
PREPeiTÚdA 0'E

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

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

CNPJN" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
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TOMADA DE PREÇOS 06/2021

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93ESUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR N2 ]
147/2014, LEI COMPLEMENTAR N^ 155/2016 E DECRETO FEDERAL N2 9.4
PERTINENTES.

23/2006, LEI COMPLEMENTAR N2
12/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES

ÓRGÃO INTERESSADO:'

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROCESSO ADMINISTRATI

2302001/2021
11 • :

Vp'NS

TIPO DE LICITAÇÃO: .,. ,7 .

MENOR PREÇO ^

ií
REGIME DE EXECUÇÃO:

. Execução Indireta por preç 0 global

OBJETO: ; -A';/-
Contratação de empresa especializada para a lmplantacaó'|de Slstemaide Ab;
de Sao João dos Ratos/MA, por meio,do Convênio FUNASA^^n.s CV 0093/16.

; \
Valor Estimado Total: R$251.000,00 (Duzentos e cinqüenta e um mll réals).

1 .

_•.j

steciinento de Agua no Municipio
' " ! 1

1 •; .1 .
1' i
i :

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO^ E ABERTURA DOS ENVELORES 1
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: '

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipál de SãoJoão dos"Patps,'lo(
Centro-CEP: 65.'665-000, SãoJoão"doS'Patos/MÀ.).- '<'1^ "

DATA: 25/03/2021 (Abertura da Sessão) ^ _
HORA: 15:00hs (quinze Horas) horário Íocâí.

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, 0 RECEBIMENTO
ENVELOPES REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZA
FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/M/

pE PROPOSi"

' !
álizada na Av

! 1

i

E 0 INÍCIO
OOS ;N0 PRI

(queseseg

rASi DE PREÇOS E
1

i

Getúlio Vargas, 135,
. 1

)

DA>ABERTURA DOS

VIEIRO DIA ÚTIL DE
UIR:

DIA, HORÁRIO, LbCAL EMEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ÇBTENÇÃO DO ED

DIA: Segunda a Sexta-feira
HORÁRIO: das 08:00hs às 13:00hs (horário local).
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São João dos Patos,
Prefeitura Municipal de São João dos Patos, localizada naAv. Getulio Vargas,
João dos Patos/MA. '

localizada na Sala de Licitações da
135, Centro - CEP: 65.665-000, São
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•

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos, por intermédio da Secretaria Municipalde Administração, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25 de março de 2021, às IShiOOmin, na
sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPI, localizada na AvJ Getúlio Vargas, 135, Centro -CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n' 06/2021, na forma de
execução indireta, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, dotipo MENOR PREÇO, instaurada por meio
do processo administrativo n2 230200y202i; devidarriéhté autòrizadò, regidá'pèià Lei FedèTal ns 8.666/1993,
Lei Complementar.n" 123/2006, Lei Complementar nS 147/2014, Lei Complementar ns 155/2016, Decreto
Federal ns 9.412/2018 e demais legislações pertinentes, bem como peiás disposições desté Edital.

/ :|Í I
No dia, hora e'local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo ja documentação de
habilitação e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à abertura dasessãopública.

1. OBJETO íi

1.1. Contratação de empresa especializada'para a Implàntaca6?cie Sistema^de Abastecimento de Agua no
Município de Sao João dos"Patos/MA, por meio dó Convênio FUNtóA n.2jCV'.Ô093/16,!conforme, conforme
especificações econdições ho ANEXO Ido presente Edital (PROJETO BÁSICO).- 'I •

• -- ,1
1.2.Ovalor total máximo desta licitação é de R$ 251.000,00 (Duzentos e cinqüenta e uni mirreais), conforme
planilhas orçaméntárias, parte integrante dó Projeto Báslcí^-ANEXO 1dó presente Edital, j
1.4. Oprazo de execução do objetq éde 365 (trezentos esessenta ecinco)[dias, acontar dó recebimento da
Ordem de Serviço. _ II • ' ! '

lU-Í2. IMPUGNAÇÃd AQ EDITAL

2.1. Qualquer cidadão poderá"impúgnar'o'presente Edital, [DÒr'jrregulariiàde|na apücáçãolda Lei, devendo
protocolar o pedido em até'" 02, (dóis) dias.úteis antes da;data'fixada]"para recebimento dos envelopes
"Documentação '̂ e 'Troposta", devendo a Comissão Permanente dé Licitação julgar è responder à impugnação
em até 03 (três) dias úteis. ' j .. j |
2.2. Decairá do direito de impugnar os termos^deste-editalp.erãnte a.Prefeitura Municipal de São João dos
Patos, o licitantè que não o fizer atéo segundo-dia útii que.arít^èder à data, marcada para recebimento dos
envelopes "Documentação" e "Proposta", apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso. ' i ' j ,

2.3. Aimpugnação feita tempestivamente pelo llcitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o
trânsito em juigado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso ofjrecer impugnação fora do prazo
estabelecido no §22 do art. 41 da Lei n. s8.666/93. |
2.4. Aimpugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8:00hs às 13:00hs
(horário locai).

(3. CONDIÇÕES DE PAFltiCiPAÇÃG

3.1 Alicitantè interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, CNPJ ns 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
ou fiança bancária, conforme disposto no "caput" e§is do Art. 56, da Lei Federal ns 8.666/93.
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a) Caução em dinheiroouTítulos 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 cor-espondente àgarantia deverá ser
efetuado em conta corrente da P M SAO JOÃO PATOS MA ISS - Prefeitura
Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 13.021-4, AGÊNCIA: 0603-3,
BANCO DO BRASIL

b) Seguro Garantia, mediante èritregá dá "competente apólice',"no" original;, émiticia por entidade em
funcionamento no. País, em nome da Prefeitura Municipal de São João;|clos Patos, Estado do Maranhão,
cobrindo o risco déquebra dò Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade dé no mínimo 120
(cento e vinte) dias. | '

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta.de.fiança bancária) no original,jemitida por entidade
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura-tyiumcipal.'de São Joãojdos Patos, Estado do Maranhão,
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financèira,' de imprescritibilidade, inalienabilidade e de
irrevogabilidade, assim como-prazo devalidade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

d) Agarantia, independente dá modalidade efetuada, deverá estar contida^riO'Ehvéiope,n. 01 Documentos deHabilitação. , • ' 'j ! '
3.2. Alicitanteiriteressada em participar desta TOMADA DE PREÇOS deverá:ji • ,
3.3. Além das'Vedações previstás no Art. 9° da'̂ Lei n°.8.666/93, nãò poderão participar, direta ou
Indiretamente, desta licitação: _

Municipal de São João dos Patos,
P M SAO JOÃO PATOS MA ISS,

3.3.1. Empresa,que se encontra',ísotí falência, recuperação judicial oü
cumprimento do contrato,-concürso décredores, dissolução;ou liquidação,. ;

' ^ •'Vs'-.''' . li-;Vi

extrajudicial' qué Impossibilite o

3.1.1.1 Somente será aceita-ájpèftiçipáção^de empresa em recuperação'judicial e extrajudicial, desde que
apresente óPlano de Recupéfaçãó homologado,pelo juízo compétentèle em pleno vigor) sem prejuízo de
atendimento atodos os requisitps tfe habitação econôrnico-financeira estabelecidos no edital.

3.3.2. Empresassem regime de consórcio; quajquer-.que seja-sua.fojma de^ constituição, pessoas jurídicas que
explorem ramo de atividade incompatível com oobjeto désta licitação ecom sócios comuns concorrendo
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenhani sido declarados
inidôneos para licitar ou contratar com aAdministração Pública ou punidos com suspensão do direito de
licitar econtratar com aPrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA. j

3.3.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo_ém vista que a execução dò^pbjeto desta licitação demanda a
prestação de serviços"d^forrFá'habituare pessoa^ mediantê subordinação hierárquica do trabalhador à
empresa contratada.

3.4. Asimples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, deque inexistem fatos que impeçam a

sua participação, eximindo assim aComissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei ns 8.666/93.

4. CREDENCIAMENTO
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4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credenciai do seu representante legal, com a
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por 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 investidura. '

4.1.2. O credenciamento é .facultativo, porém-sua. ausência impedirá que o represeritante da licitante semanifeste ou responda "pela empresa durante oprocesso licitatórlo. ! ; ij i
4.1.3. Aiicitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente,^se credenciará comprovando esta
qualidade através do Contrato Social, Estatuto oü documento equivalente; acompanhado de documento de
identidade. ' !

4.1.4. Original ou cópia autenticada dacarteira de idehtida^de do represente nte, •
t V. ' •
i - - - ^ -r .

4.1.5. Comprovante de Inscriçâo do CPF do representante. .
j V'-- V r-N."' I

4.1.6. AMIcroetTipresa eEmpresá de Pequeno Portrq'úe desejar usufruir dó'tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar ns 123/20b6; nò presente certamè)deve apresentar juntamente pom ó documento de
credenciamento, adeclaração de que atende ãòs requisitos estabelécidosj^o artigo 3^ da Lei Complementar,
conforme Anexo III. \ '' H . 1 i
4.1.6.1. A declaração mencionada^ no" subitem"4"1.6 terá presunção relativa de venicidade, podendo ser
contestada por qualquer interessadorque-terá oônus dêcomprovar suas alegações.

4.1.7. Nenhuma:pessoa naturaLpodèrá répresentar niais de uma licitante.

4.1.8. Não serão consideradas propostas apresentadas porteiex, telegrama,;int"eri ^
4.2. Os documentos necessários ào,credenciamento poderão ser aprejentados em.jrlginal, por qualquer
processo de cópia, desde que autenticada.-por Cartório"'competehte ou por membro da Comissão, ou por
publicação em órgão de ImprensaOficial;'11 • j

4.3. Não será admitida a participação d'e'02-'{doTs);repfesentante's para a mesma,empres'a e nem de um mesmo
representante para mais deuma empresa. r í

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será represen ada na sessão de reabertura pelo
mesmo ouem caso de novo representante, estedeverá atender àsexigências previstas np item 4.

' II''''.''
4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, excetoxbmo ouvinte.

Internet ou fac-símile.

[5. DOCUMENTAÇÃO EPROPOSTA •lil

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão, através de seu
representante legal ou pessoa credenciada, àComissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, asaber.

ENVELOPE NS Cl - com as seguintes indicaçõesobrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do licitante
TOMADA DE PREÇOS n206/2021 - Data:25/03/2021.
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
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ENVELOPE N2 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do licitante
TOMADA DE PREÇOS ns 06/2021 - Data: 25/03/2021.
"PROPOSTA DE PREÇOS"

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa pastai através do endereço Avenida
Getúlio Vargas, 135- Centro. CEP 65665-000 - SãoJoão dos Patos/MA.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou- em-qualquer processo de cópia
autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão dè imprensa oficial, excetuando-se os
emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação ho.respect vo Sítio, que poderão
serapresentados'em cópia simples, os seguintes documentos: '

5.2.1. HABILITADO JURÍDICA;

a)

b)

Registro comercial, no caso de empresa individual;; ;•
i f . . r ,i ! ; . =

Ato constitutivo, estatuto ou'contrato.sòciai'ém'vigor, còm;todas as suaseventuais alterações, ou ato
constitutivo consolidado, .com todàV'suas .a)te7ações^pósteViores| ,deyjda^^ registrados na Junta
Comercial, em '̂'tràtahdo •-dé'sociedades'|empresárias^, e; noj.ca^^^de sociedades por ações,
acompanhado dédocürhentos.de eleição deseus-atuais administradores;!!-' , !

