 !l!1 /
4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de lícitante retardatárla, exceto como ouvinte.

i. , . ' •' l|l!

[s. DOCUMENTAÇÃO EPROPOSTA " - .' Í!^ "

5.1. No dia, hora e local Indicados no preâmbulo deste Edital, os Interessados entregarão, através de seu
representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber;

i

se credenciará comprovando esta

•s 1

ENVELOPE N9 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte exte
Nome e endereço do lícitante
TOMADA DE PREÇOS nS XX/2021 - Data: XX/XX/2G21.
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

na:
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ENVELOPE Ns 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do licitante
TOMADA DE PREÇOS ns XX/2021- Data: XX/XX/2021.
"PROPOSTA DE PREÇOS"

5.1.1. As empresas poderão enviarseus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida
Getúiio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 - São João dos Patos/MA.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

A documentação de habilitação-deverá-ser-apresentada-em-oríginal-ou!;em>qualquer-pií;ocesso de cópia
autenticada por Cartório, rnernbro dá Comissão ou publicação em órgão de||imprénsá oficiai, excetuando-se os
emitidos pela lnternet> ciija validação esteja condicionada à sua verificação rio respectivo Sítio, que poderão
ser apresentados:'em cópia simples, os seguintes documentos:,' _ i |
5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)

b) Ato constitutivo, estatuto pu "contrato.sociãi^èrTryigor, cóm tpdas ás,suas eventuais alterações, ou ato
constitutivo consoji^do,xpm\òdãs'suas.alte/àçõès^pòsteriores,|dèvidamenté registrados na Junta
Comercial, em sé%trátán"clo\de" '̂"^sociedadés''empresá^rfásC'e,''.-nof-casô.jdé sociedades por ações,
acompanhado de^docúméntos de eleição de seus atuais administradores;v' , ;

r " VkW • . \v. 'if '-J ; 1 ,. .
inscrição do ato constitutivo, no caso_^de sociedades simples/íacorhpanhada de [jrova da diretoria em
exercício e do contrato social registrado"no-Registròíivil das Pessoás'Jurídicas; i '

.1 y 1 I ;
Decreto de autori2ação,lem'sè-tratandò de-ernpresa.ou.sociedade ptràngeira ern funcionamento no
país ea|tò de registro ou autorjzaçãjj^para funcipnamento,^^^ órgão competente, quando a
atividade assimo exigir; l!! i/ f\ , - ' ^ ' ) ' '

Originalou cópia autenticada dá carteira de identidade de,tòdos"os;sócios ou proprietário da empresa.

Comprovante de InscriçãodoCRF-dosáócios ou proprie'tário da;émpresa.s |i

c)

d)

e)

f)

Registro comercial, no caso de empresa individual;'

g) Certificado de Registro Cadastral;
1: f *5 "r

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL EtRABALHÍSTAij

a) Prova de inscrição noCadastroiNacional de P^sóa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro decontribuintes estadual ou municípaj (sé houver), relativo aodomicílio ou sede do licitante; ||| ; ||
c) Prova de regularidade com aFazenda Pública Federal eSeguridade j^ocial, mediante apresentação da:

Prova deTeguláridade com a Fazenda' Púbiica*Fedérál e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante
apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da
União, conforme portaria PGFN/RFB n" 1751, de 02 de outubro de 2014.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação da:

e)

a. Certidão Negativade Débitos, ou Certidão Positivacom efeitos de Negativa;

b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de: .
Página 5 de 52



PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

g)

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 • Centro. CEP 6566Í5-000

CNPJ N" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando
a regularidade perante o Fundo de Garantia porTempo de Serviço.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certificado de Registro dõ licÍtãiTtelTo~Cõnsèlhõ'R^Íôríal"dê"Ehgenhariá~e Agrònõmiã^ CREA;

b) 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 e geólogo,
acompanhado da certidão de registro de Pessoa Física no CREA. i'' ^

! • _ _ íI! •' ' '
1 . Ití 'i ' •

c) Certidãojde Acervo técnico, expedida peip Cpnsèlho-Reglonaí de Enpnharia e Aponomia/CREA, onde
deverá constar o nome do profissional,^ çoniprovand^tía-iexecução; dós serviços de características
semelhantes realízados .pelo mesmo,-acompanhaido^pelo^atestádo de^ capacidade técnica registrado no
CREA. i -"-ij ! 1

! '-v- -il<; -xí/ ! i
d) A comprovação do vínculo empregatício.-db Responsável Técnico,será,feita mediante cópia do Contrato
de Prestação de Serviços, que demonstre.a identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA,
devidamente atualizada. V\-. ' i j '

e) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa,licitante,.tal.comprovaçãò será feita através do Ato
Constitutivo da mesma ou Certidão.do CREA, devidamente atualizados.

p • :y\

unicef(íi?

f)

obieto

responsável técnico pela execução do

J í; ^

\ -'--Vv \ - ^ '
Declaração do licitahtè)". ria, forma do ANEXO IV, indicando o re;

r 'v i /•. Vl \i 1 'v. A.. , ,
ieto desta licitação:

h)

crf.l)a empresa contratadà;;párá:execüção-.dò''objèto .destajicitação, somente poderá substituir o
res'ponsável técnico pór:nòvo;rírofissiqnalrc< '̂á-préyÍa^efês^ anuência da Prefeitura Municipal
dejSão João dos Patos''mejJÍajite..a^ápresèntação. de"'acervp
experiência profissional equivalente ou supériorT '

técnico comprovando que possui

( • ^ \ '

f.2)a declaração de que trata o item f, deverá ser assinada pelo responsável dá empresa, bem como
pelo responsável técnico, ambos com firma reconhecida. ' • •

' i1, ' i
Atestado de Capacidade Téçnica-operacional, fornecido por pessoa jurídica |deydireito público ou
privado, que comprove que a empre_sa executou serviços pertiriéntes ao qbéjeto da licitação. O
atestado.deverá.estar.acompanhado.de.planilhas que.contenhamilas.parcelas de maior relevância do
objeto da licitação.

1} Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações,
máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

j) Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos,
conforme modelo de Declaração constante do ANEXO V deste Edital, em papel timbrado da empresa,
assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da
lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,
diante do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este edital, e
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que assume total responsabilidade por esse fato e que nãoi utilizará deste para quaisquer
questionamentos futures que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA.

Declaração do licitante, na forma do ANEXO Vil, de que está de acordo e se submete
incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federal n^ 8.666/1993 e suas
alterações.

I] Declaração em papel timbrado da empresa, informando que se compromete a apresentar, até a
assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que
autorizem a empresa, a-executar-as-atividades-de-coleta-e-transporte-de-resíduos, sólidos urbanos,
necessários.a perfeita execuçãodos serviços constantes deste edítal!'[. . \

5.2.4. QUALIFICA^ÇAO ECONOMICO-FINANCEIRA: - \

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exércídó social (balanço, termo de
abertura e encerramento, DRE e tiotas explicativas), já exigíveis e apresentados ria forma da lei, que
comprovem a boa situação financéira da empresajVvedada a:sua substituição por balancetes ou balanços

meses da data deprovisórios, jpodendo ser atualizados, .quahdí^encérfàdos, há mais Ide',-3 (t
apresentação da proposta._^__ vj.' .[

a.1) serão considêrados~aceitos'''Como na-forma da*^lei:Co..balançí^patrimoriial e' ( i ' J ' J ' / ri://' '
contábeisassirh apresentados: -\ ^0 ' I v^-J.vy i

i -- \V\V 'H^T^ I i
I a.1.1) sociedades regidas pela.Lei n.^ 6:40.4/76 (sociedade anônima): {
! í--''|i' - ^ í •
• Publicados em DiárioOficial; ou i ]!, '
• Pub!icadosemV'̂ hãi;dég^ráhdéxircu!ação;pu.-''̂ Hi' ) U - |
• Por fotocópia'̂ registrada ou autenticada-na-Juntai Comercial da sedejou domicílio do

licitante. {[i i r. • f

a.2)

uiUv.,
Ia.1.2) sociedades por cota de responsabilidade-limitàda'(LTDA):' \
j l\'- v» Vji.\ X'" f -
• Por fotocópia^dp. livro-Diário, inclusive çomtos Termos'dé Abertura e de Encerramento,
' devidamente.•autèriticádo":na Junta Corrierdal'dà'sedéf6u'domicíliò do licitante ou em

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:
ití?

outro órgão eqúivàlente;,ou ii' ' |l ^'
% V} - ^ w ^ ~ r i

Por fotocópia dó(Balanço. è^das.-Démónstraçõ.es. Contábeis) devidamente registrados ou
autenticados naJuntaCÕmerciardasedèTo'u domicílio do''!icitánte.

demonstrações

' ' í' I• Fotocópia dò Balanço de Abertura, devidamente registrado óu autenticado na Junta
Comercial dasede ou domicílio do licitante; ; j ' j /

Ml *^ I'
a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeisídeverão'estar assinadas por

Contador'ou"por~outro'pròfissiona|-equivalente,"'devidámenté registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, acompanhado da certidão de registro do contador;

A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor

da aplicação das seguintes fórmulas:

mínimo igual a 1 (um), resultantes

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO.CIRCULANTE +EXIGÍVEL AlloNGO PRAZO
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SG = ATIVO TOTAL

PASSIVOCIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas ern memorial de cálculos juntado ao
balanço;

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,

unicef^

juntamente'com õs documentos em apreço, o'me"morial 'dê cálcülò'correspondente.

b) Certidão negativa defalência ouconcordata, expedida pelo distribuidor cia sede da pessoa jurídica, emitida
quarido nãoivier expressoo prazoaté 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes,

de validade. •'

b.l) As lícitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão quejnão ade Sãoboãó dos Patos/MA e
em outros Estados da Federação deverãq.^-á^réseritar,vjúntamente com as certidões nègativas exigidas,
declaração passada pelo Fórum JudÍcial-/d '̂'súa'sède,vindiçando^^ oslCartórios ou Ofícios de Registros
que controlam a distribuição de falência e'concordatã, salvòse vier expressoná-certidãb; -

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE:HABILITAÇA0: ! N../
? -Ã '~'íí;í ' ''Cr

a) Declaração da Empresa Lrcitante,\cónforme mòdelòÃnexp XIV, assjnada pelo dtular da ernpresa ou pessoa
legalmente habilitada, corripróvândo/a -delegação;!de",.poderes'̂ 'pára fazê-lo em |jnorne da empresa,
claramente afirmando: ' \i • > ' C ' , 1 í

! 1 •> \ i; ' I'
a.l) estar ciente das condições desta licitação' e quê^assúrríè responsabilidade pela autenticidade de
todos os documentos apresentados;-— ; i ;

, 1 {')-• ' ' F 'a.2) que executará os serviçosme acordo com o projeto,báslco e as|especificaçõ« técnicas fornecidas
pela Prefeitura Municipal\de.,Sãó '̂João dos Patos, Estado.dO:'Maranhão, disponibilizando pessoal
técnico especializadô;jê'queVomará-todas as medidas'pará.;ássegu'rà'r um controle de qualidade
adequado; í í \
a.3) que participarão efetiyãmènteida execuçãqrdòs seiyÍçò(s)--profÍssiòrial(is) indicado(s) para fins de
comprovação de qualificação'téçnica,-jâdmitindõ-se-a'sul5'stituição póf profissional de experiência
equivalente ou superior, desdé"que at^ovadá pèlaJ^réfeitürêMuniciqal de São João dps Patos/MA;

b) Declaração da Inexistência de fato impeditivo da''sua habilitação, conforme modelp do] Anexo XV deste
Edital. j ' lil .í j í

c) Declaração do licitante, naformado ANEXO VIII, de que não possui, em seu quadro de peUoal, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) ãnos, curnprindo o disposto no
incisoXXXIII, art.72, da Constituição'Fidèril de Í988T

d) Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do Estado domicílio da sede da licitante,
bem como certidão de inteiro teor.

5.2.6. Comprovação Atualizada de que a empresa licitante atende as Normas de Riscos Ambientais;

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) dentro da validade, dentro da validade, de acordo com
a Norma Reguladora NR-9, com a respectiva ART do Responsável Técnico.
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e) Declaração em papel timbrado da empresa, informando que se compromete a apresentar, até a assinatura
do contrato, oCadastro Estadual de Pessoa Jurídica construtora de poços| tubulares, junto àSecretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais- SEMA-MA, em atendimento à Portaria n^ 033, de 28 de
fevereiro de 2013 - Estado do Maranhão.