! '• ~ T7* ' 'Vi \'A • I *
Inscrição doato constitutivo, no caso de sociedades simples;-,acompanhada deprova da diretoria em
exercício e do contrata social registrado' no Registro,Civil das Pessoas Jurídicas; ;

Decreto de autorização,,émfsé-tfatando""de.êmpresa.ou.sociedad ;!estrangeirarem funcionamento nod)
país e ato de registro ou'autorização para funcionamento, expedid
atividade assim oexigir; ! ni i .

o pelò órgão'competente, quando a

todos os sócios ou proprietário da empresa.Originaíou cópia aute'nticadá,dá carteira de identidade detodo

Comprovante dê Inscrição^do CPF dos sócios ou proprietário da err pre^.

Certificado de Registro Cadàstrál..,; '...g)

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA::--r

a) Prova de inscrição hd Cadastro Nacional de P^essóá Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual pu
domicílio ou sede do licitante;

'i'Í

municipal (se houver), relativo ao

c) Prova dé regularidade com a Fazenda Pública Federa! eSeguridade Social, medjante apresentação da:
Prova de-reguiaridade com a Fazenda^Pública-Federal ê Seguridade-Social,'Pessoa Jurídica, mediante
apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa daUnião, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro dej2014.

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

I

a. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
b. Certidão Negativa, ouCertidão Positiva com efeitos deNegat va,'quanto à Dívida Ativa.

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

b.

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

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando
aregularidade perante oFundo de Garantia por Tempo de Serviço. |'

11
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

5.Z.3.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certificado de Regirtro"dõ licitãnté ho Conselho Regional dé Engenharia"^ Agrbnófniá"^ CREA;

IM 'í 1
b) Comprovante dè que possui èm.seu quadro pèfmanentè na data prevista para entrega dos envelopes,
como seu Responsável Técnico, profissional (is) de nível superior,' engenheiro civil; acompanhado da
certidão de registro de Pessoa Física nb CREA.

c) CertidãoSde Acervo técnico, expedida peló,*Coriséího7Regional de En^nharia eAgronòmia/CREA, onde
deverá constar o nome do profissional, cpm'prbvahdò7a'-execução dos serviços de características

---ir>«r^nanhaHn''nioír^al-oçtaHn HplranariHarÍP'técnlCB regíStradO nOsemelhantés realizados pelo. mésmb,"-acorn^arih_apò pelp^a^estádo dej-capacidade
CREA. ' -'V iL--':"-'..í

v:-

d) Acomprovação do vínculò^éfnpregatício do Responsável Técniço será feita mediante cópia do Contrato
de Prestação de Serviços, que;demonstre.a identifiçáção do profissional, ou mediante certidão do CREA,
devidamente atualizada. :\ ^ -j •

prpvaçio será feita através do Atoe) Quando'se tratar de dirigente ou sócioda empresa licitante, taLcorn
Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.
f) Declaração do licitante,?ria^fofrna db ANEXO IV, Jndicándo o respohsávei técnico pela execução do
objeto desta licitação: ' » \\\ ^

"fZ'.• r , .ir>' ' ' 'J » u • •
f.l) a empresa contratada; para-execução-do objeto, dest^.licitação,^ somente poderá substituir o

responsável técnico pór nbvò prbfissionalj-com a prévia^e èscrita anuência da Prefeitura Municipal
j-ifií- Aer^rexr\ir\ técníco comprovando que possuide;Slo João dos Patos "^mediante"a-apresentação, de~abervo
experiência profissional eqúivalente ou supenor.

f.2) a declaração de que trata o item f, deverá^ser assinada peloj-esponsável da empresa, bem como
pelo responsável técnico, ambos com firma reconhecida. •• J '

h) Atestado de Capacidade Técnica-operacional, fornecido por pessoa íjurfdicajde^^ireito público ou
privado", que comprove que a empresa executou serviços pertinentes áo obejeto da licitação. O
atestadb.deverá.estar.acompanhado.de planilhas que contenham ias.parcelas de maior relevância do
objeto da licitação.

I) Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações,
máquinas e equipamentos considerados essenciais para ocumprimento do objeto da licitação.

j) Declaração de que tomou conhecimento das condições em qiie se desenvolverão os trabalhos,
conforme modelo de Declaração constante doANEXO Vdeste Edital; em papel timbrado da empresa,
assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, isob as penalidades da
lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridadesjnerentes a natureza dos trabalhos,
diante do conhecimento das especificações técnicas definidas no ^rojeto Básico, anexo a esteedital, e
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que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros queensejem avenças técnicas oufinanceiras com a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA.

Declaração do llcitante, na forma do ANEXO Vil, de que
Incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da
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.coieta e-transpprte,de resíduos.sólidos urbanos,
necessários aperfeita execução dos serviços constantes deste edital. ' ;|

•• í :[ •]
5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; ij i

a) Balanço' patrimonial e demonstrações contábeis dp último exercWo sociaj^ (bajanço, termo de
abertura e encerramento, DRE e notas explicativas), já exigívels e apireséhtados na forma da iel, que
comprovem á boa situação financeira da empresa;".vedada_a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, jpodendo ser ^atualizados, quahclo'-.encerrados há malí jde 3 {três meses da data de
apresentação da proposta^. " /•' ; • " ' i

a.1) serão conslBérádos"aceltos' como na-forma da iej,.-o balêriçó-pátrimonial e demonstrações

está de acordo e se submete

Lei Federal n® 8.666/1993 e suas

contábeis.assim apresentados: ,
) ^ . • p í '

ja.l.l) sociedades regidas pela Lei n.s 6.404/76 (sociedade anônima):
Publicados em Diário Oficial; ou \ i... -

Publicados ernjornal.degrande circulação; ou.- ^ ^
Por fotocópiá^-reglstrada ou autenticada .naJunta Comercial da .sede íou domicílio do
llcitante. f

V 't '
f i

! a.1.2) socledá^des porcota de responsabilidade limitada (LTDA);! '.'A
Por fotocópia'dó livro Diário, Inclusive com''ós Termos-de/Abertura e de Encerramento,
devidamentk'àúténticadc). na Junta Cqmerciàl da sede-ou domicílio do llcitante ou em
outro órgãoequlvalente;.ou | j |

Por fotocóplá^do ;^Bal_ahçq~e das pernõnstfãções.Xontábéis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercialda sede õu dõmicíliodo llcitante.

j a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:

• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou
! Comercial da sede oudomicílio dolicitante;

autenticado na Junta

ja.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador ou-por outro-proflssional equivalente,-devldamènte"registrado no Conselho
Regional deContabilidade, acompanhado da certidão de registro do contador;

a.2) Aboa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar ovalor mínimo igual a 1 (um), resultantes
da aplicaçãodas seguintes fórmulas:

LG =ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL ALONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVELí! LONGO PRAZO
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SG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO circulante'

ATIVO TOTAL!

PASSIVO CIRCULANTE

8.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado aobalanço; |'
a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,

JuntarrienteToirtiosdocümentosethTprèço,ò memoriárdecálculócòrréspondente.

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidorjtla sede da pessoa jurídica, emitida
até 60 (sessenta) díasconsecutivos antes do recebimentodos envelopes,
de validade.,

quando não

unicef

vier expresso o prazo

b.l) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que não a de São João dos Patos/MAe
em outros Estados da Federação deverão:ãpresentã>,/juntamente com às- certidões negativas exigidas,
declaração passada pelo Fórum Judicial de.súa-séde,.indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros
que controlam adistribuição de falêiícia econcordata, salvb'se vier expressàiia certidão. !

I 'V.- [|. ' '
5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HÁBiLITAÇÃO: ? i : ' í

- ' ^ i'i'.-
a) Declaração da Empresa Licitante,'conforme modelo Anexo XIV, assinadapelo titular da ernpresa ou pessoa

legalmente habilitada, comprovando a delegação de' poderes para -^fazê-lo -em^ nortie da empresa,
claramente afirmando: ' | , i '

a.l) estar ciente das condições desta licitaçãôie què assume'respiinsabilidadejpela autenticidade detodos os documentos apresentados;-. -- -- - j, j. , ;|
a.2) què executará os serviços'de acordo com o projeto básico e as' especificações técnicas fornecidas
pela Prefeitura Municipàl^de São João dos Patos, Estado do Maranhão, disponibilizando pessoal
técnico^ especializado'e que tomará todas as medidas'para assegur^ar um controle de qualidade
adequado; , j'" M [ '
a.3) que participarão efetivamente da exebuçãp dos sémçofs) prçfissionaKls) indicado(s) para fins de
comprovação de qualÍficação'̂ técnica,—admitindo-se-a'substituição por profissional de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pèlaTrefeiturá.Munjcip^l de São Patos/MA,

b) Declaração da iriexistência de fato Impeditivo dà"'süá Habilitação, co rorrne modeo do,Anexo XV deste
Editai. • ' '

c) Declaração dò licitante, na forma do ANEXO Vlll, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre ede 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho salvo na»condição de aprendiz a partir t^s 14 (catoRe)^arios, cumprindo o disposto no
inciso XXXIII, art:7CdrcbnstÍtliiçãõ Fèdêrãrdê Í988. p

d) Certidões Simplificada eEspecífica expedida pela Junta Comercial do Estado domicílio da sede da licitante.
5.2.6. Comprovação Atualizada de que aempresa 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.

e) Declaração em papel timbrado da empresa, informando que se compromete aapresentar, até a assinatura
do contrato, o Cadastro Estadual de Pessoa Jurídica construtora de poços tubulares, junto à Secretaria de
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Estado do Melo Ambiente e Recursos Naturais- SEMA-MA, em atendimento à Portaria ns 033, de 28 de
fevereiro de 2013 - Estado do Maranhão.

5.2.7. Aautenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL 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 úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação. ^ - - -

5.3. PROPOSTA , -

5.3.1.0 envelope hs02conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado
portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e dev srá conter:

do iicitante, na língua

indicado em moedaa)

b)

c)

d)

e)

g)

Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO ... -
corrente nacional, expresso em algarisnios e por-exteriso, inclusjs todas as despesas necessárias à
execução completa do objeto ora licitado; ^ v . j ' : j |
Planilha Orçamentária^de acorcio as planilhas constantes db Projeto.Básico - ANEXO Ido Edital, com
preços unitários, parciais e totajs; i . ; i

IX do Edital,

Cronograma Físico-Financeiroi de acordo com cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO Ido
Edital; , ' ^ • - . _ 3'"''. ' ji •
Oprazo de execução do objeto é de 365 (trezentos esessenta e cincò);dias, acontar do recebimento
da Ordem deServiços. ' '

•_ _ I ]i i. . • . .

Prazo de validade da proposta,de, no mínimo, 60 (ses^nta) dias contados da dáta-iimite prevista para
entrega das propostas, conforme art. 64, §32, da Lei Fedefai,n2 8.666/Í993;

Compoàição de BDl, conforme modelo apresentado/.nó. Anexo XII,7o,u modelo próprio desde que
contenha todas as informações solicitadas. .. .

f.l) o BDI, que incidirá sobre-o" somatório dós custos, totais-de ^ ^ ^
apresentado àparte, aofináí cjâ planilha, sendo al] necès'sariam^^ edetalhada sua composição.
f.2) Cada Iicitante apresentará súa coníposição^-dej^DI ccim base emTÒrmula sugerida no Anexo XIII,
levando em conta que nesta taxa deverão,estar considerados,; além dos impostos, as despesas
indiretas hão explicitadas na planilha orçamentária eolucro. | '
Composição de Encargos Sociais - conforme modelo sugerido no Anexb XIII ou modelo próprio desde
que corítenha todas as informações solicitadas.

g.l) Os. itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos ^sociais não são exaustivos,
logo, a~plahilfTã^ à sir ãpreseht"ãda deverá sé? aquela que corréspÓndá aos encargos da empresa
iicitante.

h) Composição de Preços Unitários.
5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas "b", "c", "f e"g" e"h", serãojassinados pelo representante legal
da empresa eresponsável técnico Indicado no item 5.2.3, alínea "b" do presente Edital, conforme determina
a Lei Federai n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução ne 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.
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 ovalor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos
constantes da planilha orçamentária do ANEXO Ideste Edital eos preços unitários propostos pela iicitante.
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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) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(ls) gráfico(s) riscado(a){s) ou raspado(a){s) de modo
que sua leiturase torne impossível ou incompreensível;

b) Emenda: alteração ou modificação do que já fo! escrito;

c) Entrelinha: palavra(s).ou frase(s)-escritas, no espaçamento entn
proposta.

uma e.outra linha do texto da

5.3.4. Aproposta;! uma vez aberta, vincula a licitante, obrigandp-a a contratação caso'lhe seja adjudicado o
objeto.

5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista n
baseada nas ofertas das demais licitantes. . •

6. DO JÚtGAiMENTO'

Edital, herh preço ou vantagem
'' 1 1 !

•! - !
5.3.6. Considera'r-se-á que os, preços fixados pelájicitarite são cornpletos e suficientes para assegurar a justa
remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos etiemais despesas, seja qual for o seu título ou
natureza, tais cómo fretes! encargos^sociáis, trabalhistas e fiscais;.-despesas'déxviágem, locomoção, estadia,
alimentação e quaisqueroutrasVsêgundò a legislação,emvigor., i

l • V\ 'SX / '•—_i| íj:., \\.- ^ j
5.3.7. Considera-se sempre que\a!^licitarite dispõe ^/.Votalidade dos^ conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dps meios de produção necessários, "suficientes é:ádéciuados à execução dos serviços para a
realização do objeto, aqual deverá moblLizar eempregar cdm^éficiêriciá è eficácia no curhprimento do Contrato
que celebrar. Não caberá qualquén píeito de alteração-'dos vàlores-cohtratados pela substituição de métodos e
meios de produção incompatíveis com-o conjunto dos serviços-a-realizar nís quantidades, prazos e qualidade
requeridos. i ' 1 '
5.3.8. As composições de custos,unitárips^élaboradas pela Prefeitura Muniçipal dé São João dos Patos/MA são
instrumentos pára a elaboração'do orçarriento estimativo. Cáda.licitante deve elaborarjsuas composições de
custos incluindojtodos os materiais,^equipamentos emão de obra que_enténderem necessário para aconclusão
do serviço de acordo com a especificação-técnicà; Não podèrá hayef-nenhi tn pleito de alteração de valores do
CONTRATADO em função das composições,¥|:)Lesentacla's p^ '|
5.3.9. Em circunstâncias excepcionais,^ á:Prefeitura MuniçipaLdeYSão João' dos Patos poderá solicitar às
licitantes a prorrogação do ;prazo de validade' das propostas, sendo fácultadò'à, licitante aceitar ou recusar.
Tanto asolicitação da prorrogação quanto aresposta dá licitante deverão ser expressas. J |

i ' 'i I -j
5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas dè preços còm o mesrno CNPJ constante nos documentos
de Habilitação. . - i , ! i
5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicadp^^a proposta|ooestejam superiores ao indicado
neste edital, prevalecêrá'o estabelecido neste.

6.1. Julgamento da Habilitação |
6.1.1. Ojulgamento iniciar-se-á com aabertura do envelope n® 1, contendo os documentos de habilitação, os
quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela^ Comissão Permanente de Licitação,
podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre adocumentação das demais licitantes.
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6.1.2. Após aapreciação 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 oudesclassificada, conforme o caso, sern prejuízo deoutras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição nacomprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de
pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1° da Lei Complementar 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.-02das concorrentes habilitadas.

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então-executados e comunicará, por escrito, com
antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora [e local de sua reabertura. Nessa
hipótese, os envelopes n.s OX devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão atéque se
reabra asessão,'Sob aguarda e responsabilidade da Comissão Permanente de.Liçrtação. . |

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão-dévòIyidós,'̂ féchados, os envelope contendo|as propostas de
preços às empresas inabilitadas. j'^ y^ vv'.| ' i
6.1.8. Envelopes não reçlamadosmõ prazo de 30 (trinta) diasVcqntar da data da adjudicação, prâo destruídos,
independentemente de notificàção à^liiteréssada. J ^ ^ \

6.1.9. Quando todas as licitantes forém ina.bilitãdãs, a Comissão poderá, a seucritério, fixar o prazo de08 (oito)
dias úteis para a apresentação demova documentação.pu>de. novas''propostas escóirnadas das causas que
ensejaram ainabilitação, conforme disposto no §3, do art. 48,'da Lei Federál 8.666/19!i3. |
6.2.JulgamentoldasPropostas \\l' "j ' i ;( Í
6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertòs os Envelopes ns 02 apenas das licitantes habilitadas,
sendo divulgadas às licitantes presentes,ps condições òferecldas pelas pai ticipantes habilitadas, e facultada a
verificação das propostas destasís licltahtes presentes para manifestação. [:i

i v_'( ; , -,1 • ' í 'Jí í 'l .
6.2.2.0 julgamento das propóstâs.será ievádò a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o
critério de MENOR PREÇO GLOBAL/èntre.as licitahtes.quepumprirenri;integraímente as exigências deste edital
desde que nenhum preço unitáriò'da~planilha orçamentária da'iicitãnte| sejapuperior aosjpreços máximos
estabelecidos na planilha orçamentáriàda Prefeitürá Municipal dejSão.Joãí' dos Patos/MA, constante no Anexo
Ideste Edital, j '

6.2.3. Verificando-se discordância-entre o preço unitárib e o total do item; préyalecerá o] primeiro, sendo
corrigido opreço total; ocorrendo divergência entre óvalor constante dájGorhposIçãó .de Custos unitários do
serviço eoexpresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá oprimeiro; ocorrendo divergêncjà entre os valores
numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não i:eitar a correção de tais erros, sua
proposta será desclassificada. - LÍ . •

6.2.4. Alicitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa eo total do serviço e se
obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo jdireito a aditivos, de preços por
divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e
volumes indicados nosdesenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dosmateriais.

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais [propostas e, conferido o direito de
preferência previsto no art. 3s, §29 da Lei n.s 8.666/93, ainda permanecer oempate, será efetuado sorteio em
ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.
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6.2.6. No caso de empate previsto na LC ne 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas
microempresas e/ou empresas de pequeno porteforem iguais ou superiores em até 10 %{dez porcento) da
proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20minutos, nos
termos do Art. 44, §1° eArt. 45, Inciso ida Lei Complementar n° 123/2006. j
6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que: ^
6.2.7.1. Após análise, com baseno artigo 48,incisos Ie il da Lei n.s8.666/93:

a) Não atendam as exigências deste edital;

b) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou .com preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demoristrada sua viabjljdade por meio de documentação
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de nercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com aexecução dò objeto; 1 -

' I . I ,
c) Apresentarem' preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante do Anexo Ido
Presente Edital;;

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidadé-jdorpre^osiicotados incumbi, ao autor da proposta, no prazo
determinado peía Comissão Permanente de Licitação. - L'.' | '
6.2.7.3. Considéram-se mánifestam^ente/inexequíveis as propostas cuj0 5| vâiores sejam inferiores a 70%
(setenta porcento) do menordos seguintes valores:--- \

a) média aritmética dos valores das propostas superiófes^a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela
? 'í i' i' " ' '

Administração; ou - ' ' - - . l

b)vaior orçado peia Administração."; í . "iI ' ' i '
6.2.7.4. Dos licitantes classificados"na forma do-item 6:2:7;3; cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida, para assinatura do
contrato, prestação de garantÍa"adiciona!, dentre as modalidades previstas no §12 do ait. 56 da Lei 8.666/93,
iguai àdiferença entre ovalor resultante, do item 6.2.7.3 eovaíor da correspóridénte proposta.

' I I •' -í .1 . ' . ~
6.2.7.5. Quandoitodos os licitantes fofém inabilitados ou todas as propostaSjforem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar.o prazo de/08 .(òito) dias úteis para| apresentação, pelos licitantes, de
nova documentação ou de outras pròpõstas.escoimadas dàs cajjsas de.inabilitação ou desclassificação.

6.2.7.6. Éfacultáda àComissão de Licitação, ern.qualquèr.fa '̂da íicjtação, ápromoção de diligência destinada
.a esclarecer oua complementara instrução doprocesso,Vedada a inclusãomosterior dedocumento;

6.2.7.7. Será deáarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global; dentrodas.condições exigidas
neste Edital; s ' , ' /

6.2.7.8. Colocarrse-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. ADJUDICÀ^O EHOMOLOGAÇÃO

7.1.0resultado desta licitação será divulgado de acordo com oque estabelece o§12 do art. 109 da Lei Federal
n2 8.666/1993. I

j

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 àAutoridade Superior do Município de São João dos Patos,
Estado do Maranhão para, se foro caso, proceder à homologação.
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7.3. Aautoridade superior da Prefeitura Municipal deSão João dos Patos, pDderá revogar a licitação por razões
de interesse público, devendo anuiá-ia, de ofício ou por provocação de
justificar.

terceiros, quando o motivo assim

.8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Dosatos da Administração referentes a esta licitação cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos de:

a) Habilitaçãoou inabiijtação do.iicitante; - . . | -1-

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação oú revogaçãoda licitação.

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da d içisão relacionada com o objeto da
licitação, de que não caiba recurso hierárquico; . • ' ;

8.1.3. Pedido dè reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municlpahde São João dos
Patos, na hipótese do §3a do art. 87 da Lei Fédéraí ha 87666/1993, no prazo ^de 10 (dez) dias úteis da intimação
do ato. ' '' •. " •; , j '̂ I
8.2.0 recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio daque praticou o ato recorrido.

'S. CONTRATAÇÃO EORDEM DE SERVIÇOS -'Iff " ^.1 !
9.1. Autorizada'a contratação, a Prefeitura Municipal de São João dós Patos/MA jconvocará a Iicitante
vencedora para assinar otermo de contrato, visando aexecução do objeto dá presente licitação, nos termos daminuta do contrato constante do Anexo XI deste Editai.. - .... | j I
9.2. AIicitante vencedora terá o prazo Óe 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o Contrato,
oqual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitadp: pela Iicitante vencedora durante o
seu transcurso e desde que.'ocqrrà7motiyo.Justificado, aceito/pela .Prefeitura Munic^ipal de São João dos
Patos/MA. ! ' . '1 - : - . t/ ' I

li I 1_

9.3. Arecusa injustificada do adjudicatário em assinar oContrato, dentroj do prazo estabelecido no item 9^2,
caracteriza o desatendimento total dá obrigação ,por ele" assumida, acarretando a nulidade da adjudicação,
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em "que a Prefeitura Municipal jde São João dos Patos convocará,
segundo aordem de classificação, outras licitãntes, mantidas as cotações da Iicitante vencedora, se não decidir
procederà 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 n-
8.666/93. , ! J
9.5. Asolicitação "de" prorrogação déverá ser formula"da'por e~scrito e éncamihh"a"da' 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 contratuais, 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.

9.7. ACONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação. ;
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9.8. O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

5.3.1, ietra "d" do presente Editai,

9.9.0 prazo de vigência docontrato seráaté 31de dezembro doexercício vigente.