5.2.7. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPI poderá ser
efetuada ano dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

5.2.8. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente
conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de__05-(cinco)~dias~útels,-cu]o~termo-inicial-corresppnderá-.ao-,momento em que o
proponente ME ou EPP for declarado vencedordo certame, prorrogável porilgual período, para a regularização
da documentação./^

5.3. PROPOSTA

do licitante, na língua5.3.1. O envelope ns 02 conterá, em Ol (uma) via, proposta impressa em papel timbrado
portuguesa, devidamente datada e assinada pe_[o representante lègal, e deverá còri.ter:

a) Resumo da Proposta, consoante-, mô^ddo-propostos nò IX doj Edital, [indicado em moeda

b)

d)

e)

g)

corrente nacional,'expressão em^algaVismose jpóf extenso;.inclusasj;todas as despesas necessárias à
execução completa dò'objetòorãlicitado; •, '

I '*•'-V\ ; '"i 'rl--'/ i J
Planilha Orçamehtárlaj\de ácordo.as planilhas! cónstantes do.Projetò Básico - ANEXO Ido Edital, comunitários, parcial? e"totais;", ^ • |! ' |, '

ico-Financeiro, de acordo cómi crbnograma cónstarjte dp Projeto Básico - ANEXO 1do• '•''I-' ' I' ' ' '
O prazo de execução do objeto é-de 365 (trezéntos-e-sessenta-e cihçoj dias, a contar do recebimentoda Ordem de Serviços. ^ ti'""! j jjji' ' ' ' í
Prazo de validade da,pfoposta,de,'nò mínimo, 60 (sessenta)'dias,conpdos da data-limite prevista para

Planilha

preços

Cronogfáma Físico-
Editai;

entrega daspropostás,-conformèàrt.:64, § 32, da Lei Federal ns 8.666/1993;
« *•. ^ ^ ''' ' ^ í|

Composição de BDI, cohforrnè^rnodélo.-apresentádò no^Anexo XII, ou modelo próprio desde que
conteni^a todas asjnformáçõès.splicitadas.V^Op-V/ í- |̂ 1' ^
f.l) O BDl, que incidirá sòóréjo^so^tóno dos'cüstósj totais de cada item deiserviço, deverá estar
apresentado à parte, aofinal da planilháj se^ndo ali necèssáriámentè|detalhada sua composição.

^ \V'' • í';- í i; I
f.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI còm base em fórmula sugerida no Anexo XIII,
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados; além dos irnpostos, as despesas
indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 1; ; /

1 I |i /
Composição de Encargos Sociais - conforme modelo sugerido río Anexo XIII ou modelo próprio desde
que contenha todas as informaçõès solicitadas.

g.l) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são exaustivos,
logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa
licitante.

h) Composição de Preços Unitários.
5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas "b", "c", 'T e e "h", serão
da empresa e responsável técnico indicado no Item 5.2.3, alínea "b" do presente Edital, conforme determina
a Lei Federal ns 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução ns 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.

assinados pelo representante legal
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5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por
extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos
constantes da planilhaorçamentária do ANEXO Ideste Edital e os preços unitários propostos pela licitante.

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços
unitários.

5.3.3.1. Para os fins deste Item, entende-se como:

a)

b)

c)

Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(ls) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo
que sua leitura se tórne iifipc^sívèlWincQmpreensívèl;

Emendai^alteraçâo ou modificação do que já foi escrito;
Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre urr
proposta.

a e outra linha dó texto da

- ; I I I t

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a Hcitante;',obrigándo-á a contratação caso lhe seja adjudicado o
objeto. j ''-V • - j: j •
.-OI- -rá^-qualquer oferta"dé^vantagerrrnâó'';prevista no';,Edital, nemi preço ou vantagem

iemáis1icitantes/f-' ' !' '
Jj N'-.'V'•, '' .

5.3.5. Não se considerará^
I f. - -

baseada nas ofertas das demais

5.3.6. Considerar-se-á que"os'̂ preços\fixados' pela licitàhté são completos e suficientes para assegurar a justa
remuneração dóobjeto contratado.incluindo todos os tributos e demàis.despesas, seja qual for o seu título ou
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhisUs•e}^fiscais,-despesas de'viagem|; locomoção, estadia,alimentação equaisquer outras, segundo alegislação em vigor:"-" ..íj l|'; í |
5.3.7. Considera-se sempre gueiáilicitante dispõe daltotalidade.d.os..conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos é dos meios de p'rõ"duçâo necessários, suflclentes^e adequadòs'à'execução dós serviços para aI t '''' '' ' j
realização do objeto, a qual deverá mpbjlizar^e empregar com eficiência é eficácia no cum^primento do Contrato
que celebrar. Não caberá qualquer pleltòfde,alteração dos valo|es''cóntratados;^pera subs^tltuição de métodos e
meios de produção incompatíveis'-^- -
requeridos. |
5.3.8. As composições de custos unitários e[ál^rad^as:péla-Prefeitura'_Municipal de São João dos Patos/MA são
instrumentos para aelaboração do\or'çam'ènto estimativÓVCada^liçitanto deve elaborarjjsuas composições de
custos incluindojtodos os materiais, eqúipãmento's'e,mão.de;obra.^ entenderem necessário^ para aconclusão
do serviço de acordo com a especificação técnica. Não,poderá haver nenhurn pleito de alteração de valores do
CONTRATADO em função dás composições apresentadas pela contratante, j.i ' " i '• i

1 h' "f .
5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos poderá solicitar às
licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado,à licitante.aceitar ou recusar.
Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverãoser.éxpressas._:

quer pieiLO.ae.aiteraçdo uus vdiujes (.uiut<]i.duuâ^peid âuuauiuiydu ue iiiei.uu«ja e
veis'còni ò-cdnjunto dos serviços á;realizár nasiquantidadés, prazos e qualidade

1 '̂' 1; ;
1 lASn Hnc Pstnc/FVyiA can

5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentos
de Habilitação.

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado
neste edital, prevalecerá o estabelecido neste.

[6.,DoJULGAMENTO' ' " ' " / - . ' " , 1

6.1. Julgamento da Habilitação
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6.1.1. o julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope ns 1, contendo ps documentos de habilitação, os
quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação,
podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais licitantes.

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que apresentaram os
documentos na forma Indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam a essas exigências.

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão Permanente de
Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.

1

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa depequeno porte, serão adotados òs pròcedimêntos previstos nõ~ATtr437§l' dájLei"Cõmplémentar n°. 123/2006.
6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que
constará em ata, procedendo-se à abertura doenvelope n.^ Oldas concorrentes hábilitadas. >

[(• ' ' i' '
6.1.6. Não havehdo desistência do direito de recorrer, na forma do subiterh'6;i.5, a Comissão suspenderá a
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos^até. então executados,e comunicará, por escrito, com
antecedência mínima de 48 horas, às IÍcÍtantesrhá'Bilitaàas,^a-data, horaje local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes n.2 02, devidamenteTéchVdos' e-rubficádbs pelos presentes, perrnanecerão até quese
reabra a sessão,sob a guarda.e responsabilidade da Çpmissão-Rèrrpanente de Ucitação. i'

6.1.7. Ao final da fase de.^habilitaçãoyserão devolvidos, fechados, •òs''enyeíòpes contendo, as propostas de
preços às empresas inabilitadas.'! r'"--*' j, '

j /fsS'.'' '' v' Ir ' ji
6.1.8. Envelopes não reclamados pd-prazo de-30 {trinta)'dias'̂ a contandà'datá|da adjudicação, serão destruídos,
independentemente de notificação à'interessada. Í \''a. r |' :

I ir^r- - - - \ -j]' • i i; '
6.1.9. Quando todas as licitantes fpremMnabiiitadas; aComissão po^erá, ase^u crítérío, fixar oprazo de 08 (oito)
dias úteis para a apresentação de',nova-documentação-ou-de-novas-profjóstas escoiniadas das causas que
ensejaram a inabilitaçâo, conformelclispdsto no §3, do art. 48, da Lèl-Federal

i . mI w r
6.2. Julgamento|das Propostasr f. ^ '

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação,'s'erão:abertos os Eriyélbpes .nS 02:'3pènas dasj,licitantes habilitadas,
sendo divulgadas às licitantes presentes/as-condições. oferecidas pelas-participantes habilitadas, e facultada a
verificação das propostas destas às1iclta"ntês presentes para.mariifes'taçâo. li' i !' "•
6.2.2. O julgamento das propostas será.levado a efeito pel^Comissãp Permanente de Licitação, considerando o
critério de MENÒR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que-cumprírenh integralmente as exigências deste edital
desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante |è]a superioijj aos:preços máximos
estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de São Joãojdbs Patos/M^, constante no Anexo
Ideste Edital. \ j! , i

• ' ' ' li r
6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Gornposição de Custos unitários do
serviço e o expressõTia Planilha Õrçárnentária, prevalecerá o primeiro; ocorrendodivergência entre os valores
numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua
proposta será desclassificada.

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total do serviço e se
obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de preços por
divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e
volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais.

128.666/1993.
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6.2.5. Em caso de absoluta Igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito de
preferênciaprevisto no art. 3s, § 22 da Lei n.e8.666/93, ainda permanecero empate, será efetuado sorteio em
ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

6.2.6. No casode empate previsto na LC ns 123/06, assim considerado quando as propostasapresentadas pelas
microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 %{dez por cento) da
proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos
termos do Art. 44, §1° e Art. 45, Inciso Ida Lei Complementar n® 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.7.1. Apósanálise,com'basé nò áhigò"'48/incisÕs lTll"da Lernl2'87566/93:

a) Não atendam as exigências deste edital;

b) Apresentaremívalor global superior ao limite estabelecido ou com.preçías manifestamente inexequfveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação
que comprove que os custos dos insumos são cperéntes com os de msrcadò e que os coeficientes de
produtividadesão compatíveis com aexecução do objeto;/' ..s

ü
ll'í

c) Apresentarem preços unit_ários superiores ao-sxonstantesma pianjlha orçarnehtária constante doAnexo Ido
Presente Edital; - Jj XX-A i' '

1 , •• \vx r'!>)]' Ji'-;
6.2.7.2. O ônusjda prova,^àa'exequibilídade\dos preços)còtados incumbe ao-autor da' proposta, no prazo
determinado pela Comissão Permàné|ite'de Licitação:"!|Í : jl '
6.2.7.3. Consideram-se manifestamente ine>requíveis^s"propostasj:újos valores sejam inferiores a70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: ^ \
a) média aritmética dos valores das propostas superio'r;es.a.50%.(çihquenta por.cento) do valor orçado pela

j I •- • — - I' I '
Administração; ou 'i \\ [ C\ ' - ^

l - \u\ I /• )
b)valororçado pela Administração.\v /a . -'•] ;

I ^'V»í'• ' •' j
6.2.7.4. Dos licitantes classificados ria fòrma-dojtem 6.2.7.3,íc'ujó valor; global da propostarfor inferiora 80%
(oitenta por cento) do menor valorCàvqueíse^referem os súbiténsí^a'e b,|se'rá exigida, para assinatura do
contrato, prestação de garántia adicronal,Xéntrè as*rTjodalÍdades'previstas |nb §12 do art. 56 da Lei 8.666/93,
igual àdiferença-entre ovalor resultánte dãitèm-6Í2J.3"é$ valòr da correspondente proposta';

í '•••T-r cx, (c/i"- í'" í !i I
6.2.7.5. Quandojtodos os licitantes forem.inàWKtados ou todastas.pròpostas' 1—i-—.«>-
Permanente de Licitação poderá fixar p prazo de b8^(o)to) diis'útels para
nova documentação ou de outras propostas escòimadas das causas de inabi|it'ação ou desclassificação.

I 'li'' ^
6.2.7.6. Efacultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento;

? ' ir i )'''
6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, dentro das condições exigidas
neste Edital;

forem desclassificadas, a Comissão
'(ti

apresentação, pelos licitantes, de

6.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e
classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço global;

7. ADJUDICAÇÃO E-HOMOLÒGAÇÃÒ '

7.1. Oresultado desta licitação serádivulgado de acordo com o queestabelece o!§ 12 doart. 109 da Lei Federal
n2 8.666/1993.
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7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será
lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação
globalmente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município deSão João dos Patos,
Estado do Maranhão para, se for o caso, proceder à homologação.

7.3. Aautoridade superior da Prefeitura Municipal deSão João dos Patos, poderá revogar a licitação por razões
de interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim
justificar.

•8. RECURSÒSÃpMlNISTRAtiVOS

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

8.1.1. Recurso, noprazo de05 (cinco) dias úteis, acontar da intimação do atolou lávratura da Ata, nos casos de:
í

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação o|u revogação da licitação.
8.1.2. RepresentSação, no pfazo^de 05 (cinra) dias úteis da Intimação da dé'çisão;relacionada'com oobjeto da
licitação, de que^não caiba t:ècurso;hiérárquico; • v:'' |!^•;/.' |i j
8.1.3. Pedido dé reconsideração;^e'decisãò' dã;autoridade^superior'da Prefeitura Municipal jde São João dos
Patos, na hipóteU do §32 do arti sYda Lei Federal n2-8!666/1993, no prazq'de 10 (dez) dias úteis da intimação' ^ i \\ : " •- . . ..•• . '| I • j 1do ato. l ' i • ' ]I' ' • '
8.2. Orecurso será dirigido àautoridade-superior porintermédio da que praticou oato recorrido.

[Si CONTRATAÇÃO EORDEM -DB SERVIÇOS " ' . "Í8r H
9.1. Autorizadaja contrataçãõ;>à iPr;efejtúra Municipal de Sãó-Jòão, dps-Patos/MA[convocará alicitante
vencedora para assinar oterfndje.contráto, visando aexecução do objeto da çresente licitação, nos termos da
minuta do contrato constante dò AnexoCXi deste,Edital. Jr i ii j

9.2. Alicitante vencedora terá o prazo dèi;5"(cinco);diaVútels,,contãdos.da convocação, para assinar oContrato,
oqual poderá ser prorrogado umá;yez,'̂ pÓt; igüãl-perí(^,-quándd solicItadp pela licitante vencedora durante o
seu transcurso e desde que ocorra mqtivò"justificàdo,-aceÍto pela-Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA. j N'',.-'!.'' ' I
9.3. Arecusa injustificada do adjudicatário em assinaVo Contrato, dentro| do prazo estabelecido no item 9.2,
caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nulidade da adjudicação,
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipaj! de São João dqs Patos convocará,
segundo aordem de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir
procederá nova licitação. - —

9.4. Avigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega,
poderão ser prorrogados, em conformidade edesde que atendidos os req jisitos dispostos no art. 57 da Lei nS
8.666/93.

9.5. Asolicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
9.6. Ocontratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuiiis, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
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9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

9.8. Oprazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra "d" do presente Edital,
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

9.9. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro do exercício vigente.

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São Joãq^.dos Patos/MA, através ae equipe composra de engenheiros, arquitetos e técnicos
nomeados pela Autoridade Superior da' Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MAj' para acompanhar a
realização dos serviços. iji;, - jj \
10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter prepostò^ aceito pela Administração, para
representá-lo. | ''' ' i i
10.3. As atribuições da fiscalização do contrato^ão-aquelas^^previstas neste edital e seus anexos, além das
estabelecidas najlegislação em vigor. , ll ! íi í
10.4. As decisões e

superiores em tempo

10.5. Ofiscalizador do contrato ppdVsustar^qualquer trabalho que esteja sendo'executado em desacordo com
o especificado, serhpre que essa|medida sé tornar necessária, bem çòmo adotar as providências e exercer as
competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital'é'seus anexos.-"' ;• | i '

deverão ser solicitadas a seusprovidênciás^que ultrapássarem a-competêhçiajdo Fiscal^jdeve
ohábil-paraá adpçãò,das_medidãrconvenientes:;y ^ ""t) W

ill. PAGAMENTO

11.1. Opagamento será efetuadojpprjmeio de ordem bancária*ernitida em nome do liropònente vencedor,
para crédito na contacorrente porele indicada, em moeda corrente nacional^ em' até 3Ò (trinta) dias, contados

• . " v n.--'t/''" •..•ii III-—-u- ' j-'- • *da data da entrada no protócolb-.désta Prefeitura da Nota Fiscal émitida com;base na medição previamente
I ^ V-" V' iP"!)' i '

aprovada pela Fiscalização. '<.-\\\\\ ' i j
I ' r]" ! i '-""s a c"adà'30 dias"cprridos de seryiços,*sendo'çonslderado 0 Início da contagem

áórbem.^seryjçoV-:^^;:A jij ;• \ ' I
11.2. As medições serão realizadas-:
do prazo a data de recebimento dá <

11.3. A contratada deverá dar entrádàVnq~b^etÍm de.Jmediçãb.J.dòs sen/iços executados com base no
cronograma aprovado vigente, no setor dê"pfotdcólo^da'P'refeiturã Municipal de Sãojjdâojdos Patos - MA,
acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo X),'>'das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS,
Certidões Estadüais e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e
ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao
contrato. ||j i j| •'
11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela PrefeituraJje,Sãb, jgãp._dQS Patos por meio do setor
competente no prazo máximo de 5(clnco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura
Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo parajuntadaaos autos
da sua Nota Fiscal em duasvias, que será encaminhada á Secretaria Municipal de Finanças, paraque conduza o
processo de pagamento.

11.6. Além dos documentos exigidos no item 11.3, para a primeira medição do serviço, deverão ser juntados
ainda os seguintes documentos:

a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica - ART);
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b) Uma cópia do Contrato;

c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem de serviço;

11.7. Aúltima medição somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto desta licitação e
contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto
ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais.

11.8. No valorda nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outrosdescontos decorrentes
de retenções de valores pjevistos no.contrato, se.for.o.caso — ^
11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços,,em relação ao crjonograma físico-
financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento, doICONTRATADO, podendo no
entantoserem pagos, a critério exclusivo daAdministração e mediante disponibilidade financeira.

lll: 1 ^ i'
11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRjATADA nãoijtenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa;de-atualização financeira devida pelp CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente'áò',efétiyó^aciimplement) da parcela; terá a aplicação da
seguinte fórmula: ' |;j_ j. j
EM =lxNxVPÍ ! !
Onde: | 1
EM =Encargos rrioratórios; X x'• .r i
N=Número dedias entre a.data prevista para opagamentp ee do efetivo págamènto;
VP =Valor da parcela aserpaga. /\/ • \
I=índice de atualização financeira =,0,0001644, assim apurado:_ .
I=(TX/IOO) I=(6/100) I=0,0001644 „

365 ^5 ' • '''"ri;
TX = Percentual da taxa anual =2%.\^., ,• l /

11.11. Aatualização financeirâ/prèyista.hesta.dáusula, se for ocaso,-será ínclmd
aodaocorrência. if"'

I ' '•,*—|'i ' 'ri, ,
11.12. Não será aplicada a taxa de'atúanzaçâp financeÍra;prevÍsta;no subitem 11.10 acirna, quando o atrasode
pagamento se der em função de atrasos ha ílbêraçãp:dos',recurs'osTpelo órgâo^concedénte responsável pela
transferência dos recursos financeiros p'ara'custêio do objeto_da'préserite licitação. ^ ^

[12.,1NADIIV1PÉÉMENT0'ESANÇGES •" I
' " j - Ij! • ' i' / , .
12.1. Ainexecuçâo parcial ou total do objeto deste contrato ea prática'̂ de qualquerjdps atos indicados na
Tabela 1 abaixo^ verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão dá CONTRATADAS relativamente às
obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas naiegislação vigente e
nesse contrato, observandorse.o contraditório.e a ampla.defesa,.conforme Istadoa.següir:

a) advertência;

b) muita;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de SãoJoão dos Patos, Estadodo Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração deinidoneidade para licitar oucontratar com a Administração Pública.

12.2. Poderá ser aplicada asanção de advertência nasseguintes condições;

Página 15 de 52

unícef#

incluída' na fatura/nota fiscal seguinte



ESTADO DO MARANHAO

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

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

a) descumprimento parcial das obrigaçõese responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que
ameacem aqualidade dos serviços, ou aintegridade patrimonial ou humanaj desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a apiicação de
sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das Infrações relacionadas nalabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco
efetivamente executado-^la emprel^lTe' o croriõgrâma"físico 7ihanceiròjlipr^è7ítrdò"^ aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:
I 1I 1 • »

a) Caso haja a ínéxecução párcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,00; o que for maior. Para Inexècução total, a multajaplicáda serálde até 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atfasòirijustiflcado na execução doiobjeto será aplicada a multa

j ' 1 ' 'l 'ü» í I1 jl
correspondente a R$ 0,05% (cinco centésimos.por:cento)ipofdla.de,atraso. M!; i

12.4. Poderá senconflgurada:àmexecução^parclal do objeto quandp:^

12.4.a.l. Ocorrer atraso injüs^ca^ó dos'seryiços por-p.ijazo superior'̂ 30^.(trinta)^dias.
12.4.a.2. Ocorrer o descumprimehto oucümprim'ento irregular de cláusulas contratuais.

I nV )\\{ ii. ' '
12.5. Poderá ser configurada a jnexecução total do objeto^quaridOjO\adjudicatário se; recusar a assinar o
contrato ou receber aordem de ^rviçc eainda quãndo houver atrasp irijustifiçado para início dos serviços por

dias, comparando-se o que foi

mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.
Ml.,

3

12.6. Poderá sen<
I \ W " / I ' ' '

configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando:
V.. -y.J /I llli' M

trigésimo
assumida

b) ACONTRATADA deixar de cumpfirrduaisqueroutros prazos estabelecidos nésté edital e no contrato.

12.7. Caberá aiíjida à Contratada, hosVca^os-deTeir}Cidênci^nasjnTràçÕesl^^ ná Tabela 1, :as multas

previstas na Tabèla 2 abaixo:
1 \'^'/
í - TABELAI

-

11 ^ ♦

!Í 'i 1 í

j INFRAÇÃO i i l
1 l

GRAU
ITEM DESCRIÇÃO 11' i II ./

1 Permitiria presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, pòrocorrênçiá.' 01

2 Manter funcionário sehi qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência. 01

3
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência. 1

01

4
Não cumprirdeterminação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários -
por ocorrência. 1 01

5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando
necessários -por ocorrência. 1

02

6
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISC/
limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.

LIZAÇÃO, observados os
02

Página 16 de 52



ESTADO DO MARANHAO

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

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
unicef^

7
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar
de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. |

02

8 Utilizarmaterial ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência. 03

9
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais - por ocorrência. 1

03

10 Reutilizar material, peça ouequipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - porocorrência. 03

11
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por
ocorrência. 1

03

12
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou Incompatível com suas
atribuições-por.ocorrêncla. " ' lí " !; ^

03

13
Não refazer, serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou
determinado pela FISCALIZAÇÃO -por ocorrência. 1' !; \

04

14

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda ajexecução dojcontrato o
engenheiro indicado na assinatura do contrato epreviamente aprovado pela FISC/^LIZÁÇÃO -
por ocorrência. ii>' ' l •

04

15
Utilizar ás dependências da CONTRATANTE-pára'fins'diversos do objeto'do contrato - por
ocorrência. ^ a il.' - i'

05

16
Recusar-se aèxecutarservjço oú'cumprir determinações daTiSCALiZÁÇÃO,.sem motivo
justificado-por oc6rrêhcia.^-- '̂-,--V'' ' il ^rXOi; 'I í

05

17
Permitir! situação quêcrie"'a'''pòssibilidade de causar ou causè'dános,|físicb',-'!iesão corporal ou

L . . .—^ ií''. Li li '
conseqüências letais-por ocorrência. "v; í, 1'

06

GRAU \ ' -V, CORRESPONDÊNCIA [1 '
11 i i _R$.200;00 , li 1

2' . 1 f-; P: ..R$400,00- . jl 1
3! S', 's ',;R$í500;00 '. 1" 1
4; Vvt R$,1.000;00,| í- :
5; --Xi .•••-.••->"7- '.X'. RS3.000,00'í j
6; ^ , ,R$:5.oop,GO! i

íí.O. U bUlIldlUllU ue luuoa a» niuiioa .apii^auaj . .viwj (..w-w. - -

percentual de lÓ% (dez por cento) sobre^valoVlotal dò con^rato.^Atingido este limite; a'Administração poderá
declarar ainexecuçãototãl do contrato. ^ 1 '

I f i' ^ í r ^ '
12.9. Suspensãojtemporária de participar em licitação eimpedimentos de C( liítratar com áPrefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA: 'i' . 1' /
12.9.1 Asançãojde suspensão do direito de licitar ede contratar com aPrefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA; de que trata oinciso III, art.,87, da Lei n.2.8.666/93, poderá serjaplicada _à.CONTRATADA, por culpa
ou dolo, por até^2 (dõis)"ãnõs,'hõ ciso de^íriexècüçãô^parcláràoôbjeto, conforníe previsto no item 12.4 desta
cláusula.

12.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministrpão Pública:
12.10.1 Asanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista
no inciso IV, art. 87, da Lei n.s8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
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b) praticaratos ilícitos, visando frustrar osobjetivos da licitação;

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipalde São João dos Patos/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; j
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contra o, sem consentimento prévio da
Prefeitura Municipalde SãoJoão dos Patos/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n-. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório.
quevenha aoconhecimento da CONTRATANTE após a assinatura docontrato;

f) apresentar, àCONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, nojítòdo ou emjíarte, com oobjetivo
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, á manutenção das condições
apresentadas na habilitação; , j ',1

) I • • 11 •g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 destajCláusula. j, |
12.11 As sanções de advertência, de suspensã^tempofárja.do direito de pajiticipãr de licitação ou de contratar
com aPrefeitura Municipal de São João dos Patos;_^tad%o Maranhão ede declaraçãolde inidoneidade para
if-!.. L-- n^arãn<c'ar anIiraHac à Contratada iuntamente com a de

12.12 O vaior da multa,'áplicádá^ápós' b regular processo administrativo/será .descontado de pagamei
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal, de Siò,João dos Patos, Estado dò Maranhão à Contratada.

I "i . •' -''iv; • El } j i . .
12.13 Se o valor.do pagamento for insuficiente; fica a Contratada obrigada a.recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, apartir da njjdfiçação, através dé bAM;"deyèndo|ser apresentado ojcomprovante depagamento aestja Prefeitura, sob pena de cobrança judiciai. ' ' j |' |
12.14 Esgotados;os meios administr;ativòs,parâ cobrança "doValór devidò pela Contratada ao Contratante, esta
será encaminhada para inscrição em^dívida ativa. i I

! V/. -S!-] - : , •- ;i ' . ..
12.15 Aaplicação das penaljdadès'Será ^pYècedida da concessão da oportunidade de Contraditória e am
defesa por parte do adjudicatário, na forrnádãjei. ''*•'' !, ;

' \'x. x''- r.,-. \

[l3. FONTE DE RECURSO ÈDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes do objeto cíestaJicitàçãò"còr?erãaà conta da seguinté dotação orçamentária:

17 Saneamento j V,-
17 511 Saneamento Básico Rural .
17 511 0021 21020000EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
4.4.90.51.00 Obras E instalações

[14.DAVÍSTÒRÍA

pia

14.1 Acritério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada o serviços objeto desta
licitação para inteirar-se das condições egraus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser realizada até
o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da SecretariaMunicipal de Obras eServiços Urbanos da Prefeitura Municipal de São Joãojdos Patos, Estado do Maranhão.
14.2 APrefeitura Municipal de São João dos Patos coloca-se àdisposição para agendamento de visitas ao local
dos serviços, oqual deverá ser previamente solicitado àSecretaria Municipal de Obras eServiços Urbanos, das
08 às 13 horas (horário local).
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14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simpfles participação nesta licitação já
indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de acordo
com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os iicitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das
obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto desta licitação.