(lO. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. 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 de São João dos Patos/MA, para acompanhar a
realização dos serviços. ^ - -j —j
10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter prepoi tp, aceito pela Administração, para
representá-lo. / j ' |

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos, além das
estabelecidas ná legislação em vigor- • | |

10.4. As decisões e providências que uitrapassarern"'a-cornpetência do Filial, deverão ser solicitadas a seus
superiores em témpo hábil para aadoção dasinedidás cdnvenientes. ; ; '

10.5. Ofiscallzador do contrato pode sustar qualquer trabalho quê esteja sendo,i.êxecutado em desacordo com
o especificado, sempre que èssà medida'se tornar necessária, bemicomo adotar as. pro/idências e exercer as
competências dà FISCALIZAÇÃO previstas neste.Edital e seusanexos. '

^ V . • l'.- •

!ll. PAGAMENTO -

11.1. Opagamento será efetuado por meio-de ordem' bancária emitida eryi nome do proponente vencedor,
' j!.. am mnôHa rorrpntp harinnal. em até 30 ítrlntial dlas. COntadOÍ(trintia) dias, contados

medição previamente
para crédito na conta corrente por éie indicada, em moeda corrente nacional, em até 30
da data da entrada no protocolo, desta" Prefeitura"da Nota" Fiscal emitida
aprovada pela Fiscalização. _ V ;
11.2. As medições serão realizadas á^cadà^Ò dias corridos de serviços, sendoiconsideradjs oinício
do prazo a data clérecebimentb.da'ordem deserviço. ;• .V/ ,|

; . fiT"-! 'I !
11.3. A contratada deverá dar eVitràdV no boletim, dejfhnediçãõ .dos serviços executados com base no
cronograma aprovado vigente, no{sefor dêj)rotpcolo-"cÍajJ,P^efeitura-MunicÍpal'de SâO|JoãOjdos Patos - MA,
acompanhada dã solicitação de pagarrientp (Anexò X),-é'dàs cèrtidões;negativás de débito junto ao iNSS, FGTS,
Certidões Estaduais eMunicipais, Fazenda Federal e'Certidãõ:Negativa dejfpébitos Trabalhistas, para análise e
ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao
contrato. ; , . , ?

11.4. Aaprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de São João dos Patos por meio do setor
competente no|prazo máximo de 5(cinco) dias a contar da data de entrada ;no protocolo desta Prefeitura
Municipal do boletim demedição dos serviços executados.

11.5. Aprovada amedição, aContratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos
da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada àSecretaria Municipal de Finanças, para que conduza o
processo de pagamento. i

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);

b) Uma cópia do Contrato;
I
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c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem de serviço;

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório
contra aapresentação das CNDs do INSS eda Fazenda Federal, bem como dp Certificado de Regularidade junto
ao FGTS e a Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais.

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes
de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de-serviços,|.ern relação ao cronograma físico-
financeiro aprovado,-não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no
entantoserem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

11, ^ i '
11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nãoj tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao'éfetivo adimplementõ da,parcela, terá a aplicação da
seguinte fórmula: • - -

EM = lxNxVP ^ -
Onde: -

EM = Encargos rnoratórlos;/.,' •:'' .
N=Número de dias entre á^dáta préyisk.parà o.pagamento ea do efetivo p^^agaifierito;
VP =Valor da parcela a ser paga. •f-s' " ' ' '
I=índice de atuàlização financeira =0,OOOÍ644,'assim apurado:
I = ("n(/100) I = (6/100) I = 0,0001644 - _:

365 3^65 "
TX =Percentual da taxa anual =2%.- ^ - - — - ~ -•

11.11. Aatualização financeira prevista nesta cláusula, sefor o caso> será in :luída na fatura/nota fiscal seguinte
ao da ocorrência. ' >. • i 'I ! •'

11.12. Não será aplicada ataxa de-atüàlização financeira prevista no subitem-11.10 acima, quando oatraso de
pagamento se der em função de atrasos na libéração-dós recursos-pelo órgão còncedente responsável pela
transferência dos recursos financeiros pàraÃusteio do objeto dá presente licitação.

|l2.INADIMPLEMENTO ESANÇÕES

12.1. Ainexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática|de qualquer'dos atos indicados na
Tabela 1abaixo', verificado onexo causai devido àação ou àomissão da CONTRATADA, .relativamente às
obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e
nesse contrato, observando-se ocontraditório e a ampla defesa, conforme listado aseguir:-

a) advertência; i -- -- - -•

b) multa; j
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aPrefeitura Municipal
deSão João dosPatos, Estado do Maranhão, porprazo não superior a 02(dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública.

12.2. Poderá ser aplicada a sanção deadvertência nas seguintes condições:

do serviço objeto desta licitação e
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a)descumprimento parcial dasobrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nassituações que
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave; I

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

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

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi
efetivamente executado- péia "émpTésa e o" cronograma físico fihanceirp "apresentado e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até ip%_ (dez por
contratual ou R$ 22.000,00, o que for maior. Para inexecução total, a multajapliçada será de até10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atfásóJnjustifIcado na execução db objeto será'aplicada a multa
correspondente a R$ 0,05% (cinco centéslrnos'por cento)' por dia de^atraso.:

12.4. Poderá serjconfigurada a'Inexecução.parcial do objeto quando:'

12.4.3.1. Ocorrer atraso ihjustificádò dos seryiços pocprazo superior a30 (trinta).dias.

12.4.a.2. Ocorrero descumprimento ou cumprirrientoirregularde cláusulas-contratuais. i ;
") ^ • ' 1; . I "

12.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto';quando";0 adjudicatário se recusar a assinar o
contrato ou receber aordem de séryiço_e,ainda^quando houver atraso injustificado para 'nícid dos serviços por
mais de 30 (trinta) dias após aemissão da ordem de sejyjçp. | -
12.6. Poderá sericonfigurado atraso^injustiflcado na execução dos seryiços.jcjuando:
a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a5(cinco) dias einferior a30 (trinta) dias. Após o
trigésimo dia de atraso ea critério da Adrninistração, poderá ser'considen da inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão.unilateral dà'avença. ... ' r ' •;

b) ACONTRATADA deixar decumprir.quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e nocontrato.

12.7. Caberá

previstas na Tabela

ITEM

cento) sobre o saldo

aiiida à Contratada,"nós.càsos;_de reincidência-nas.infrações, previstas na Tabela 1, as multas
abéia 2 abaixo: " ; '

TABELA 1

INFRAÇAO

DESCRIÇÃO

Permitiria presença de empregado semuniforme, mal apresentado;ipor ocorrência.
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços •; por ocorrência.
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.wwwiiciiwia» •

Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários -
por ocorrência.
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção [individual (EPI), quando
necessários -por ocorrência.

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os
limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência. I

GRAU

01

01

01

01

02

02
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7
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar
de providenciar recomposição complementar -por ocorrência. 1'

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, pecaou equipamentosem anuência da FISCALIZAÇÃO - porocorrência. 03

11
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo
ocorrência.

de seus agentes - por
03

12
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou jincompatível com suas
atribuições-porocorrência.- — — — ip-i

03

13
Não refazer.serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos, prazos estabelecidos no contrato ou
determinado pela FISCALIZAÇÃO-por ocorrência..... 1! •?: 1 í

04

14

Não manter nos lõcâis de serviço em tempo Integral, durante todae execução do contrato o
engenheiro indicado na assinatura dp contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO -
por ocorrência. ' . 11: '

04

15
Utilizar as-dependências da CONTRATANTE .'pàrá;fihs";^Íyersos do
ocorrência. . • - .• . -

óbjéto do contrato - por
! •;' 1 11. • 1 1 '

05

16
Recusar-se a executar-serviço "oüicumprir deteTmifiáç^es da FISCALIMÇÃO,'sem motivo
iiistlflrarlo - pnrocorrêncla.-.^-..'' 'i----'- .'i i

05

17
Permitlrsituaçâo qúè crié'à"pòssibilidade de causar ou cause'danos físico;',lesão'
rnnsenuências letais-pòfocorrência. " "V-Às •. ' i ^• '

corporal ou
06

1 i-, 1'! !"í
TABELA'2-:.;.' \i , l i 1

GRAU ~ ~ CORRESPONDÊNCIA i ;

li R$20o;coi ,!

2: ' •; . R$400,00-.: ;l
3Í , - RSSÓÒ.CÕi 1

4,' [[: ^ \ >: .' RS 1.0ÒÒ,00, '1

5' ^ í R$3.0ÒÒ;0Ü' .| ;

6; ,RS 5.000,00 1- '

12.8. Osomatório de todas as multas ap|ÍcacÍas\ap-bngóV^^xeç^^^ contratual não poderá ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) sobre^V^^al^rloJai-do confrato.Ãtlngido uste |imite, aj Administração poderá
declarar a inexecução total do contrato. • .'V I" ' '

k • / t»

12.9. Suspensãoitemporária de participar em licitação e inipedimentos de cc ntratar com
de SãoJoão dos Patos/MA: ' í

12.9.1 Asançãolde 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.^ 8.666/93, poderá ser^ápUcad^ à,CONTRATADA, por culpa
ou dolo, por até^íXdõislTnos,? '̂ cãsõ"de in^xècüção parcial dó objeto, cc nforme previsto no item 12.4 desta
cláusula.

12.10. Declaração de Inídoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:

12.10.1 Asanção de declaração de Inídoneidade para licitar ou contratar c( im aAdministração Pública, prevista
no inciso IV, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando aContratada:
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 frustraros objetivos da licitação;

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 ps. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório,
quevenha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura docontrato;

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do confato, a manutenção das condições
apresentadas na habilitação; | • | i
g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. |
12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar
com aPrefeitura Municipal de São João dos Patosj.Estado do Maranhão edé declaração jde inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública" poderio ser aplicadas à
multa. ' • * . •

Contratada juntamente com a de

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal deSão João dos Patos, Estado do Maranhão à Contratada.

12.13 Se ovalor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada recolher a Importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, apartir da notificação, através de DAM, devendOjSer apresentado ocomprovante de
pagamento aesta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. jj | •
12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pi; a Contratada ao Contratante, esta
será encaminhada para inscrição^em dívida ativa. ' - ! 1 •
12.15 Aaplicação das penalidades^sèrá precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla
defesa por parte do adjudicatário, naWmá dà jei. . fi:.-'' I

ll3. FONTE DE RECÜRSO EDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
' ♦ • ' • I I

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão àconta da leguinte dotação orçamentária

17 Saneamento,

17 511 Saneamento Básico RuralW oil odueoinctiiu I NUI9I

17511 0021 2102 0000 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
4.4.90.51.00 Obras E Instalações

[14. DA VISTORIA

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, piodendo tal vistoria ser realizada até
o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da Secretaria
Municipal de Obras eServiços Urbanos da Prefeitura Municipal de São João dos 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 simples 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
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como .
obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto desta licitação.

licitantes não poderão alegar o
Justificativa para se eximirem das

[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 assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor
correspondente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato, a quél deverá ser prestada em uma das
formas previstas abaixo: .1 .,

' I I

15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas nc ^art. 56, § is, da'Lei ns 8.666/93,
abaixo descritas,' apresentadas nas condições seguintes:

a) Caução em dinheiroouTítulos 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
eavaliados pelos seus valores econômicos,' conforme definido pelo Ministério da Fazenda^.
a.2 Se aopção da garantia for Caução ém Dinheiro, odepósito do valor correspondente àgarantia deverá ser
efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal deSão'João dos Patos, Estado do Maranhão na
CONTA CORRENTE: 13.021-4, AGÊNCIA: 0603-3, PMSAO JOÃO PATOS MA^ip, BANCO cjo BRASIL.
b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólicé, no original, emitida por entidade em
funcionamento ho País, em nome da-Prefeitura. Municipal-de São Joãòjdos, Patos, Estado do Maranhão,
cobrindo o risco'de quebra do Contrato,' devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidadé^e de irrevogabilídade, assim çomo prazo de validade de no mínimo 60
(sessenta) dias além do fim do pràzd de vigência do contrato. ••. • j "\ j
c) Fiança Bancária, mediante ehtrega.da competente carta de fiança bancária, no orlginaj, emitida por entidade
em funcionamento no País, em nome-dá. Prefeitura Municipal de São João dos Patos,'Estado do Maranhao,
devendo conter expressamente Cláys"úla de-at_ualização'financeira, de imprescritibilidad^, inallenabilidade ede
irrevogabilídade; assim como prazo dè'validade de'no. mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de
vigência do contrato. -- - j : ; ^
15.3 APrefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão poderá descontar do'valor da garantia
de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualqu ;r título, peía^ Contratada, inclusive
multas. I [ I '
15.4 Utilizada agarantia, aContratada obriga-se a integralizá-la no prazo dé 15 [quinze)ldlas úteis contados da
data em que fornotifícada formalmente pelo.CONTRATANTE, sob pena de ser.descontada na fatura seguinte.
15.5 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 da Administração, mediante termo
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas ascláusulas docontrato;

b) no término da vigência do contrato, caso aAdministração não comunique aocorrência de sinistros.
•16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO ü J !