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data de-assihatUfa^dõ"cóntrato7cõTriprbvahtèldéT)festação dá^arantia^dé^execução novalor
correspondente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato, a qualldeverá ser prestada em uma das
formas previstas abaixo: • í |

15.2 Caberá àadjudicatária optar por.uma das modalidades previstas no íart. 56, §as||da|Lei n^ 8.666/93,
abaixo descritas] apresentadas nas condições seguintes:^
a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Públicã'̂ j:^ ''^r ':
a.l Se a opção 'da garantiajor Título dá7Dí"vida'Pública,';estes"^^d^^ serjemitidos sob aTorma escriturai,
mediante registro em sistelíriaTcentralizado.de liquidação e de custódia autoripdo.pelo Banco Centrai do Brasil
eavaliados pelos seus valofès econômicos;' conforme definido pelo Ministério dá Fpzenda.J
a.2 Se aopção da garantia^fõr Caúçãò ém"Dinhelro, odepósito do vàlor-corres^^ndentejà garantia deverá ser
efetuado em conta corrente da PMI^N - Prefeitura-Municípai ,de São"João dós Patos, Estado;do Maranhão na
CONTA CORRENTE: 13.021-4, AGÊNCIA: 0603-3, PMSÀO JÓÁOJ»ATOS^Í^A ISS, BANCO Dp BRASIL
b) Seguro Garantia, medianteièntrega--da-compeíènte^ápólicè,^^nüí originaC emitida p'or entidade em
funcionamento no País, em nome .da-Prefeitura-Munidpal-de-Sãorjqão jüos Patos, Estado do Maranhão,
cobrindo o risco^de quebra do ContVatoXdevendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade\e de; irrevogabilidade, assim'como prazo de validade de no mínimo 60
(sessenta) dias além dofim doprázdide vigência do contrato, .' iv", .í \ • .

I k-',- iirV/i li i
c) Fiança Bancária, mediante enfrega)jà competente carta de.fiánça-b^aricáriaj rio,original; emitida por entidade
em funcionamento no País, em nòme-dà^iPrefeitura-Muriiçjpal dje,íS|d-João|,dos Patos, jEstado do Maranhão,
devendo conter expressamente ÇláL^^uiá de-a^ualização financeira, de ímpréscritibilida^ e de
irrevogablildadej assim como prazo•'dèwdlidade_dé no. mínimo 60,j(sessenta) dias além doifim do prazo de
vigência do contrato. -------'-.n .

15.3APrefeitura Municipal de São João dos Patos, Estaclo do Maranhão poderá descontar doValor da garantia
de execução toàa e qualquer importância que lhe for devida, a qualqueritítulo, peláj;Contratada, inclusive
multas. 1 ' !'(!! /

I I? ' /
15.4 Utilizada agarantia, aContratada obriga-se aintegraüzá-la no prazo dè 15,(puinze);dias úteis contados da
data emquefor nbtificada.formalmente pelo.CONTRATANTE,,sob.pena desér.descontáda nafatura seguinte.

15.5 Será considerada extinta agarantia: |
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração daj Administração, mediante termo
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulasdo contrato;

b) notérminoda vigência docontrato, caso a Administração nãocomunique a ocorrência desinistros.

(16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
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16.1. Concluída cs serviços, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
escrita do Contratado.

15 (quinze) dias da comunicação

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja inconformidades
significativas quanto às especificações.

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

missão designada pela autoridade
dêcüfsãdõ prãTo de observação.

16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou co
competente, mediante,terrho"ci'rcuhltáricià"do, àssinãclõ pèlãs pártês, após ò
ou vistoria, que será^de até 60 (sessenta) dias contados a.partir do recebimento;provisórÍo,|que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.e 8.666/93.

16.5. O recebimento, provisório ou definítivó, não eximirá a Contratada da responsabilidadecivil pela solidez e
segurança dosserviços, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. |i \

^7. SUBCONTRATAÇÕES
. í'' -'í •- *' f • I 11 !

17.1. Será perrnitida a subcontratação^fdeSpàrtes dos~s^iços)'4mediantè^pré^^^ autorização expressa da
Prefeitura Municipal de Sioloâddós.PatoVl^A. X •'

j ',\U V ' '-XX' J ( l)' :i
17.2. Toda equajquer subcontrataçao dèverá''ser solicitada, por escritV,^à Prefeitura Murijcipaí de São João dos
Patos/MA, pelo representante legal'da"^contratada, natVqual constará a|'de'scrição dos" serviços a serem
subcontratados, bem como a indicação da^empresá.a.sérisubcontratada; que deverá corhprdvar no mínimo a
sua regularidade fiscal etrabalhista.''

ij
prepostos óu conveniados, leis.17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer icumprir, por seqs

regulamentos e! posturas, bem Çbrno^";quáÍsquer determinações emanadas dàs autoridades competentes,
pertinentes à matéria objeto da còhVratação, cabendo-lhe a respònsàbiiidadè; pelas conseqüências de qualquer
transgressão de seus prepostósoucòhvénehtes. /.

I i\'L /,' K)!
17.4. Não poderá ser subcontrátada atotalidade do objeto contratado.V>' '

j

|Í8, DISP^bSIÇÕ.ES GERAIS '

18.1. Ocorrendo;feriado ou pontoVácúlt|tÍvo:;_haidata/da-IÍcifàçãò/á-^sé^^
dia útil subsequente, no mesmo horário eíocàlr

I ^I f I' '

18.2, Os participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas/ especificações e
detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo do direito de impugná-los
o licitante que,^ tendo-os aceito sem objeção, vier, após julgamento /desfavorável; apresentar falhas e
irregularidades que os viciem.

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de.punições ou até
não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham

pública será realizada no primeiro

que seja promovida a reabilitação,
sofrido penalidade resultante de

contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras
ou empreiteiras. l

18.4. AAdministração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim como verificar a
exatidão das informações, antes e após a adjudicação.

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo
disposição expressa em contrário.
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18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto à
Comissão, na forma indicada no preâmbulo.

18.7. A lícitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de
vínculo empregatício de um profissional técnico emsegurança dotrabalho através decontrato detrabalho.

18.8. No caso de opção pela garantia de participação do tipo "seguro garantia", o mesmo deverá ser feito
mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no país, acompanhada da
certidão de regularidade da emitente, em nome do Município de SãoJoão dos Patos.

18.9. Os casos não previstos e as dúvidas deste Editai serão resolvidos pela
Federal ns 8.666/1993,

Comissão, com a aplicação da Lei

18.10. APrefeitura Municipal de São João dos Patos poderá homologar, anui ar ouj revogar apresente licitação,
observadas as forrnaiidades legais. ' íp j ' 1! '
18.11. Este Edital eseus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos dsjfins eefeit^, se encontram
disponíveis parajconsuita eobtenção de forma gratuita no ejidereço indicad ano preâmbulo, em dias úteis, no
horário das OBhOOmin às 13h00min. \\( I ;

: ^

18.12. Os interessados quejjbtiverem estj:EditaTTra fórma^.dí^p^arágrafo anterior poderão dirimir eventuais
dúvidas sobre o Projeto Básica desta licitação junto:^ RrefeItufa-M,uriicipal de;Sãòjoão dos Patos, localizada na
Av. Getúlio Vargas, 135, Géntrò'-'ÇE'p:^65;665,-000, SãoÍloão dos Patos/MA,:ern!dias'de expediente, no horário
das08h00mÍnàs'l3h00mih;^^^\,i/Y'̂ ) j
18.13. Quando se tratar de certiâõès|̂ ou documento equivaiente, em'̂ ue não possuem validade ou avalidade
não esteja expressa, serão considerados válidos os! documentos^ êxped dos !nos 60! (sessenta) dias que
antecederem adata da abertura dás prpppsta_s._; ."JJ! .-''lu ' 'i ) '

1 'V i ' . i :
18.14. No caso de opção pela garantia-de-participaçãò"do'tlpO; '̂seguro garantia", o mesmo deverá ser feito
mediante entrega da competente apólice emitida por entidade'em-funçioramento no país, acompanhada da
certidão de regularidade da emitehWl ^1'.// /• iIl,; , í \

18.15. Integram bpresente Editál,''dèíe'fàzèhdo parte, indepenbériternehte de Vanscrição: !

Anexo I- Planilha Orçamentária, Crònpgrama Físicp-Financéiro, Prpjeto Básico e Especificações;
Anexo ll-Carta^decredenciamento;r'',,^,"^>-L.:;"^N>^ |i ! í' '

t I / .•- -i ^ •• I Q !• "^ !'. i (i
III _ nara Mirroamnrocac O FmnríscaS rip PpniIPnQ.Porte: I > ' 1Anexo III - Declaração para Microempresbs éEmpresas de^quenp.Pórte;

Anexo IV-Declaração,de manutenção do responsável-técnico;' '
Anexo V- Declaração deque tomou conhecimento dásbondlções dos traba hos; j
Anexo VI - Modelo Carta Fiança;

Anexo VII - Declaração de sujeição ao Edital;

Anexo VIM - Declaração dè cumprimento dp Art. 72, XXXIII; da CF/88;
Anexo IX-ModelõUrpTopostã;

Anexo X- Modelo de solicitação de pagamento;

Anexo XI - Minuta do Contrato;

Anexo XII - Modelo de Composição do BDl;

Anexo XIII - Modelo de Composição de Encargos Sociais;

Anexo XIV - Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitem 5.2.5 do^ Edital;
Anexo XV- Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação.
Anexo XVI - Termo de Recebimento Provisório.
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São João dos Patos/MA, xx de xxxxxxxxx de 2021.

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração

Portaria ns 001/2021

/ "r
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TOMADA DE PREÇOS N9XX/2021
ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBJETO I
Contratação de empresa especializada para a Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua no
Município deSao João dos Patos/MA, pormeio doConvênio FUNASA n.s GV 0093/16.

PRAZOS I
O prazo de execução-do'Objeto será"de'365-(trezentos e sessenta e cinco) dias,-conforme Cronograma
Físico-FinanceIrp;*a contar do recebimento da Ordem de Execução deServiço, i '• '
Oprazo de vigência do contrato deverá ser até 31 de dezembro do'exercício vigente a tempo da
contratação.^

VALORESTIMADODA CONTRATAÇÃO:

Valor Estimado Total: R$ 2_51.0Ò0,00 (Duzentosje cmquènta eum mil |êais)', conforme planilhas
orçamentárias, parte integrante do Projeto'Básico"-'̂ ÁNEXO l^opresente Edital. !'
EMPREITADA: x) Weçd^GÍóbàl, i ("")'Preço Unitário ![;. ^
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:'! (-x ,) G"Íòbal ~ ;( )Por Lote"" „•<

LOCALDE EXECUÇÃO:
Município de São João dosPatos/MA.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO--
Setor de Engenharia Municipal',

1 ü í

• V
UNIDADE FISCALIZADORA^. .1 i \. /

Secretaria Municipalde Obras é,Seryiços'Urbanos

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINAD^ EADQUIRIDO o PROJETO BÁSICO
Prefeitura Municipal de São João dof^atos/MA,'Getúlio Vargasj' 135,, Centro - CEP;65.665-000,1 São João dos Patos/MÃ Saía dã Cpmi^ão-R^ |icitação-CPL.
APlanilha Orçamentária, Caderno de^Encargòs,..GrVhog>ama**'físico-fínãncé^ Projeto Básico e
Especificações. " ' i >

ACOMPANHAMENTO EFISCALIZAÇÃO j, , '
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, por equipe jcomposta de engenheiro(s),
e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autorid^de^^Superior, para acornpanhar a realização dos
serviços. !
CONTEÚDO ASER ENTREGUE EM CD-ROM |
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante
para acontratação; j
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos,
especificações técnicas e/ou similares); |
3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDI, lista de composição
dos Encargos SociaiSj
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TOMADA DE PREÇOS NS XX/2021

ANEXO I- PROJETO BÁSICO

unicefs^

Contratação de empresa especializada para a Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua no
Município deSao JoãodosPatos/MA, pormelo do Convênio FU NASA n.sCV 0093/16.

Valor EstimadoTotal: R$ 2Si:000,00'(Duzentõs e cinqüenta e úm mll"reals).

• ..( I V . I, I • . f

i\.'

ú.\ . U \ r \
•'--«..N -M W'

\ '
a',V

iV/y. .V-'
'//'• '•/!

! /S ?-v\ ;' . .y- - - { / -•
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TOMADA DE PREÇOS N2XX/2021
ANEXO II

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

empresa. CNPJ ns

neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

unicefí^

com sede na

I _ II • i •

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado ;civi!, profissão e

endereço), pelojpresente instrumento d^maridatò^^nomeiá^e^^con^itui, seu(s) Procurador(és) oSenhor(es)
(norne, RG, CPF,-nacÍpnalidVíe'restado,çiv7l7prof^sâo^?e endereço);;^^^ confere(m) amplos

j / A"-"O"'s !| /V lll'vo-\'V i. í
poderes para, junto a Prefeitura,Municipal de São Joãoldos Patos, praticar os, atòs necessários à representação

I V j' -l l"-Lrv i|
da outorgante ria licitação na modallcládérde TOMADA.-DE.PREÇOS n^XX/2p21, usando dos recursos legais e" i Í.\\ / I , /•} ''. |l; i I; •'
acompanhando-os, conferindo-lhes,,áinda,^poderes''espéc1ais,para ofertar proposta no caso de beneficiário da

! í'.^/ ! >; \ fi ' V :
Lei Complementar ns 123/2006, déçlarar a.intenção.d.é^interpor recurso, reni riciatj ao direito de interposiçao de
recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ouacordos',- darido"tcrdo"por bom firme e valioso.

! Dl fí'-' '
i ,•?}"•' !:
I ~t\ VA""" -Miocal edata por extenso)-,

—'( P ', Jnome'da,,empresa) /(yf".
(Nomeeãssjriatura de seu representante legal) , j
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CONOCRRÊNCIA 06/2021
ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA EEMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/O.

sediada na.

. R.G. ns

-(razâo-sociaUdo»licitante),Jnscrita> no CNPJ sob o n^
1: • f '

(endereço completo)/representada pelo(a) Sr.(a)

^ CPFns ^ D E CT 'a r Á, para òs fins do disposto na
ri

j-as penas da lei,;.que se enquadraLei Complementar ns 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e so

como: [

•MICROEMPRESA, conforme incT:i-.do,art.>3?'da Lei ComplemèhtaRn2'i23/2od6^//^

t-' //' i/í" ..
•EMPRESA DE PEQUENO PORTE,'conforme inc. lídoart:.^3?,da Lei Complèmentar n^ 123/2006;

• r'v3 ,1' , jS •
[3 :í i \ •{

Alicitante DECLA' R^Á;'ainda7qUe"não-se enquadra^m'qualq[i'er das hipóteses'de exclusão no §i 4 i || , li '
4 do art. 3® da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de prèfèrênciajcomo critério de

I • /.í; . • [• r ] I' 1 ,, ti
desempate no procedimento-licitátóridvdà TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura

1/ . iíO/h- 1' '
Municipal deSão João dos PátòS;Mv%\'-AV:^--^ li>V.'i i; j

OBS: ASSINALAR COM'X'UMA DAS OPÇÕES

, .'t jt-j.

ir '*•7.-:- í

(íocale data'por extenso)

• ' j

w. ic'}K'

(nome da empresa)
(nome e assinatura dorepresentante legal ouprocurador)

3,
. I
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida GetúlloVargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

TOMADA DEPREÇOS N2 XX/2021
ANEXO IV

(PAPEL TIMBRADO DO LICÍTANTE)

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL

CNPJ n.9.

legal, declara pérante a Prefeitura Municipal de Sãõ João dos Patos, que

(nome e profissãd)ííXREA ns.
' •> " rzi

TÉCNICO

.

ò Sr.

unicefi^

^ por seu representante

ísèrá indicado como responsável

técnico pela execução do objétó desta llcItaçãoVse^ráWanticiò^nessa condição até oreceblménto definitivo do
objeto, caso seja vencedorá do certame. >,.v' r i| ' i

.1 lalifiraran tornir:)Declara, ainda•.•"uel-se^inevitáveL^a substituição será feita'por profissional com qualificação técnica

igual ou superior àdo substituído ecóm prévia anuênciá'd^Rrefeiturã.Múnic pai de São Jç ão dos Patos/MA.

A'J

^,r
-(locale datapdf-extensò)'

->W\ .NV.''i O/'"' /.

(nome daemprésa) '̂'̂ ^-3;_
(nome é|a'ssinatüra.^re'présehtante legajpu-procurador)

Al-i fA

/\ \ //

\7.

- >Á ' /

mprésa)^^-^
II lokui a ij«.> 1c|ji cdcótante le^aLou-pi

I !

i®!

i S,!
:1 '• •
1 :
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TOMADA DE PREÇOS NS XX/2021
ANEXO V

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicefií^

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO
-OSTRABALHOS. i' "n

4 • \ f i\ *

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes á natureza dos
trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas nojProjeto Básico, ANEXO Ido Edital
da TOMADA De'PREÇOS n° XX/2021, e que assumo total responsabilidade^poríesse fato e ,que não utilizará
deste para quaisquer questionamentos futuros que_iehVejèi^ayenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura
Municipal deSão João dosPatos/MA. ^ r--j \ / .. ,1' ! i :

! .*7 . "J. •, l' . ••

1 V' \v' ,/
Cidade/Estado, XXXX de XXXXdeXXXX.'

• \v-\

i,- il

1 ,V'
Vt,

Nome eAssinatura do Representante Legarda^Empresa' j
'ii\r i--.

.-•íí;

, ; • r, '.f-'
\\.j •

. . i / -- I- t rN

/•

}

, -•-•f

V
f\í}:
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TOMADA DE PREÇOS N2 XX/2021
ANEXO VI

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

1. Pela presente, o(a) (nome da instituição fiadora) com sede em| (endereço completo), por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza comO|FIADOR e principal pagador, com
expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da
empresa), com sede em-íêhdereço EomplétÒ), até o limite dê R$ (valor dájgéFántia) (yalÒr por escrito) para
efeito de garantia à-éxecução do Contrato ns (número do contrato, formato xx/ano], decorrente do processo
licitatório (modalidade enúmero do instrumento convocatório da licitação -j|éx.: PE n^ xx/ano), firmado entre a
AFIANÇADA eaPrefeitura Municipal de São Joãó dos Patos/MA.para (objetojda licitação).!: {

í " IH ^ I • . . «
2. Afiança ora concedida visa garantir o cumprimento, porpartede nossa AFIANÇADA, de todasas obrigações
estipuladas nocontrato retromencionado, abrangenclò"ò'pagamento de: I: ' • ' -

a) prejuízos advindos do não cumprímentad^^q contrato;'---

b) multas punitivas apÍicadas'pela FISCALÍZAÇÂO ao CONTRATÀDO;;-.^.
c) prejuízosdiretos causados'à CONtRATANTE decoi;rentes de culpaou.dplo durante a execução do contrato;

í " '
d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não h^qnrádas peloCONTENTADO; e '

! . \^- r 1 li
e) prejuízos indiretos causados àCONTRATANTE e prejufzòs càusadósá^terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
duranteaexecuçãodocontrato.'"Jl \ --•'jjf ) ii' 1

í ; I' '
3. Esta fiança é válida por (prazo,'cònta_do-em-dias,-correspondente-à-vigência do contrato) (valor por escrito)
dias, contados apartir de(data deinício da vigência do contrato)^ vençendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese cie inadimple'menío|'de^qüalquer das obrigações issurnjclasjpela, AFIANÇADA, o(a) (nome da
instituição fiadora) efetuará^ò^pagamynto^dasjmportâncias^quê^fprem' devidas, no ârnbito e por efeito da
presente fiança,|até olimite acim'a '̂êstipulaclp,'no prazo de 48.(quàrehta eoi :p) horas, contado do recebimento
de comunicação'escrita da Prefeitura Múriicipal de São;Jòão'dos Patos/MA. ' • • '

1 ' / -- —Í--, •í-f'r
5. Acomunicação dè inadimplementó devyrá;pcorreV até oprazp'fnáxÍmo H
fiança. '

.S "St

unicefi^

90 (dias) após o vencimento desta

. / : M ' ' '

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFlANÇADA-será admitida ou invpcada por este FIADOR com ofim
de escusar-se dò cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante a Prefeitura
Municipal de Sãó João dos Patos/MA. , [ ' i' / /
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas'judiciais e/pu extrajudiciais, bem
assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Muriic|pal de São João''dos Patos/MA se ver
compelido aIngressa?elnjuízo"para demandar o~ cumprimento da obrigação aquê se refere apresente fiança.
8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição
fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA qualquer comunicação relativa a
inadimplementó da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta,
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação Judicia ou extrajudicial, deixando, em
conseqüência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força
deste documento.
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unicefiô?

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários
deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o
valor da presente secontém dentro dos limites que lhe são autorizados peia referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)

•' e^' o-v"

/> _

•([V
... - - ^

V-/;.

S • í
\í /

•» I
A

i
; !
'Vâ'!

/v/'- J1
///

O'

II .

ilJ
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Declaramos expressamente qCiê:

TOMADA DE PREÇOS N2 XX/2021
ANEXO VII

(PAPELTIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

/ " I '

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS N®

XX/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na

fornecida com olEdltal. / r-, ^

minuta do Contrato que nos foi
1 •'

a contar da data daManteremos válidaida esta Prc^Và'̂ pelo. prazo mínirno-cle 60 (sessenta)'̂ ^dias consecutivos,
I 7" >1 '• / í' • li

sua apresentação e abertura.--^ '-V' ^ f I

JW

Temos conheciníento dos locais edas cpndições.de execução dos serviços.

i i f " • • I , ,
Esclarecemos, finalmente, que òIportàdor desta proposta estáj,autorizadp eihabilitado a prestar a essa

I "i'-. f'\ "V// í í| I '
Comissão os esclarecimentos7éMnfórmações adicionais que forem considerados necessários, bem como,

I 'A •- í./i /.•'• •u;,';'
assinar, concordar, desistir, interporVecursÍTifmar còrhpromÍbo.e,toçlos ps^átos

i ./•:<:• I :
licitatório. ( 'r\kyr^-z- j; '

• S" - - •- -">>• ^ jj". r' 1' •
i v7v.T..r.-

i

r:.-.:nr-

•y//
(local e data^por extenso)

(nome da empresa)

(nome eassinatura do representante legal ou procurador)

inerentes ao procedimento
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TOMADA DE PREÇOS NS XX/2021
ANEXO Vllí

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicefí^'

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 72, XXXIII, DA CF/88

A ^empresa.
^ R.G. n9

CNPJ: n2.

_, CPF ns

; 1

representada i pelo(a) Sr(a)

i, DECLARA/l parã fins do disposto

no inciso Vdo art. 27 da Lei Federal nS 8.666/1993,^que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega-mêhò4-de; dezesseis anos, sal'

! iH ' I
admitida a partir dos 14 (quatorze) ands;;jips'''tefmos ddjncis^xpill do Art/J;

1988.

L_

salvo na condição de aprendiz,

IV- ' i fs \ \ V ^ •

„r
V\ / (lõcál edata pòréxtenso)-^ •; \
'A' f !

da Constituição Federal de

Á
h ^

Wl

t\\\ V̂ ^(nome da erhpresa) j j
(nbmeéassinatura dorepresentantéilegal oijpròcuraçior)

-ÃA ir i

vX/ ' '' -s ) A
•V \ r
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TOMADA DE PREÇOS N2 XX/2021
ANEXO IX

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
São João dos Patos - Maranhão

Prezados Senhores,

Após examinar eestudar detalhadamente o Edital da Tomada de ^ _
apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços. 'í

Apresente proposta foi formulada cpm-b_asè'n.as esp_ecificações, condições técnicas, administrativas
e contratuais éstabêlecidas no Edital da; Tomada (^e'Jífeçòs n® XX/2D21,' Os quais aceitamos e nos
comprometemos a cumpririntegralmente/_.1"'" -'*' ;—: !

Declaramos que;estâ'pfopòsta'.tem validade pelo prazo de
abertura das propostas. w-j-

! ' s *1, *1 [ ' I 't
o prazo para execução^dós serviços é del/.;.'.'̂ ;.. ( i.), dias corridos, a contar da data do

recebimento da ordem de serviço. . / ' ~ ' 'i
1 ' 'k' I ?! J . •

Conta' para depósito 1(jòs_"pagamentosir_dás faturasj-Banco:..'.. ......L.. Agência: Conta
corrente:

iVALOR GLOBAL DA PROp'pSTÀ:^R$

unicef^í?

Preços n2 XX/2021 e seus Anexos,

aceitamos e nos

•u

diasi] conbdos da data de
• l?-" • i

I ; M'. ' ^ ' ,. . .
Declaramos que no*^reçòJ\acima cotado estão computàdas^ftodas.as despesas com materiais,

mão de obra, tributos, impostpiítaxasVíièspesas, seja qual'for,'p^seu titulo óu naturép, incluindo, mas
não se limitando a, fretes, enwrgos^sociáis,.trabalhistas e-;fÍscais;;ÍSS,. despép de viagem, locomoção,
estadia, alimentação e quaisquerVutras,/segundò:a:legislàçãq-em vigor, Representando a compensação
integral pela prestaçãodosserviços'.:;,)';'!''; ,1 ' i /|

Indicamos como RepresentantyLegal,.p>ra;assinar;o Cbn^^ de ;tecução dosjserviços:

Nome completo:
Nacionalidade: 1
Qualificação Profissional:
Endereço: j
Cargo/Função queocupa n^mpresa Proi^nentej

DADOS DAImP^AÍ

RAZÃOSOCIAL:
ENDEREÇO:

C.N.P.J:

V
\'y

Estado Civil:

CPF:

Local e data:
<Razão Social da Proponente>

<Assinatura e carimbo do representante legal>

RG:
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TOMADA DE PREÇOS N2 XX/2021
ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICÍTANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)
Gestor(a) da Secretaria Municípalde Finanças

Referente ao Processo ns.. /_

* *

Encaminhamos em anexo a nota fiscal n^ :>''.;rno-yalor total de
providenciado pagamentoconforme informações i ^

EMPRESA: |
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃC^")"^ ..
nRIFTO- i *'<

\ s*.

OBJETO: j -""'.'. 'V -• •' - -- ' ;íV. \
NS DA NOTA DE EMPENHO: í r>\' •- A

1
NS DO CONTRATO (SE HOUVER): \\ ; yW-

.'ÍL
: j »rr^'

Apresentamos em anexo a seguinte documentação: /
(LISTAR OSDOCUMENTOS ANEXADOS)

Atenciosamente;

-,1A,/.í
fj,.