;il
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16.1. Concluída osserviços, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em a:é 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do Contratado.

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja Inconformidades
significativasquanto 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.

16.4. Orecebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor oucomissão designada pela autoridade
competente, mediante.termo clrcTínstahciado, ãssiha*dò pélás~pàftês,~ápóS|ó dêcurso~dõ prazo de observação,
ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebltriento provisórÍo,ique comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado odisposto no art. 119 da Lei n.^ 8|666/93.
16.5. Orecebimento, provisório oudefinitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos serviços, nem da ético-profissípnal, pela^perfeita execução do contrato. J

[17. SUBÇÒNTRATAÇÕES:

17.1. Será perrnitida a subcontr;ataçãò''de" partes dos sefvlços~^medlante^ prévia autorização expressa da
Prefeitura Municipal de SãoJoâo[dos"Pat9s/MA. ' • •

17.2. Toda equalquer subcontrátáção deverá ser_so]idtádá, por escrito, àPjrefeltura Muriicipal de São João dos
Patos/MA, pelo' representante legal'da^contrata^, na'yqual constará a']descr]çâo dos serviços a serem
subcontratados,jbem como aIndicação da-e'mp'resa.a:sen'sübcontratada, que dèverá comprovar no mínimo a
suaregularidade fiscal e trabalhista.^ ' ;

i ' í 'i - ,. - '• i' ' i 1
17.3. Os subcontratados deverãoj cumprir e fazer icumprir, p.or seus ^prepostos ou conveniados, leis,
regulamentos e; posturas, bem còifiõ^qúalsqiíêT dêtefffilhaçõês emanadas! das autoridades competentes,
pertinentes àmatéria objeto da contratação, cabendo-lhe arespqnsabllldade pejas conseqüências de qualquer
transgressão de seus prepostos;ouconyenentes. f ' '

17.4. Não poderá sersubcontràtáda àTotãiidade.do objeto contratado.^

[18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Ocorrendoí feriado ou pontoVacültatlvo.nã^d^afá dá licitação; asessã )
dia útilsubsequente, no mesmo horário e local.-""•

18.2. Os participantes desta licitação sujéltam-se atodos os seus termos, :pndlções, normas, especificações e
decaindo do direito de impugná-los
clesfavorável] apresentar falhas e

detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente,
o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após julgamento
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 sofrido penalidade resultante de
contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras
ou empreiteiras.

18.4. AAdministração poderá, a seu critério. Inspecionar as Instalações d3S 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 coitados 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 llcitante 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 SãoJoãodos Patos.

18.9. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos peá Comissão, com a aplicação da Lei
Federal ns 8.666/1993., | "" j
18.10. APrefeitura Municipal de São João dós Patos poderá homologar, anjlarou revogara presente licitação,
observadas as formalidades legais. | ' '| i
18.11. Este Edital eseus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos ds fins ejefeitos, se encontram
disponíveis para'consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, ém dias úteis, no
horário das OShOOminàs IBhOOmin. Í i
18.12. Os Interessados que obtiverem este Êdital na forma do: parágrafo anterior poderão 'dirimir eventuais
dúvidas sobre o Projeto BásWdèsta licitação junto a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, localizada na
Av. Getúlio Vargas, 135, CèntrV^CEPuBS.ees-OOO, São Wão dos Patòs/MAljem dias de expediente, no horário
das OShOOmin às 13h00mih;'---"i. \-• '—. ..J''-' y. | 'y-• |
18.13. Quando se tratar de certid^s""Ou documento equivalente, em que não possuem .validade ou avalidade
não esteja expressa, serão considerados válidos"õs|documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias queantecederem adata da abertura das propostas.::' j! Ij J ;
18.14. No caso de opção pela garántia-de partÍcÍpaçãó-do tipo-"seguro garantia", o mesmo' deverá ser feito
mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcicnarnénto no país, acompanhada da
certidão de regularidade da emitente.

18.15. Integram o presente Edital,,deié fazendo parte, independenternente de transcrição:
i

.1'
Anexo I- Planillia Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e Especificações;
Anexo II-Carta;de credenciamento;' 7'- '. ~
Anexo III - Declaração para Microempresas è Empresas dePéqueno Porte;
Anexo IV - Declaração de rhanutenção do responsávél.téchico; ""
Anexo V- Declaração dequetomou conhecimento dás'condições dos trabajhos;
Anexo VI - Modelo Carta Fiança;

Anexo VII - Declaração de sujeição ao Edital;

Anexo Vlll - Declaração de cumprimento doArt. 72, XXXIIl, da CF/88;
Anexo IX-Modelo"de'proposta;'

Anexo X- Modelo de solicitação de pagamento;

Anexo XI - Minuta do Contrato;

Anexo XII - Modelo de Composição do BDI;

Anexo XIII - Modelo de Composiçãode EncargosSociais;

Anexo XIV - Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitem 5.2.5 do Editai;
Anexo XV - Modelo de Declaração de inexistência de fato Impeditivo de haDilitação.
Anexo XVI - Termo de Recebimento Provisório.
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Anexo XVII - Termo de Recebimento Definitivo.

São João dos Patos/MA, 05 de março de 2021.
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OBJETO I,
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.s!cv 0093/16.

PRAZOS

Oprazo de execução do objeto será de 365 (trezentos e sessenta-e cinco)'dlas/conforrne Cronograma
B Físico-Financeiro; âcontar do recebimento da Ordem de Execução de Ser riço." jj j

Oprazo de vigência do contrato deverá ser até 31 de dezembro do exercício vigente a tempo da
contratação.'

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: ^ ^
Valor Estlrriado Total: R$ 251.000,00 (DuzentosV^cinque e um mil reais), conforme planilhas
orçamentárias, parte integrante do Projétd,BásiW-ÁNEXp,l dojpresente Edital.
fmprpitaDa: ---. { X) pVeco Glòbai ' ( -VPréço-ynitário [ ,EMPREITADA: ( x) Preço Glòbai ('^j Prèço Unitário
ADJUDICAÇÃO DO.OBJÉTO; x.) Global - -' ( )Porlote

LOCAL DE EXECUÇÃO: T. ,

Município de SãoJoão dos Pátos/MA.,
• \r

ÍL-

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO •"
Setor de Engenharia Municipab :

1 } I r-.

UNIDADE FÍSCALIZADORA
Hi \

xSl i
Secretaria Municipal de Obras e.Serviços'Urbanos

{ t

. .'-A,

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMlNApÒ^E ÁpQUIRipO OPROJETO BtóiÇÒ ' •] - ;
Prefeitura Municipal de São João"dos'Patos/MÂ,'.~ÍocalÍzadã; ná Av..Gètúlio Vargas, . 35; Centro - CEP.
65.665-000;São João dos Patos/MArSáia da'rom LiGÍtação- CPL. 1 ;

A Planilha jOrçãmentária, Caderno de Encárgos./Crohbgfama físico-financeiro, ,
Especificações. -- 1! i i

>roJeto Básico e

If 'i

ACOMPANHAMENTO EFISCALIZAÇÃO 'j | j j '
Ficará acargo da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, por equipe composta.ide engenheiro(s),I IWWI M WM I {jW. «V* • • «i** ... -

e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados_pela ^oridade Superior, para
serviços.

acompanhar a realização dos

CONTEÚDO A SER ENTREGUE EM CD-ROM

1. Projeto Básico, com conjunto decritérios, condições e procedimentos
para a contratação;
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de, base (memoriais descritivos,
especificações técnicase/ou similares);
3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDl, lista de composição
dos EncargosSociais.
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TOMADA DE PREÇOS NS 06/2021

ANEXO I- PROJETO BÁSICO

unicef^

Contratação de empresa especializada para a implantacao de Sistema' de Abastecimento de Agua no
Municiplo de Sao João dos Patos/MA, por meio do Convênio FUNASA n.5 GV 0093/16.

Valor Estimado Total: R$ 251.000,00 {Duzentosêllnquentá êumThn reais). ' ii ''

S

I •! p' ^ S '

,V. / ' '•
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h r-
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TOMADA DE PREÇOS NS 06/2021
ANEXO II

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

A /empresa CNPJ n2

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

unicef^

com sede na

1 , ^ - L I • í

(diretores ou sócios, com quaiificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado çivii, profissão e
: " ' - 11. 11 ^endereço), peio^presente instrumento d^rnandaltò;'.nomeIa<^!COjistitui, s|u(s)'Procuràdor(es) oSenhor(es)

(norne, RG, CRF,-'nacÍonalÍdaíe!;èstado_civ^irprofissãoJe\endereço)í^a quem .confere(m) amplos
poderes para, junto aPrefeitura Munidpàí de São Joãõ|dpS:Patos?praticar os ato^necess Srios àrepresentação
da outorgante na licitação^na"mpdalidãde7de TOMAD/si .ÒrfREÇOS h5,C6/2Ó2Í7usando^ dos recursos legais e

I '1*'^ • *' ""'li'**» '* II • * ^
acompanhando-os, conferindo-lhes,"ainda,' podéres-espèciais;para ofertar proposta ,no caso de beneficiário da

i í j , í ' li'' '1 i
Lei Complementar ns 123/2006, declarar ajntençãoTdé mterporjecurso, renuncjar ao direito de interposição de

recursos, transigir,Ir, desistir, firmar compromissos ou acordos)-dando^tudo' por )pm firme evalioso.
1 • • r') j M 1 '

V-V(local e data por extenso)

f - fír.-'í-
•l::'.'/ r-, i'""(np"mè da errípresa)',V

(Norhe eassinatura déseurepresentánte legal) ' í

• .U
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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

(razão social do licitante),- inscrita no, CNPJ sob o ns

(endereço completo), representaria pelo(a) Sr.(a)

CPF ns , D E C LjA R'A, para.os firis do disposto na

Lei Complementar ns123/2006, sob assanções administrativas cabíveis e sois as*penas da lei,

como: ] _ ;

•MICROEMPRESA, conforme inc;i:do ari:.^3> da Lei Çqmplemêntar-ri9123/2006:J/,
1 I • : '* I

que se enquadra

- /

•EMPRESA DE PEQUENO PORTE; còrifórrne lnc.,11 do_art.'=3s'da Lei Complementar ns123/2006.

í !,

Alicitante DECLA'RA;"ainda, quenão sé enquadra ém qualquer das hipótesesíde exclusão no §
4 do art. 35 da mencionada lei, estando iptaTportanto, a exercei õ~'drreitOide V como critério de

I ' I H ' ' .1 .
desempate no procedimento, licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígráfe, realizado pela Prefeitura

Municipal de SãqJoãodos Patos. -

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÇES ^ 7"

(locale data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representantelegal ou procurador)

,1-

/,
/ ;
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TOMADADE PREÇOS NS06/2021
ANEXO IV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unlcef^

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVELTÉCNÍCO

I ,* '

^ CNPJ n.s por seu representante

legal, declara, perante a Prefeitura Municipal de São Joãb ; dos Pkos,, que o Sr.