(Nome e assinatura do responsável p'ela êmpresa) i A •X"'

j ' " i." V--" '.'"'J

V V :

\J

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura dorepresentante legal ouprocurador)

^ í
• i

-1 '

R$-

I . .

unicefi^

para que seja
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TOMADA DE PREÇOS N2 XX/2021
ANEXO XI

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

unicefi^

ENTRE SICONTRATO N? J. QUE

.....CELEBRAM ^O^MUNICÍRIO DE^SÃO JOÃO DOS
PÁTOS, estado' 'DO MARANHÃO E A EMPRESA

i ; 1 PARA
, NA FORMA ABAIXO:

! • '

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municíplo;de São João dos Pptos, Estado do IVjaranhão, pessoa
jurídica de direito público, por intermédio/dalsua-P^tó Municipal,; inscrita no CNPJ/MF sob o ns
06.089.668/000i-33 com sede na Av. GetúlIò!Yaj-gas,-;i35l.Qe^ 65.^5-000, São João dos Patos/MA,^
São João dos Patos/MA,.,.neste..ato ré^ríèhtado p_élò"Secretári^^^ 'I ! Sr.^

1 /lArãV>anta Aonrímlnarla rnNTRATANTE>"GNde.OUtrÒi'a emP

sede
denominada

àòravante denominada CONTRATANTE,"^e>de.putrp>'a empresai
(enderiBçò\completo), inscrita^.no CNPJ/MF'soblo/n?ilj 1

CÓNTRATAdX 'representada neste" "atO/ pelo seuV,(cargo)
(nadonalidadeli i •• ' (estado civil) —Li—L

i ' V > ^(CPF/MF)
(domicílio). _, (carteira de identidade),;
si, justa e acordada a celebração '̂do presente-Contrato. de.^ecuçãò dos
indireta, regimejde empreitada por preço global, sujeitandP:S^.as„.partes à
alterações e demais legislações aplicáveis à espécie, berri c6rno,ao Edital da

(profissão)i

com

_doravante
(nome)

têm, entre

serviços, ria forma de execução
Lei Federal jn- 81566/1993 e suas
TOMADA PE PREÇOS ns XX/2021,alterações e aemais legisiaçoes apiiuaveia a «pcuic, ucm

formalizada nos autos do Processo Administrativo nS 2302001/2021, .e aòs terrnos da proposta vencedora, que
c Aocto r^nt-T-atr» .inHpnpnrlpntpmpntG de transcricâOi ,mediante as seguintes cláusulas efazem parte integrante deste .Coritr'ato,4ndependentemente cle^ transcriçãci^mec
condições: ' ~ ' '

CLÁUSULA PRIMEIRA "FUNDAMENtO-LEGAL _ _ , . ,, , ; ,

O presente Contrato tem como' fundamento^ aUei Federal^n'í_.8;666/93 e ;suas alterações posteriores,
pertinentes eaTOMADA DE PREçds'n9 XX/2021,-^evldamente^h^ pela autoridade competente, tudoparte integrantejdeste Termo, independente de trariscriçãor -•-..il> ; i \ \
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Opresente CONTRATO tem como objeto aImplantacao de Sistema de Abastecimento de Agua no Municipio de
Sao João dos Patos/MA, por meio do Convênio FUNASA n.e CV 0093/16, sob aforma déjempreitada por preço
global, tudo de! acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital jda TOMADA DE PREÇOS NS
XX/2021, edemais-especificações expressas,-e com-a Proposta da Empresa-contratada, que também passam a
fazer parte integrante deste instrumento.

n ÁMSULA TERCEIRA - PREÇO GLOBAL

Para execução total dos serviços, fica ajustado o ' Preço Global em RS
, de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela

CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA, além dasobrigações previstas no edital e seus anexos:
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unicefi0

a) Conduzir cs serviços de acordo com as normas do serviço eas especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente;

I

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços; |
c) Proveres serviços ora contratados, com pessoal adequado ecapacitado enr, todos os níveis de trabalho,
d) Iniciar e concluir osserviços nos prazos estipulados;

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a impossibilidade de
execução de qualquer obrigação contratual, para aadoção das providências cabíveis;
f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório eda jegislação aplicável;
g) Reparar, corrigir,^remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte è às suas expensas, bens ou
prestações objeto,dó contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do em'prego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes corn as especificações;
h) Observado o" disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter iprepostp, açompanhar^e se
responsabilizar pela execução dos serviços, inclusiveipela regularidade técnica; e disciplina; da atuação da

.. . i . _ —. :l I ' i! '
equipe disponibilizada para os serviços; JL:
1} Elaborar relatório mensal sobre aprestaçãb-dbsjervíç '̂);:dirigidp ao fiscal dojcontratp, relatando todos os
serviços realizados, eventuais_problemás|yVifÍcados e-'"qua[quecfafp relevante sobre aexecuçãi do objeto
contratual; | —•! I 'Í , ' a- x
j) Manter em estoque Umyrnfmmp-dé,m peças e^componéqtes dej repòijçao regular, e necessários a
execução do objeto dòconVÍto-'\\_\\ ; i -ij if' || ^i
k) Manter, durante toda aduração\deste contrato, em^^ompatibilidad^ ps obrigações assumidas
condições de habilitação equalificação exigidas*para participação na.licitaçãoj , j , í
I] Cumprir todasjas obrigações ee^ncargQS,sociais,trabãJ)j^^ e.demonstraroseu adimplementp,
m} Indenizar to^do e qualquer dano™e/pu-prejuízo-pêssoal-ou;fmaterial que possa advir, direta ou serem

. i.j.i. Ae, e.iae ati\/iHaHísR OU spfem causadas Dor seus proposto aocausados por direta ou indiretamente,.dò exercício de suas atividades ou se;em cjausadaí por s
CONTRATANTE, aos usuários ou aVf:ceiros;'.\ A'/''' i ! '
-X ^1. 1—vj\j\huantÍtâtivò de-pessoas com deficiênciàlesdpujado pelojart. 93,

i " i ^
n) Observar o cumprimènto-dó
ns 8.213/91.

CLÁUSULA QUINTA "DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Caberá aoCONTRATANTE, além d^s''o'bdgações'préyista^n an

a) prestar as informações eos esclarecimentos que^énham aser solicitados peja CONTRATADA;
i " il! f I .li

b) comunicar àCONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços eiriterromper
imediatamente òs trabalhos até asua regularização; 1 i j /

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com òprojéto básico, especificações enormas
técnicas, tendo aCONTRATADA aobrigado de executá-los sem qualquer ônu^para acontratante;
d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e
emitido o termo de recebimento definitivo do serviço;

e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de iscalização dos serviços ora
contratados.

f) efetuar os pagamentos nos prazos edemais condições previstas no prese itecontrato.

-

anexos:
i

as

da Lei Federal

Página 36 de 52



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida GetúlioVargas, 135 - Centro. CEP65665:000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS

- Oprazo de execução do objeto será de 365 (trezentos esessenta ecinco) dias, conforme Cronograma Físico-
Financeiro, acontar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. |

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Oiicitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do ecebimento da ordem de serviço
para oinício dos serviços. |
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser
prorrogados, em conformidade edesde que atendidos os requisitos disposto: no /\rt. 57 da Lei n^ 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIA CONTRATUAL ,

unicef^

-Como elemento assêcuratórlo do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTATADA apresentará à
Gestão de Contratos, eni até 15 (quinze) dias úteis, contados da data deassinatura do còritráto, comprovante
de prestação da/gárantia de execuçãomo valor correspondente a2% (pO|í POR ÇÊNTO) dp valor global do
contrato, aqual deverá ser prestada ém uma das formas previstas abaixo: íj j ^ | ^

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em díhhelraoulTítúlos d^I^lda Pública j- Se aopçãojjda garantia for Título
da Dívida Pública, èstes deverão ser emitidos solí^.fòrmá^ésçr^ufa^ registro ern sistema centralizado
de liquidação ek custódia.autorizado pérò;Ba4bCentra>dò:-tó^^^ seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério,da^Fazenda. - - 1 i

f uvj _ j r.. I f - •;
PARÁGRAFO SEGUNDO -Sé aopçãò.da'garahtia fonCãuçâp em Dinheiro, odepósito do valor correspondente à
garantia deverá»ser efetuado emítoVta poupança da,^Çreféitüra" Municipal de.São JoãqjdoSiPatos, Estado do
Maranhão, na CONTA C0RRÊNTÉ:^1Ò298-9;ÁGÊNCIA:''1734:^^^^^^^ MUN S^O-JOÃO DpS PATOS -TRIBUTOS,
BANCO DO BRASIL. —-í

íií

PARÁGRAFO TERCEIRO - Segurolcarantia, mediante entrega-da-cojppetente apólice, no original, emitida por
entidade em funcionamento noÍPaís", etn nome da PrefeiturarMunicipal àe São João|dos Patos, Estado do
Maranhão, cobrindo orisco de^quebra 'do Contrato, devendoWtèr expijéssamente cláusula de atualização
financeira, de imprescritibilidfdé/^inVlie^^^^^^^^^ ede irrevogabilidade, assTmxomó pr.azo d^e validade de nomínimo 60 (sess|nta).diasalérTi|;à^ofim^doprazo^de vigência dbx^^ |j í
PARÁGRAFO qÒaRTO - Fiança'Bançáfia^^^mécliante^entrêga ^.^o^peténté Icarta de fiança bancária, no
original, emitida- por entidade em/fúRciònamVntòWRaí^ em .Municipaf de São João dos
Patos/MA, Estaldo do Marahhão)>'3eyCní^ontérTexprèssament^ financeira, de
imprescritibilidaçJe, inalienabilidade e'âeJtreyoglbilida^ Pfczo de validade de no mínimo 60
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do cpntráto./, j( | | i
PARÁGRAFO QUINTO - APrefeitura Municipal de São Joio. dos Patós/IVA,- poderá descontar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância-que lhe for devida, Àqualquer tr:ulo,'pela Contratada,
inclusive multas.j - " j' } i
PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a-garantla, a Contratad_a::Obriga-se a integralizária no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da data em que fo"r notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na
fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:

a) com adevolução da apólice, carta fiança ou autorização para olevantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração daj Administração, mediante termo
circunstanciado, deque o CONTRATADO cumpriu todas ascláusulas do contrato;

b) no término da vigência do contrato, caso aAdministração não comuniquea ocorrência de sinistros.
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CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correr; ó à conta da seguinte dotação
orçamentária:

17 Saneamento

17 511 Saneamento Básico Rural

17 5110021 2102 0000 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA
4.4.90.51.00 Obras E Instalações

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO—
- í]! ! "li

- Opagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome dp proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, etin até 30 {trintà) dias, contados da
data da entrada'ho protocolo destã/Prefeitura da Nota" Fiscal emitida com base ria medição previamente
aprovada pela Fiscalização. !'l í ^

í' ' '' ^ !'i i; • í .
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão ;t;eajizadas-;:a^adã 30 diásj corridos dos serviços, ou em
periodicidade menor, acritério da Adniinis^rãçãóXsend_^ot^^ iníço daicontagem dp prazo adata de
recebimento da prdem de serviço. \ ^ !| í
PARÁGRAFO SEGUNDO: Aíçontratadà-deverá dar entrada no bpletirn^de mediçãÕ'̂ dos se^iços executados com
base no cronogVama aprovado-vigente, no',setor.-de^ pratocolò da^-Prefeitura^ Municipal de São João dos
Patos/MA, acompanhada da solicitação dè:pagã^rfiéhto'(Anexo X), edas certidões negatijj-as de débito junto ao
INSS, FGTS, Fazenda Federal eCertidão Negativa de Débitps'Jrabalhistas e;CertÍdões Neptiva de Débitos eda
Divida Ativa Estadual e Municipal', para análise" e tatestè .da Fiscalização,; sendo iaberto um processoadministrativo específico para os págam.entos relativoslao contrato.'''h Ij n
PARÁGRAFO TERCEIRO: Aaprováção-da-medÍção-deverá-ser-efe_tuada-pela Prefeitura de São João dos Patos
por meio do setor competente rio'ipVazò máximo de 5(cinco) dias^a cont;iida,,data deientrada no protocolo
desta Prefeitura^Municipal do boletim de medição dos serviços executados. ! • " íí. ' ' • . —% »M li I

i - i \ i r<s' ''Â! ,
PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a^rriediçãò,;a Contratada sera>çonvpcpaa
juntada aos autos da sua Nota Fiscal em^duas;,vias, que ser^éncaminháda
paraque conduza o processo de pagamêpto., -

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos yòcumeritqs "^igidps^rio(parágrafó?^
serviços, deverão ser juntados ainda osseguintes documentos:£.^-^;;>'

a) Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica -
b) Uma cópia dOjContrato;
c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da(ordem de serviço; _

PARÁGRAFO SEXTO: Aúltima medição somente será paga após o recebirnento provisório dos serviços objeto
desta licitação e contra aapresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de
Regularidade junto ao FGTS eaCertidão Negativa de Débitos Trabalhistas eCertidões Negativa de Débitos eda
Divida Ativa Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, Já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros
descontos decorrentes de retenções de valores previstos nocontrato, se for o caso.

.1- .
icr^i ;í - '
aara dar entrada no protocolo para

á SècVetaria Municipal de Finanças,

ndo,jpara a'prirriéira medição dos

ART);'

: í
1
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PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em reiação ao
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO,
podendo no entanto serem pagos, acritério exdusivo da Administração emediante disponlbiiidade financeira.
PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de aiguma forma para tanto, fica convencionado que ataxa dejatualização financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetive adimplemento da parcela, terá a
aplicaçãoda seguinte fórmula:

EM = ixNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista parao pagamento e a do efetivo pagarpento;
VP= Valor da parcela a ser paga.

l = índice de atualização financeira =0,0001644, assim apurado:
i = (TX/100) 1= (6/100) I= 0,0001644

365 365 „ ^
= Percentual cia taxa anual = 2%. ; "

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aatualização financeira'prevista néstá.cíáusüla se fororcaso, será incluído na
fatura/nota fiscal seguinte âoda ocorrência': - ''

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDOnNãò será ,aplicada~à~taxâ de atualização firiáncèirá prevista no subitem 11.10
acima, quando b atráso de pagámVnto se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão
concedente responsável pela tránsferência'dos recürsbi^financêiros', para custeio do objeto da presente
licitação. í . - - - ,1 ••'''• ! '• >

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES '

-Este Contrato poderáíse alterar, níecllánte as devidas justificativas;
'i' ' i l S K ' I K - '

•U

l ••—-AHí
a) uniiateralmente pela CONTRATANTE quando: "

a.l) houver modifiçãçãp^^nbVr^ojéto básico ou das especificações,|pV^^^ adequação técnica aos
seus objetivos; ! i| í
a.2) eln decorrência de^acréscimb bu_su>>VÍ^^^^^ seu objeto, nas mesmas condições
licitadas, inciusive quanto~aVpreço,"'pbse^ados os Í|mités previstos naiei n-. 8.666/93;

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo,'nas demais hipóteses^: dmitidas naiLei Federal n-
8.666/1993 esuas alterações. 1 '
PARÁGRAFO PRIMEIRO -Asupressão poderá, mediante acordo entre as pa' es, ultrapassar opercentual de
25% (vinte ecinco por cento). - ! 1 | .'

PARÁGRAFO SFGÜNDO - Ocontrato, Doderá ser prorrogado.de acordo com o.Art. '57 da Lei Federai ns
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO: Asubstituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado
residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE
quanto ao substituto, presumindo-se esta, a faita de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10
(dez) dias da ciência da substituição. j
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO
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- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito
pelaAdministração, para representá-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aqu »las previstas no projeto básico
anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO -As decisões e providências que ultrapassarem a cornpetência do Fiscal, deverão ser
solicitadas aseus superiores em tempo hábil para aadoção das medidas conj 'i ipientês.
CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA-RECEBIMENTO ^

- O objeto desta licitação será recebidb pela Prefeitura' Municipal de
Fiscalização, em'conformidade com oprevisto no Art. 73 da tei n" 8.666/93. ^̂ ^
PARÁGRAFO PrÍmEIRO - Concluído óserviço, esta íseráírecebjda provlsorj; mente, pelo resjaonsável por seu

* " -ra pelas partes, ern até 15 (quinze)

• j
p'rovlsório ido serviço, caso haja

Sãpjjoâo dos Patos, através da

acompanhamento e-fiscalização, mediante térmó^âfcun^ainciado,^ssinad 5
dias da comunicação escrita dp Contratado:^-'-kV.

i -

definitivo. 'K'

PARÁGRAFO SEGUNDO /(ÃyFlSCÁtíZA(~M feçébirrientó,,.. _inconformidadessignificatiy^asquantoàs'èspecifícações.| p . :} '
PARÁGRAFO TERCEIRO -No caso deiinconformidades^qü^ Recebimento provisório, estas serão
relacionadas em^ documento anexo*ao terrno circúnstançia^o^e devè^^ estar;cofrigidas até orecebimento

1.1f ^ : t-i—• • • •• - ^ ——* I ) f ' t

PARÁGRAFO QUARTO -Orecebimento definitivo do serylço.será.efetuado ppriservldor óü comissão designada
pela autoridadejcompetente, mediant^fe7rno'crrcunstanciado, assinado pelas partes, após odecurso do prazo
de observação, òu vistoria, que_.seV|de"até,6p (sessenta) dias còntaâòs aparjtir do recebimento provisório, que
comprove aadequação do bbjétblos terrnós contratuais, obsefyado^o disposto.no art. 69 dá Lei n.e 8.666/93.
PARÁGRAFO QLÍINTO -Orecèbimen^prdvisófio ou definitiyq,'hã^exjmii;á^áiGontratada da ^responsabilidade
civil pela solidez ^e segurança do se(yÍ"çp,\^_nT"da^étÍco;prqfissional,_p.el^^ do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARfA-INÁDIMPLEMÉNTO ESANÇÕES-' 't? í[ j í f
-Ainexecução parcial oU total do óbjetàdéste^coh¥ato,.^yp^^^^^ indicados na Tabela 1
abaixo, verificado o nexo causai devidb'à;-ação'"ouJ on;iÍssão-dá:GONTRATADÀ, relativamente às obrigações
contratuais em questão, torna passível aaplicação dasjanções previstas na ,1 egislação vigente enesse contrato,
observando-se ocontraditório eaampla defesa, conforme listado aseguir: j ' . i

a)advertência; _ • ' |

b) multa; | • i .
c) suspensãõTêm^ráriã7Fparticipãçã^^ licitação eimpedímentO|Cje contatar com aPrefeitura
Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, por prazo não superior a02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada asanção de advertência nas seguintes condições;

a) descumprimento parcial das obrigações eresponsabilidades assumidas cóntratualmente,^e nas situações que
ameacem aqualidade dos serviços, ou aintegridade patrimonial ou humana, desde que não caiba aaplicaçao
de sanção mais grave;
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b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvirnènto dos serviços da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, a critério do Piscai do Contrato, de:de que não caiba a aplicação de
sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das infrações reiacionadas na Tabela 1abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (clnco)^ dias, comparando-se o que foi
efetivamerite executado peia empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO. I

PARÁGRAFO SEGUNDO; Poderá seraplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja ainexecução parcial, do objeto será aplicada muita de até 10%v(dez porjcento) sobre osaldo
contratual ou R$ 22^000;d0, o que for maior. Para Inexecução"total, a muita:apllcada será de.até 10% (dez por
cento) sobre ovalor total do contrato. Para oatraso injustlflcadoma execução do objetojserá aplicada amuita
correspondente aR$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso. I' 1 í

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a Inexecução parcial do objetoquando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por.prazojupérior a3j) (trinta) dias. >;
I 7f-j ^'li! . j

b) Ocorrer odescUmprimento ou cumprinientb irreguiai: de cláusulas contratuai£.-^- v.^
PARÁGRAFO QUARTO: PÒdérà'lér:cpnfÍgurada ainexecução totahdo^objeto púándó oajjjudiçatário se recusar
aassinar ocontrato ou receber Vtóem^de/seiT/içòLérainâa quando^hóuven^^ para início dos
serviços por mais de 30 (trinta) dias aVós demissão da ordem de serviço'.»- || ' '] !

{ i.W l--'"'-'. % . J A• L '• . .
PARÁGRAFO QUINTO: Poderá seiicónfigurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando.

(fv !, .X.
a) Ocorrer atraso Injustificado dos serviços por prazo superior a5(cinco) dias
trigésimo dia dejatraso eacrÍtério!da.Administração,.poderá'se^xonsiderac
assumida, sem prejuízo darescisãolühilateral daavença. " ^

I \ f I •b) ACONTRATADA deixar de cumprin^uaisqüer outros prazos estabeiecWosr pté;editai e
PARÁGRAFO SEXTO: Caberá aindáXçdntràtVdá; nos casos de.j;eincjdência| nasjnfrações
as multas previstas náTabela ZabaixO:

•\J i);'vi '1 j~^.

:e inferior a 30 (trinta) dias. Após o
a Inexecução! parcial da obrigação

é rio contrato.
\

previstas na Tabela 1,

1 ^- INFRAÇÃO T™-- 1ií .1 ^ :
GRAU

ITEM nF.SCRlCÃO \V ilí ' í. ^ ;i - f

1
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por
ocorrência • -

j
f

01

2 Máriter funcionário sem qualificação para áxxecução dos serviços - porocorrência 01

3
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou deterrninado pela
FISCALIZAÇÃO--^ por ocorrênciar i -

01

4
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
funcionários - porocorrência. 11

01

5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPi),
quando necessários -por ocorrência. 1!

02

6
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO,
observado»: oslimites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.

02

7
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por
ou deixar de providenciar recomposição complementar- por

caráter permanente,
Ocorrência.

02
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8
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dósserviços-por
ocorrência. 1• '

03

9
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou casò;fortuito, os
serviços contratuais - por ocorrência. 1!

03

10
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência. 1'

03

11
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por
ocorrência. 11

03

12
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou ^incompatível com
suas atribuições-por ocorrência. - ' ici i

03

13
Não refazer serviçp rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estàbelecidòs np' ;
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO -por ocorrência. Íl[' - i ;r i

04

14

Não manter nós locais.de serviço em tempo integral, durante t
contrato 0 engenheiro indicado na assinatura do contrato i
aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 1

ódá á execução do
! . l

previamente. \ 04

15
Utilizar as dependências da CONTRATÀNTÉfjjàrà-fins diversos

i O '• '
contrato-por ocorrência. \ '

doiobjeto dò
í":i r :

05

16
Recusãr-sé a executar serviço=oü tumprir détefrhinaçõés da F-lSCALiZAÇAO, sem

i- •• ry . '—|] - - !• 1motivoiiistificadò>por.ocorrencia. > -t tíiVAr; '
05

17
Permitir sitüáção^que^crie^a possibilidade de causar óp^causé
corporal ou coiísequêricias letais ^or ócorrêncía. .V.' 1

dahò^físicó;' lesão

'.f . 1^ 1
06

1 ^ ,/tY 1
1 ,

^ 'J i i
M ij-'
u ri

! GRAU r CORRESPONDÊNCIA

r" Ã , RS 200,00] ^

1 2 .1-% R$ 40.0,00: il. ^

i 3 V ^ ' 4 R$500;OOÍ

i' 4 liíA ~^R$.i.goo,oo li ;

i '5 '•/R$.3.qqo,oo Ü •

í: ^ 6. ;<:>';R$;5.Qqo,oo ;!

v>1 f • V r • r» I" i -i

PARÁGRAFO SÉflMO: Osomatório de'todas^^muttás execução jcontratual não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez •porce^nto)"^sobre'"p^alor^^ d) contrato, ^tingido este limite, a
Administração poderá declarar a inexecução totaldocontrato.. i

PARÁGRAFO OITAVÒ: Suspensão temporária de participar em licitação é
Prefeitura Municipal,de São João dos Patos/MA: Asanção de suspensão^ ^
com a Prefeitur^Municipal de São Joâo.dos Patos/MA, de. que trata oinciso;ill,-art. da Lei n.s 8.666/93,
poderá ser aplicada-à.eONTRATADA, por-culpa-ou-dolò, por,até.2.(dois).anos,-no.caso'cie inexecução parcial do
objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula. !

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A
sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública, prevista no inciso
IV, art. 87, da Lei n.^ 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando aContratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por me os dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
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uníccf^

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento
prévio da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n^. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após aassinatura do contrato;

f} apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo em parte, com^o
objetivo de participardriicitãçãrõü"pTraT:WpWvlõrdurTnte'ã ^ do contrato, a manutenção
das condições apresentadas na habilitação; j' >' jí i
g) comety jnexêcução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. ;

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito dejpartjdpar de licitação
ou de contratarjcom á Prefeitura Municipal de SãoJòãp.dos Patos, Estadoido Maranhão ede declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com';p/;A"djTÍihis^ãç^^ poderão^ ser afílicadas àContratada
juntamente com'a de multa. ' j il ' 1

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRp:iO.,valpr?da multarjaplicadà após o^.reguJaÇprocessò administrativo, será
descontado de pagamentos évèhtualhiente devidos^elá Prefeitura.Muhicipál.dp^^ Joãp dos Patos, Estado do
Maranhão à Contratada. V./ ^

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDOÍ sè o valor-.Õo pagamento for insuficiente) fica a Contratada obrigada a
recolher aimportância devida no^pr^zo de 15 (quinz'i)idi^^a:partirya".notificação, atraVés de DAM, devendo
ser apresentadojo,comprovante de^pagamento^a esta.P„[^efeifura, sob pèna de cobrança judiciaf.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: lEsgotados os-meios-adminisVativos-para cobrançaJdo. valor devido pela
Contratada ao Contratante, esta seráWcaminhada para inscrição em dívida ativa. |i •'
PARÁGRAFO DÉtiMO OUARTOí^-Aapiica^lo.das penalidades será prececiidai,da concessão da;oportunidade de
contraditório eampla defesa por-parte^do adjudicatário, na forma',da-lei/ Jf,/- j

j "V/AV A-'*
ri Al ICIII A nPriMA r>lllNTA - DA^AMPLA DEFESA-, ij ] j . :

i /v-vv jil '; !.,„i
CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - PA^^ÀMPLÀ DEFESA-,