(nome e profiss|iò);>CREA^n9 Í! será indicado como responsável
técnico pela execução do objeto desta licitação.e s^erá rriantido. nessa condição até o recebimento definitivo do

objeto,casosejávencedoradò'certame.-•-T —i "-..'^'7- • )
- . -y •' ' ' ' iDeclara, ainda„qüe;.se inevitável, a substituição será feita'por profissional com qualificação técnica

Igual ou superior à do substituído e.çófn prévia anuência da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA

(local e data por extenso) -—

7(nòme da empresa) • . •
(nome eássin'_atura do representante legai pü-procurador)

r.-'

; .

, t
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TOMADADE PREÇOS NS06/2021
ANEXO V

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicef^ií

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO
- . OS TRABALHOS -

Declaro que tenho pleno conhecimênto das condições e peculiaridades Inerentes á natureza dos
trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no! Projeto Básico, ANEXO Ido Edital
da TOMADA DE PREÇOS n" 06/2021, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará
deste para quaisquer questionamentos futuros.que_ehseiem-avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura
Municipal de Sãò João dos Patos/MA.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX'dé XXXX.' .
• »'

• I

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa'

L j», i

' J f . ' ' ^
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TOMADA DE PREÇOS N906/2021
ANEXO VI

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fíadora) 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 (endereço còmpletd),"até o limite dê RS (valor dá garantia) (valòr por escrito) para
efeito de garantia à execução do Contrato n^ (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo
llcítatórío (modalidade enúmero do instruniento convocatório da licitação}-! ex.: PE ns xx/anoj, firmado entre a
AFIANÇADA eaPrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA para (objeto da licitação)'] j
2. Afiança ora cpncedida visa garantir ocumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações
estipuladas nocontrato retro mencionado, abrangendo"© pagamento de:
a) prejuízos advipdos do não cumprimentojdo contrato;'^'-"' •

b) multas punitivas apíicadas peíÍFISCALIZÃÇÃO ao CONTRATÁDO,^ -

c) prejuízos diretos causados^à CONTRATANTE decorrenUs de culpa'ou dpio
d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONtRATADO; e
e) prejuízos indiretos causados àCONTRATANTE eprejuízos'causados aterceiros, decorre ites de culpa ou dolo
durantea execução docontrato. I !!,_ - • - j

3. Esta fiança évalida por (prazo;' contado em dias, correspondente-à-vigên :ia do contrato) (valor por escrito)
dias, contados apartir de (data de Início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em (data).
4. Na hipótese de inadimplemento. de qualquer das obrigações'assumidas pela AFIANÇADA) o(a) (nome da
instituição fiadora) efetuará" o pagamentó; das Importâncias 'que forem devidas; no âmbito e por efeito da
presente fiança,:até olimite aclma-estipulado, no^prazo de 48 (quarentá eoito) horas, contado do recebimento
de comunicação^escrita da:Prefeitura'MunicÍpal de Sâo J'oãó'.dos Patós/MA. '' - ' '

r i <

durante a execução do contrato;

5. Acomunicação de inadimplemehto deyérá ocorrer até dprazo^má^xímo de 90 (dias) após
fiança. : 'I . • ;
6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA s^erá admitida ou invlcada' por este FÍaDOR com ofim
de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato epor este'instrumento perante aPrefeitura
Municipal de SaoJoão dos Patos/MA. '

o vencimento desta

7. Obriga-se este FIADÕR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
assim por honor^rios_a_dvoc_atíclos, na hipótese da Prefeitura Municipal de
compelido aingressar em Juízo pãrâ demáhdaro cumprifnénto dã"óbrigàção a

jiidiciais e/oú extrajudiciais, bem
^0 João dos Patos/MA se ver
que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após adata de vencimento desta fiança, o(a) (nome da instituição
fíadora) nao t,ver recebido da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA quaVuer comunTaçãó re^
contrato =AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do; ="'AP="'iado do original desta Carta de Fiança, esta flança 'será automaticamente extintaindependentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial deixando eni
"^ruren?:/™'"" ^ ° assúmir;or lo™
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9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às
determinações do Banco Central do Brasile 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 se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federai.

(Local e data)

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)

' / i I .

'V' \V .V. ..
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TOMADA DE PREÇOS 06/2021

ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente qúe:'

unícef®

Concordamos Integraimentè e sèm qualquer restrição com as condições e> pressas na TOMADA DE PREÇOS Ns
• i ' ti •;

06/2021, bem assim com as condições de,contratação,-estabelecidas nà

fornecida com oiÉditaí.

minuta do iContrato que nos foí

Manteremos válida esta Propostà.pèlo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias "consecutivos, a contar

sua apresentaçãoeabertura. - i'- , .... - 'Ij' i- v-'. '•

da data da

Temos conhecirnento dos locais edás condições de execução dos seryjços.
i

Esclarecemos, finalmente, que ò'̂ portador desta proposta está autorizai e habilitaJo a prestar a essa
Comissão os esclarecimentos'e>infdrmáçõès adicionais que-;^forèm consijderàdos necessários, bem como,
assinar, concordar, desistir, interpor tecurso,''fir^ çompromiss^õ.e todps ositoLinerentes ao procedimento
lícitatório. i > "

(local e data por extenso)

(nomeda empresa)
(nome eassinatura do representante legal ou procurador)
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TOMADADE PREÇOS NS 06/2021
ANEXO VIII

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)

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

unicef

A empresa CNPJ n2

^ CPF ne

representada.' pelo(a) Sr(a)

^ R.G. n9 ^ DECLARA para fins do disposto

no inciso Vdo àrt. 27 da Lei Federai n® 8.666/1993, que não emprega nrienpr de dezoito anos em trabalho
. V. . i I ' I '1 '

noturno, perigoso ou Insalubre e não emprega menor, de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,

admitida a partir dos 14 (quatorze) an6s;'nís'term'os,dôjncísp:XX.XIII .do

1988. !

Art. 72 da Constituição Federal de

»I •

I I^VT

•(lòcale data pdf extenso)-'-
I '• -• .. -•

-- —I y.';

•I ..

t ^ 1

(nome da empresa)
(norfie e assinatura do representantelègal ou procurador)

V . N'- • . • ('• VA' I • [• j

; I
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TOMADA DE PREÇOS NS06/2021
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 dosPatos/MA
São João dos Patos - Maranhão

Prezados Senhores,
/"

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de
apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução

Apresente proppsta foi formulada çom basemas especificações,,
e contratuais estabelecidas no Edital da ;'Toma^._dé>pre^ 06/2021,' os quais aceitamos
comprometemos a cumprir integralrhente~ I ' ' '

j b
Declaramos

abertura das propostas

Preços ns 06/2021 e seus Anexos,
dosserviços.: 1

condições técnicas, administrativas
*1

e nos

;qué:estã"p>opbsta'térn validàde^pelo prazode^...'.',.. (t.S.-.^.O dlasí
s [ •. j', ' , I

O prazo "para execuçãb^dos serviços é ;l!j:dias corridos, é
recebimento da ordem deserviço.,. iV

conUdos da data de

corrente:

Conta, para depósito! dos :pagamentps':;das fàturasj^-Bancb:.
L.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTÁVrS (
i M' i' ' ' - "

n I f . = iDeclamamos que no preço açimficotado estão compútãdasvtodas.as 'despesas com materiais,
m^ão de obra, tributos, impostos,;taxaVe despesas, seja qual'for_o seu títuíolbü naturezi incluindo, mas
nao se limitando,a, fretes, encargos'sociais, .trabalhistas e-fiscais; ísS,'.despesas de viagemí locomoção
estadia, alimentação e quaisquer-bútrás,^.segundo aJegislãçâo.em'-vígòr, representando a compensação
integral pela prestação dosserviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar òContrato de et >cúção dos sjrviços:

Nome completo:
Nacionalidade: 1
Qualificação Profissional:
Endereço: '
Cargo/Função Qu^oc^a na Empresa Proponente:

DADOS DÃ EMPf^SA: "

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
C.N.P.J:

Local e data:

Estado Civil:

CPF:

<Razão Social da Proponente>
<Assinatura e carimbo do representante legal

( I
i t

contar da data do

Agência: Conta

,RG:
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TOMADA DE PREÇOS NS 06/2021
ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DOLICÍTANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)
Gestor(a) da Secretaria MunIcipal de Finanças

Referente ao Processo ns. 7

Encaminhamos em anexo a nota fiscaL.ns r7;".T^no valor total de
providenciado pagamento conforme informações abaixo:'̂ -^/ í;:^, _

EMPRESA: j
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:) •
OBJETO: j . ^
NS DA NOTA DE EMPENHO: /r>V' í
N2 DO CONTRATO (SE HOUVER):\'̂ "" " ""

Atenciosamente;

Apresentamos em anexoa seguinte documentaçãof
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)-

r

• V-' - .

•<!

(Nome eassinatura do responsável péia,empresa)

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome eassinatura do representante legal ou procurador)

r VT

rs: (.

r--

. i

unicef^J

para que seja
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TOMADADE PREÇOS NS 06/2021
ANEXO XI

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO 'N2 /_

unicef«€l

QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO;, DE .SÃO JOÃO DOS
PATOS, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA

PARA

^ NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de São João dos Inatos, Estado.jdo Maranhão, pessoa
Jurídica de direito público, por intermédio dáVsua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o ns
06.089.668/0001-33 com sede na Av. Getúlio Vargas," 135,^Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA,
São João dos Patos/MA, neste ato representado^ pélò~ sécr%áriò Municipal de I , Sr.®

! , doravante denominada CONTRATANTE; e,- de outro, "á-empresa
sede i (enderéço completo), inscrita no CNPJ/MF sob p-"n® J
denominada CONTRATADA, representada neste ato , pelo seu (cargo) I

(nacionalidade)' (estado civil) (profissão)

com

doravante

^ (nome)

(domicílio) _, (carteira de identidade) (CRF/MF) têm, entre
si. Justa e acordada a celebração do presente Contrato de execução dos serviços, na forma de execução
Indireta, regime de empreitada por preço_global, sujeitando-se as partes|à Lei Federaí|n® 8.666/1993 esuas
alterações e demais legislações aplicáveis à espécie, bem"cõmio'ao Edital da TOMADA DE PREÇOS n® 06/2021,
formalizada nos autos do Processo'Adniihistrativo ns 2302001/2021, e aos termos da proposta vencedora, que
fazem parte integrante deste Contrato, Independentemente de trânscriçãd,|mediante as seguintes cláusulas e
condições: ; • "".i - , i'

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL • - .

O presente Contrato tem como fundamento a. Lei Federal'nV 8.666/93 e suas alterações posteriores,
pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS n® 06/2021, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo
parte integrante deste Termo, independente de transcrição; ' " -

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Opresente CONTRATO tem como objeto a Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua no Município de
Sao João dos Patos/MA, por meio do Convênio FUNASA n.® CV 0093/16, soli aforma de empreitada por preço
global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS N®
06/2021, edemais especificações expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que também passam a
fazer parte integrante deste instrumento. |

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO GLOBAL 1

Para execução total dos

CONTRATADA.

serviços, fica ajustado o
, de acordo com a Proposta

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

Preço Global em R$
de Preços apresentada pela
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a) Conduzir os serviços de acordo com as normasdo serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento convocatório, do ProjetoBásico, da Proposta de Preços e da legislação vigente;

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços; j
c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado emtodosos níveis de trabalho;
d) iniciare concluiros serviçosnos prazosestipulados;

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado 0| problema ou a impossibilidade de
execução de qualquer obrigaçãocontratual, para a adoção das providências cabíveis;

f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;

g) Reparar, corrigir. reníover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte\e às suas exiaensas, bens ou
prestações objeto^do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do eniprego ou fornecimento de materiais inadequados ou descbnfprmes com as especificações;
h) Observado q disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se
responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive.peia regularidade t'écnicè e disciplinar da atuação da
equipe disponibilizada para os serviços; Ü I '
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dós serviços^Tdirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais.problemas; verificados e qualquer-fato relevante sobre ta exécuçãi do objeto
contratual; í ^ | ^
J) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de Ireposição réguiar e necessários à
execução do objeto docontrato;- , - . . .'s', •' \v "il
k) Manter, durante toda a duração,deste contrato, em'compatibilidade com-as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e.quaiificação exigidas para participação na.licitação; ' >

i) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrara seu,adimpiemento;
m) indenizar todo e qualquer dariq-e/ou prejuízo-pessoal ou-material que possa advir, direta ou serem
causados por direta ou indiretamente, do exercício de_ suas atividades ou serem causadas'por seus proposto ao
CONTRATANTE, aos usuários ou atêrceiros;'/ I ' '

! í • - ^ * -' • • 'I ' '•
n) Observar ocumprimento 'db'quantitativo de pessoas com deficiência'estipúíâdo pelo à
n28.213/91. .vi'' '• '

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CQNTRATANTÉT ,

- Caberá ao CONTRATANTE, além dàs'obrlg^ções^pVevistas no editaj eseus alexos:
a} prestar as informações eos esclarecimentos que venham a^e"r'sblicitados pela CONTRATADA;
b) comunicar àjCONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execÜçãóidos seiiiços einterromper
imediatamente os trabalhos até asua regularização; i' ' '
c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com oprojeto básico, especificações enormas
técnicas, tendo aCONTRATADA aobrigação de executá-los sem qualquer ônus para acontratante;
d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e
emitido o termo de recebimento definitivo doserviço;

cint"ratrdos^ '̂̂ "''̂ °^ prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora
f) efetuar os pagamentos nos prazos edemais condições previstas no present: contrato.

rt. 93, da Lei Federal
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CLAUSULA sexta - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Oprazo de execução do objeto será de 365 (trezentos e sessenta e cincò) dias, conforme Cronograma Físlco-
Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Olicitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contardo recebimento da ordemde serviço
para o início dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser
prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei ns 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL

-Como elemento asséçuratório do cumprimento das obrigações contratuais, á CONTRATADA apresentará à
Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante
de prestação da.'garantla de execução no valor correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor global do
contrato, a qual 'deverá ser prestadaèm umadas formas previstas abaixo: • ;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução emdinheiro ouJítulps;da Dívida Pública - Se a opção da garantia forTítulo
da Dívida Pública, estes deverãoser emitidos sòb a fprma'escritural, mediante registro em sistemacentralizado
de liquidação ede custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil eavaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Mimstérió dáTàzehda. • - I \

PARÁGRAFO SEGUNDO -Se ãopçãó da garantia for Caução em Dinhéjfo, Oj^clepósito do valor correspondente à
garantia deverá'ser efetuado errí.còhta poupança da .prefeitura Municipalde São João' dos Patos, Estado do
Maranhão, na C(3NTA CORRENTE:'10298-9,'AGÊNCIA: ÍTSAcS, PREF MUN SÃÒ JOÃO DOS PATOS -TRIBUTOS,
BANCO DO BRASIL 'a"' ' V\ '

] .. .. - ..'í •- •• •: [I
PARAGRAFO TERCEIRO - Seguro; Garantia, mediante erUrega dá^ompetente apólice, no original, emitida por
entidade em funcionamento no P^ís, ,eni nome da Prefeitura^rMunicipalÜe São João-jdos Patos, Estado do
Maranhão, cobrindo o risco de quebra.do,-Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização
financeira, de iníprescritibilidadé,. inalienábilidade e de irrevogabilidade, assim" como prazo de validade de no
mínimo 60 (sessènta) dias alérh do fimVo prazo de vigência do'contrato.' ^

PARÁGRAFO QUARTO - Fiança Bancáfia,";^mediante-entrega da..competente carta de fiança bancária, no
originai, emitida; por entidade eniTuncioname.nto no'P*aís,;;em_npme'da Préfeitu' Municipal|de São João dos
Patos/MA, Estado do Maranhão,-'deyendo:çonter .expréssaménté .Cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inaiienabilidade e de irrévogabilidade,iassim. como prMo de valida'de de no mínimo 60
(sessenta) dias além do fim do prazo devigência do contVab. ' ' ; ;
PARÁGRAFO QUINTO -APrefeitura Municipal de Sãò João dos Patos/M^,'poderá d';sco'ntar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a 'qualquer título,.'pela Contratada,
inclusive multas. j i| '
PARÁGRAFO SE^O - Utilizada agarantia, aContratada obriga-se aintegralizá-la no prazo de 5(cinco) dias
úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE,"sob pena de ser descontada na
fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO -Será considerada extinta agarantia:
a) com adevolução da apólice, carta fiança ou autorização para olevantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da [Administração, mediante termo
circunstanciado, de que oCONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no término da vigência do contrato, caso aAdministração não comunique aocorrência de sinistros.

unicef^
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CLAUSULA oitava - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

17 Saneamento

17 511 Saneamento Básico Rural

17 511 0021 2102 0000 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D*A6UA
4.4.90.51.00 Obras E Instalações

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO .

' ' ' I- Opagamento será éfetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente porele indicada, em moeda corrente nacional, ematé 30 (trinta) dias, contados da
data da entrada'no protocolo desta Prefeitura da^ Nota Fiscal emitida com base na,"nedição previamente
aprovada pela Fiscalização. ! ^

[ j. I _ '
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão, r_eaJizádaVa\Cada 30 dias corridos dos serviços, ou em
periodicidade menor, a critério da Administração, "^ndo considerado o início da contagem do prazo a data de
recebimento da ordem de serviço. ' c , | i
PARÁGRAFO SEGUNDO: Acontratada-deverá dar entrada nó boletim de mecíição dos serviços executados com
base no cronograma aprovado; vigente,' no ^setor-de! protocolo dá Prefeitura. Municipal de São João dos
Patos/MA, acornpanhada da solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao
INSS, FGTS, Fazenda Federal eCertidão Negativa deJ)éb[tps\TrabálhÍstas e,hertidões Negativá de Débitos eda
Divida Ativa Estadual e Municipal, para análise e •ateste.da"Fiscalização, 'sendo aberto um processo
administrativo específico para os pagamentos relativos.ao contrato.- '

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aaprovaçãp-da medição deverá "ser efetuada-pela
por meio do setor competente nOj"prazb máximo de 5 (cinco) dias a contar
desta Prefeitura Municipal do bojetim de medição dós serviços executados, j
PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada'a medição, a-Contratada será convocada [Sara dar entrada rjo protocolo para
Juntada aos autos da sua Nota Fiscal èm duas^vias, que será encaminhada à' Secretaria Municipal de Finanças,
para que conduza oprocesso de pagamento. , . ' ' -: | í ;
PARÁGRAFO QUINTO: Além dos.documentos exigidos no parágrãfo.segundo.para aprimeira medição dos
serviços, deverãoser juntadosaindaos seguintesdocumentos: "^
a) Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica - ART); ,
b) Uma cópia doXontrato;

c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem de serviço;

PARÁGRAFO SEXTO: Aúltima medição somente será paga após orecebimento provisório dos serviços objeto
desta Iic^açao econtra aapresentação das CNDs do INSS eda Fazenda Federai, bem como do Certificado de
Regularidade junto ao FGTS eaCertidão Negativa de Débitos Trabalhistas eCertidões Negativa de Débitos eda
Divida Ativa Estadual e Municipal.

PArAsrafO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas eoutros
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for ocaso.

unicef

Prefeitura de Sãp João dos Patos
da data de entrada no protocolo
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PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao
cronograma físlco-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO,
podendo no entanto serem pagos, acritério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratóriõs;
N=Número dedias entre a data prevista para o pagamento ea do efetivo pàgamento;
VP =Valorda parcela a ser paga.
I=índice de atualização financeira =0,0001644, assim apurado:
I= (TX/IOO) I= (6/100) I = 0,0001644

365 365 ... .A--,
TX= Percentual da taxa anual = 2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aatualização financeira prevista^^nesta-cláusula Ise .for o c;so, será Incluído na
fatura/nota fiscal seguinte áoda ocorrência.' i jt j í
PARÁGRAFO DÉÇIMO SEGÜNDOpNão será aplicadá.a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10
acima, quando òatraso de pagamento se der em função de atrasos na jliberação dos' recursos pelo órgão
concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros,para custeio do objeto da presente
licitação. '

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES _
- Este Contrato íDoderá sealterar, mediante asdevidas Justificativas: •^

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando:
a.l) houver modificação nò projeto-básico ou das especificações, para melhor adeqúação técnica aos
seus objetivos; i' , j i

a.2) em decorrência de.acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições
licitadas, inclusive quanto ao.preço, obs.érvados os limites prèvistosina Lei ns. 8.666/93;

das partes, mediante Termo Aditivo,.'nas démáis hipóteses admitida] na Lei Federal ns
8.666/1993 e suas alterações. •. | ^
PARAgrafo primeiro -Asupressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o"percentual de
25% (vinte e cinco porcento). | " 1

1 1

PARÁGRAFO SEGUNDO -_0 contrato poderá ser.prorrogado de.acordo com o.Art. 57 da Lei Federal ns
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DQS SERVIÇOS

rTsWenre duranTe a l^^^litado
r. CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE

(deTdias d^d^^^rdaSSa" ^ "
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCAt t7ArÃn
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- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contratO| será fiscaiizado 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, aceitopela Administração, para representá-lo. j
PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico
anexo a esteedital, além das estabelecidas na legislação em vigor. !

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cóiivènientès.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - RECEBIMENTO

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Sãò João ^os Patos, através da
Fiscalização, em conformidade com oprevisto no Art. 73 da Lei n" 8.666/93.|
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído 0 serviço, esta será-recebida provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do Contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A.FiSCALiZAÇÃO' poderá recusar o recebimento provisório
inconformidades significativas quanto às especificações. J

do serviço, caso haja

I

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades qúèmão Impeçam q recebimento,]
relacionadas erri documento anexo ao termo'circunstanciado e deverãojestar corrigidas até o recebimento
definitivo. ' ,*•

provisório, estas serão

PARÁGRAFO QUARTO - Orecebimento definitivo doserviço seráefetuado' porservidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, ássinadõ pelas partes, após o decurso do prazo
de observação, òu vistoria, que sérá de até 60 (sessenta) dias contados a pãhir do recebimento provisório, que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observàdo o disposto no art. 69 da Lei n.s 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - Orecebimento, provisório ou definitivo,'não eximirá a^Contratada da responsabilidade
civil pela solidez e segurança doserviço) nem da ético-profissional, peía perfeita execução docontrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-INADÍMPLEMÉNTOE SANCÕES -•• Ij ^ •
-Ainexecuçâo parcial ou total do objeto deste contrato eajprática de quaisquer dos atos^indicados na Tabela 1
abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da'CONTRATADA, relativamente às obrigações
contratuais em questão, torna passível aaplicação das sanções previstas na[legÍsÍação vigente enesse contrato,
observando-se dcontraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a) advertência;
i

b) multa; ;

c) suspensão térnp'orária "dê participação êm~licitação'"ê"Ím'pe"dimento "dè contratar com a Prefeitura
Municipal de São JoãodosPatos, Estado do Maranhão, porprazo nãosuperior a 02 (dois) anos;

d)declaração de inidoneidade para licitar ou contratarcom a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada asanção de advertência nas seguintes condições:
a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humaria, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave;
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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 aplicação de
sanção mais grave;

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nasseguintes condições:

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10%,(dez por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,00, o que for maiòr. Para Inexecução total,.a multa aplicadaserá de até 10%(dez por
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso Injustificado ná execução do objeto será'aplicada a multa
correspondente aR$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atrasoi . j \
PARÁGRAFOTERCEIRO: Poderá ser configurada aInexecução parcial do oJjeto quando: j
a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por praztfsupériòr'f3Ò (trinta) dias! '

b)Ocorrero descumprimento ou cumprimento irregular'de cíáüsulasjcóntratuáisV . i
j "s "~"'i "-v"" • I i' •

PARÁGRAFO QUARTO: Poder'á;ser configurada a inexecução total dq objeto qua^ndò oadjudicatário se recusar
a assinar o contrato ou recêbér abordem de servíçole alrída quando"houver'atraso injustificado para início dos
serviços pormais de30(trinta) dias,após á emíssão da drdèm deserviço. ' í' '• '

J í ' V • 1 " "j! ^t'' 'ú 1 : ' '
PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atras'õ"lníustificado ná execução dos serviços, quando:
a) Ocorrer atraso Injustificado dos serviços por prazo superior a5(cinco) diale inferior a30 (trinta) dias. Após o
trigésimo dia de;atraso e a critérío/da Administração, poderá-serxonsiderada inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo da resclsãbiuniifteral da avença. ' f í |
b) ACONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabèíecidos nesteedital e noòontrato.