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de.apircár. qualquer uma,des_sas;penaiid
/ . • - . '•-•Ti J í C" N"recursos, sem efeito suspensivo: Av

f^penalídades, acima mencionadas, são cabíveis

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias útèis^contados da ciência da decisão, ,
b) Recursos:para autoridade imediatamente superior, no prazo-dé|p2 (dois) dias úteis, contados da

ciência ido indeferimento do pedido dereconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-RESCISÃO !| j j /
-Ainexecução,jtôtal ou parcjal, do contrato_^oderá ensejar a contratuais
previstas na Lei ns 8666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -Arescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e80 da Lei ns 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimpiemento do Contratado, o Contratante
poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cauteiarmente, os créditos decorrentes do
contratoaté o valor dosprejuízos causados à Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO -No procedimento que visa àrescisão do contrato será assegurado ocontraditório ea
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada ainstrução Inicial, oContratado terá oprazo de 5(cinco) dias
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úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar,
motivadamente, providências acauteiadoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: ACONTRATANTE não admitira quaisquer alteração do termo ou especificações, salvo
casos especialíssimos, aseu exclusivo critério, suficientemente justificados efundamentados com anecessária
antecedência, estudo técnico e os devidos registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: ACONTRATADA somente poderá sub empreitar aejxecução dos Serviços com aprévia
concordância da CONTRATANTEJÍcando,.neste.çaso,.solidarlamente-responsáveUperanm-a CONTRATANTE,
pelos serviços ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas conseqüências dos fatos eatos a
elesimputáveis. / [' , ; -j

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporarr; e-ãò, de pipno direito, todas as
cláusulas destei instrumento, relativas às responsabilidades e deveres' da ,CONTRATADA para com a
CONTRATANTE. 5 _ j ! !
PARÁGRAFO QUARTO: Aseu exclusivo criténo/ía-GÕNTR^TANTEjsoderá ,autor;Ízar a CONTRATADA, aJazer
cessão total ou parcial deste_Ç0NTRAT0í;mediantTíavra%a^d9jter de cessão, aterididas, em relação ao
concessionário sub-rogado c~om todos os direitos eobrigações"do cedente, derorrerjtes deste ir^strumento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVÁ^^ VIGÊNCIA '̂ ^

Opresente instrumento terávigência.até xx dexxxxxxxx de,xxxx, podendq

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES J j.
ACONTRATADA|:obriga-se aaceÍtàrl^nas mesmas-condições^contrá'tüáis, os. acréscimos;pu supressões que se
fizerem necessárias na execução cios serviços, do-valor inicial-atualizado do,contrato, no^ terriios do art. 65, §
18 da Lei ns 8.666/93. Uj ^ ; V"; ! •] j
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLI^CÃÒ.\ JO/ l' j |
Este CONTRATO^será publicadò,^èrn/ésun^ó,•na^imprensa Oficiàl;"nos.tèrmc)s'dàlei n^8.666 de 21 de junho de
1993. I *\ V -y ' j !; j
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA-- DÒ REAJUSTE yj 'yp- ' ' >1 1
-Os preços dos serviços objeto destè^-contr'̂ tc)-poderão-sV'̂ índice:|Nacicjnal de Custo da
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação^ío CONTRATADOjjapós oInterregrip de 1(um) ano
(computadas asieventuais prorrogações) contado da/data prevista para apresentação da proposta, ou do
orçamento aqué essa proposta se referir. j , ] ;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição oque vier aser determinado pela legislação
então em vigor. — ""— "• ^ —
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice lubstituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço dovalor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar nemória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal'nS 8.666/1993 esuas alterações e
demais legislações aplicáveis à espécie. j
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CLÁUSULA VIGÉSIMATERCEIRA - FORO

Fica eleito o Foro de São João dos Patos/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que sejí.jE assim, por estarem justas e
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teoreforma, para um só efeito.

São João dos Patos/MA, xxxde xxxxxxxxxxxx de >xxx.

Pela CONTRATANTE:

Secrètario Municipal dé

/i. "ipelã CONTRATADÍ^
- 5

UrFO: '̂̂ Representanteda Empresaí^V .
• í

:

uU íh

//

U !
y í
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TOMADA DE PREÇOS N2 XX/2021
ANEXO XII

(PAPELTIMBRADO DOLICITANTE)

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI"

Allcitante deverá apresentar a composição e ocálculo do BDI, conforme dados abaixo:

unicefií^

lÜT
OBJETO: Contratação dé empresa especializada para' a Impiãntacao de Sistema de Abastecimento de Agua no
Municipio de Sao Jo^ao dos Patos/MA, por melo do Convênio FUNASA n.s CV 0093/16.

" • ^ tl I
1 . -

i ^jDESCRIÇAO
VALORES DE REFERÊNCIA:-% ! - Taxas Adotadas-

%MÍNiMO_., MÁXIMO ijil , 1MÉDIA!

Risco 1
• -jí o

V.. .'•>/

1 r -

Despesas Financeiras 1:1 i i
• •-<.

Administração Central \"
i j; íi l;VVi ^

Lucro i ,—jj V.'/ U 1 •

Tributos (soma dós itens abaixo)(^ (•' j}i i"
• \ f

• 1

1 '

coFiNS ! /;./ " "i : n 1)

PIS 1 — —1 J!
í

•1 i
'1

ISS' '1 ' i • ; ,

TOTAL i UV, [\ •
í i'.-'' 1 ( 14 •: •]

\

Plenário

ue 1 cici iiik

' !. \\\ ( •

,í „ ^

"^1. • ' V,—-', ij,; ; ~ 1.
. •• ' v' < IV C

T'/.

0
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TOMADA DE PREÇOS N2XX/2021
ANEXO XIII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

"COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS'

SINAPI -SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS EÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA-HORISTA EMENSALISTA - COM DESONERAÇÃO
ITEM DISCRIMINAÇÃO .'ll!|H.QR|STÃi% | MENSA!.ISTA% •

GRUPO A ,j'f i ,1 s

Al INSS '1 i 'i

A2 SESI i i| • i >1

A3 SENAI í [ ! :i

A4 INCRA 1 f •! •

A5 SEBRAE 1 ry-L :l .

A6 SALÁRIO EDÜCAÇÃOSV;>'"^--: \/'/" >!

A7 SEGURO CGNTRAACIDENTE DE JRÂBALHp í,- /

A8 FGTS ! '/-.W i \:v, \y- i '1

A9 SECONCi i \'V y- i í 1!

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS _ J j J \ ' ' '

í GRUPO B : ,[ i :]

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO -" . 1-1 ii

82 FERIADOS! \ii\ - ! l" :l • '\
ç

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE'>yV, ' :

84 132 SALÁRIO A . ) J

B5 UCENÇA-PATERNIDADE ',V :<• ' r i ;!

86 FALTAS JUSTIFICADAS "vC - 1 1

87 DIAS DE CHUVA ^AC ( f, : !i '

88 AUXÍLIO ACIDENTE DETRABALHO ' ! 1 ;• •!

89 FÉRIAS GOZADAS '•••> ^ I 1 i ;i .

BID SALÁRIO MATERNIDADE , A " ' 1 [ •

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE Aj
j GRUPO C i 1 • ! i! /•

Cl AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO) 1i y ^

C2 AV1S0-PRÉVI0,(TRABALHAD0). - - '
C3 FÉRIAS (INDENIZADAS)

C4 DEPOSITO RESCISÃO SEMJUSTA CAUSA

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL '

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS
GLOBAIS DE A

GRUPO D

Dl REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B

D2 REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E •



V .

PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida GetúlioVargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
unicef#

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO i

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS EREINCIDÊNCIAS 1

TOTAL (A+B+C+D) •

'W'u--'J r. ^iÜ)}

. '""ir.
' —• ... . s\,-.

N

ry !
'J. //V

->• '

7X7"

•í .

I'-.V t •.

TV
17;

,

f í

J.l

)
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TOMADA DE PREÇOS N9 XX/2021
ANEXO XIV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5"a" do Edital)

A empresa

PREÇOS n' XX/2021, declara o seguinte:

J_em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA DE

1. Estar ciente das condições desta licitação eque assurn^responsabüidaj i; pela ;autenticldade de todos os
documentos apresentados; "wv.ÍÍ»

2. Que executará os servjçps:de.,acordo;;^corfí ó projeto báslçp; e^-as especificações técnicas fornecidas pela
Prefeitura Municipal de s'io'João:doípátós/MA, dispohibilizandò^^pessoál téçmcp .especializado e que tomará

I IIT-r- í •todas as medidas para assegurar ^jm^cbhtrple deÃüalidade^adequadpjyr 1^ ' s
3. Que manterá no serviço, em\fempoMhtègral,'o •pfpfissionaL-indicado para fins^

que aprovada pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA; -
r '.ní I

- ! \ \\ S * V.
vLocál (XX),:>_de.

•'iX'
' }í i

de-»^

(Nome^e.âssinatura ^ fesponsáyel peíá^émp ;ísa)j

O.

1cX

de comprovação de

qualificação técnica, admitindo-sé a:substituicão por profissional de experiência équivalejite ou superior, desde
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TOMADA DE PREÇOS NS XX/2021
ANEXO XV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

unicef^

A empresa signatária inscrita no CNPJ sob o n.s

sediada na (endereço completo), por seu representante legai, declara, sob as penas

da Lei, nos termos do artigo 32, §2.5, dá Lei Federal n.9 8.666/93, que jaté a, presente data nenhum fato
ocorreu que ainabilite aparticipar da TOMADA DE.P^REÇÕS nS XX/2021, ej^ue contra eja.não existe nenhum
pedido de falência ou concordata. '> ' j j '
Declara, outrossim, conhecer-na íntegra oEditai eseus anexos equese subrneteaytodos os seüs termos.

1 ir.--'Si- ) . !

fí \V ' í --'K ' ! • i

Loca! (XX), de
i \

de .0..'.,

i r'

1^.
\l\ V'•

i.ar_

(Nomeie ássinaturã do representantelegal.da empresa)
\ • j.--" - '
''^ (fiiSdà identidàderdd"declafante)~ ;

y
.

l.,
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TOMADA DE PREÇOS N»XX/2021
ANEXO XVI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua no
Municipio de Sao João dos Patos/MA, por meio do Convênio FUNASA n.e CV 0093/16

REFERÊNCIA:-Processq 02.2302001/2021

LICITAÇÃO: Tomada de[Preços ns XX/2021
CONTRATADA;

APrefeitura Municipal de São Joãòídós-Patòs^MA, por meio da SebretariaJMunicipal de Obras e
Serviços Urbanos, vem, através do presenti;Terímo?f£rmáli/a^^^^^ PROVISÓRIO da
entrega do(s) seUlços abaixò^relaclonado^rèf^^^ pTégãÇerópígrafe^^ ao disposto no
art. 73 da Lei Federal n28;666/93.CN'V.';-'' '

i V' ' v-'•• ; i
ASecretaria MunicipaLde-ObVas^^^Set^iço^^ (órgãojrequisitante)] recebe os referido{s)

serviços permanentes a fim d'e\,proceder-avaliaçãcJ'cri^^^^^ sua conformidade com as
especificações técnicas descritas no Projeto Básico e corn a Proposta da Empr ísa.' ;; >

i ''\•j•' ' I :
EJassim, expede-se »éstè"TermQ"de~Récèbímento'Provisório em C

forma, paraqueproduza os legítimos efeitps dedireito:
í { 1 ( •' i '•

n

em 03 (três) vias de igual teor e

X \ *1

S>l!"
U

"j;. A . ~ > •íí' — Vi
'.\iSãbJbão'dos Patos-MA de ü.. /de20^.í

7/\ I/-" i
.i";i

''ri: 7,"7."'r'- . wlTxXXXXX (c"
'7'^*'i'. i""Secrétáriotal Municipal.de-;:^ v' /'

\ í
v.'

XXXXXX

(servidor ou comissão responsável pelo receb'mento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
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PREFEITURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -;Í^A •

Avenida Getúllo Vargas, 135- Centro. CEP65665-000
CNPJ N®06.089.668/0001-33

SecretariaMunicipal de Administração

TOMADA DE PREÇOS N2 XX/2021
ANEXO XVII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua no
Municipio de Sao João dos Patos/MA, por meio do Convênio FUNASA n.^ CV i)p93/16

REFERÊNCIA; Processo ns 2302001/2021

LlClT-fliÇÃO: Tomadajl^e Preços,nSjXX/2021
CONTRATADA:

1 J ... . ,1.
A Prefeitura Municipal de SãorJP.ãOjdps Pátos^MA. POF^me^ da .

Serviços Urbands, vem, atrâyés:;do^presente^Termo,..fprmãíizar;o;TERM01|DÉ'̂ RECplME^ DEFINITIVO, da
entrega do(s) serviços abaixó relacTònad^òs.VeferenW àò Pregão em èpígraf;p ao disposto no
art.73 da Lei Federal n2 1 1 ''

! y--Y \ f" ;íua - ^ •[ :j i '
ASecretaria Municipal dVÒbraseServlços:yrtíanos,(órgão réquisitante);recebe j)S'referido(s) serviços

permanentes afim de proceder avaliação criteriosa, yerificándo asúa^cpnfoiriidade com as especificações
técnicas descritaVno Projeto BásicoVcom ã-Rfopòsta da Empresa..-'Mi ; í i

E, assim, expede-se este,Termo de Recebimeríto De^finitivo.em 03
' •.^^^ L\l!--.ti - \ J * I

\sL

unicef^^

i J 1
Secretaria Municipal de Obras e

(três)viasdeiguai teor e forma,

'U;
c, asbiin, CApeuc-ac c»kc, icMiiw V.C

para que produza os legítimos^efeitos,de direito.
I -vVÔi
I í 1 \\\ '•

i\ \v'*' . '"V >//• 11 /»/ f
SãòMbão^dps;Patos-MA ,de' V.wdelÒZl"!

)V'̂ xxxxxxx"., -"(• (7) )•

Sécretáriò(a) Muriicipa'l'de;

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recel: irnento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
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