PARÁGRAFO SEipO: Caberá ainda àContratada, nós,casos de!réinçidêncialiás;'itífrações'trev(stas na Tabela 1,
as multas previstas naTabela 2 abaixo: ' " ^ ^ ' ' '

í i - .TABELAI---"

ÍNFRACÃO .'•> 1 1
1 . i

GRAUITEM DESCRIÇÃO 1

1
Permitir a presença dè empregado sem uniforme, mal
ocorrência

apresentado, por
i . J 01

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviçosbor ocorrência 01

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

determinado"' pela
01

4
Nao cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle ]de .acesso de seus
funcionários - por ocorrência. | 01

5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI),
quando necessários - por ocorrência. 11 02

6
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO,
observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência 02

7
Executar serviço Incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente,
ou deixar de providenciar recomposição complementar - porocorrência 02

Página 41 de 52



ESTADO DO MARANHAO

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

CNPJN" 06.089.668/0001-33 |
Secretaria Municipal de Administração

uniceftê?

8
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execuçã
ocorrência.

0 dos serviços - por
1

03

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

òu caso fortuito, os
03

10
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência dá FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência. | 03

11
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo
ocorrência.

de seus agentes - por
03

12
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente
suas atribuições-por ocorrência.-- - - . —

ou Incompatível com
03

13
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no
contrato ou, determinado.péia FISCALIZAÇÃO - por ocorrência'. 1' 1' ; 04

14

Não' manter nos locais de serviço em tempo Integral, durantèjtõdá aexecução do
contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente
aprávado pela FISCALIZAÇÃO- por ocorrência. . ll ' •? '1 |

04

15
Utilizar as dependências da CONlMTÀNTE^Tpara fins diversos| do objeto do
contrato-por ocorrência. 1' '''•'w"'-•at!--'''-1"" •r-- If '• \ i 05

16
Recusar-se a_,exeçutat^serviço ou cumprir"detèrrhlhações dá'FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado-por'ocorrêhcia. -.^j \ '• 05

17
Permitir situação'que crie a possibilidade de causar òü.causè.dano'físicc
corporal ouconseqüências letais "-"por ocorrência. ' . i í, ^ f" •

, lesão
1 06

' : r ' l.V" '] ' '
' ' TÀBELA'7A\ l( ' ; i

i .. ihi ii \ .4/ í

i

\

' i
1

i GRAU : .CORRESPONDÊNCIA f t

í 1 , • . RS 200,00' ;

: 2 UU • 1 ; R$ 400,00^ í
! 3 "• R$500,0Qi
í 4 ... -'RS i.dooioo f !

5 5 \ 's' '^RS B.OÓO.ÕO • 1 i
i 6 A-r- -':RS:5.doo,òó -1

^ iWikU*? U

ultrapassar o pèrcentual de 10% (dez por cento)" sobrç o Vaior'total dó
Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária dé participar em licitação e impedimento^ de'contratar com A
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA: Asanção de suspensão'|dò. direito de licitar ede contratar
com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, de que trata ó inciso líl) art. 87> da Lei n.e 8.666/93,
poderá ser aplicada.à.CONTRATADA, por culpa.ou-doio, por áté.2.(dois) ano^no^caso de inexecução parcial do
objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

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

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquertributos;

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

;l

contrato. Atingido este limite, a
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c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir Idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura
Municipal de SãoJoão 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 SãoJoãodos Patos/MA;

I I

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

I r
f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar dà"llcitãção òu pára corhpròvàr; düràntè a exécuçãò do contrato, a manutenção
das condições apresentadas na habilitação; j i j
g) cometer'inexecução total dò objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 1

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária 'dadireito de participar de licitação
ou de contrataricom aPrefeitura Municipal de São.Joãp^dos Patos, Estado'do Maranhão eçJe declaração de
inidoneldade para^ licitar ou contratar corn-a* AdjíihÍstrãção--.Pública poderão ser aplicadas à Contratada
Juntamente com]a demulta. ,-r'"'-'v •. • '

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMElRÓr p, vajor da multa,-.aplicada.aiDÓs' o regular.prpcessb administrativo, será
descontado de pagamentos eVèntualírientè devidos pêíá Prefeitura-Müniciparde Sâd João dos' Patos, Estado do
Maranhão à Contratada. ' .'li''?- "'s? • [''v-l?' ^ '

• / 1' i '' -• V' 'l ' ' ' ^PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:^ Sé o valor..do pagamento for ínsúficienté,' fica a Contratada obrigada a
recolher a importância devida np"prazo de 15 (quinze)Idiás/a.partir dá'not'ifícaçãó, através de DAM, devendo
ser apresentadojo comprovante de pagamento.a esta prefeitura, spb p^éna d'e'cobrança Juçlicial.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO:,Esgotados-os-meios-administrativos-pari cobrança io valor devido pela
Contratada aoContratante, esta será,encaminhada para Inscrição èm dívida ativa ^ l ;

i / '11' '
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTOrrAafiIicáçãp.^^ penalidades será;prece'dída da concessão daioportunidade de
contraditório e ampla defesa'pôr parte do adjudicatário, na forma-da-lei?

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DÁ^ÁMPLA DÉfÈsA- . y^t '
PARÁGRAFO ÚN/CO: Na decisão de apíicãr qu^quefúma:aessãs-penalidade:,
recursos, semefeitosuspensivo: •l'''..??

a) Representação, dó prazo de 02 (dois) dias úteis'conta dos da ciência da decisão; [
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, nó prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da

ciência do Indeferimento do pedido de reconsideração. i' i
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

contratuais

acima mencionadas, são cabíveis

PARÁGRAFO PRIMEIRO -Arescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e80 da Lei ns 8.666/93.
SEGUNDO -No caso de rescisão provocada por inadimplemeJtò do Contratado, oContratante

contrío át"" I° , legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes docontrato até ovalor dos prejuízos causados àAdministração.

Im^aTfeallTí!," 1° ^̂==^=50 do contrato, será assegurado ocontraditório eap defesa, sendo que, depois de encerrada ainstrução inicial, oContrata'do 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, a seu exclusivo critério, suficientemente justificadose fundamentados com a necessária
antecedência, estudo técnico e osdevidos registros. '

PARÁGRAFO SEGUNDO: ACONTRATADA somente poderá sub empreitar a
concordância da CONTiWTANTE-ficando, neste-caso, solidariamente-responsável, .perante a CONTRATANTE,
pelos serviços ou lnstala*ções executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pel'as'consequências dos fatos eatos a
eles imputáveis. í ] ' í

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-sè-ão, de pleno direito, todas as

execução dos Serviços com a prévia

cláusulas deste' Instrumento, relativas às responsabilidades
CONTRATANTE.! ./>

e deveres da CONTRATADA para com a

PARÁGRAFO QUARTO: Aseu exclusivo critério,'rà{cÒNTRÂTÃNTE poderá
cessão total ou parcial deste CONTRATp,^;rhèdiante layrãtura*"db termo dej cessão, atendidas, em relação ao
concessionário sub-rogado com tbdos os,direitos e obrigações do cêdente, clecorrentes desteinstrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA ^ VIGÍNCIA' • . • -r.

autorizar a CONTRATADA, a fazer

Opresente instrumento terá vigência;áté xx de xíixxxxxx' üe^xxxx, podendo ser alterado mi :diante termo aditivo,

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES - ' i

ACONTRATADA^ obriga-se a aceitar,'nas mesmas condições contratuais, os
fizerem necessárias na execução dós.serviços,-do valor'inicial atualizado do
12 da Lei n9 8.666/93. './i :

acréscimos ou supressões que se
rontrato, nos termos do art. 65, §

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PUBLICAÇÃO

da Lei nS 8.666de 21 de junho deEste CONTRATOJserá publicado/ém.resumô, na-Imprensa Oficiàt^nôs termos
1993. i V.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE .' - ' 'v- '— ' •/>'
- Os preços dos serviços objeto desté'contrato poderão-sercreajustádos,
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação'dó CONTRATADO,
(computadas as, eventuais prorrogações) contado da 'data prevista para
orçamento a que essa proposta se referir.

PARÁGIWFO PRIMEIRO: Caso 0índice estabelecido para reajustamento verlhá aser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, será adotado em substituição oque vier aser determinado pela legislação
então em Vigor, l— ... .. . _ _ ( ' . " & v

PARÁGWFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice sLbstituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço dovalorremanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento depreços do valor remanescente, sempre queesteocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Os casos ornissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal nV 8.666/1993 esuas alterações e
demais legislações aplicáveis à espécie.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO

unicef^íJ

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 seja. E assim, por estarem justos e
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

São João dos Patos/MA, xxx de xxxxxxxxxxxxde xxxx.

Pela CONTRATANTE:

Secretario Municipal de.

• ' . Peiá CONTRATADA '

Representante da Empresa"

1 \
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TOMADA DE PREÇOS 06/2021
ANEXO Xll

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI"

A ilcitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI,

ünicef^

conforme dados abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Implantacao de Sistema.de Abastecimento de Agua no
Município de SaoJòaodos Patós/MA, por méiodo Convênio FUNASAin.s Cv 00'93/16.

1

Idescrição ' VALORES DE REFERÊNCIA - % ! Taxas Adotadas-

%MÍNIMO 1 MÁXIMO 1' • MÉDIA
Risco ! ;l i ^S (1

Despesas Financeiras ^ ''-Ç-r/r M

Administração Central í v • •. \ j,..
1./

Lucro i ..-V;/•
1' •• ||;

Tributos (soma dps itens abaixo) ~
li 1/r i.

'

. ?

COFINS : 1 • V

• i ;i
PIS 1 U].. • - - ji

. - '.i-

1 ,| 1 , i • ;j
total f h '11 !; s!
Fonte da composjção, valores deVefèrêncià è,fórmula do BDI: Açórd§b'325/2Ò07:TCU
Plenário | ' 'XC •'

O- •

. ' 1

y

l.'-!
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TOMADADE PREÇOS N& 06/2021
ANEXO XIII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

"COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS"11
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS EÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

unicef#

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA EMENSALISTA - COM DESONERAÇÃO

:ITÉM DISCRIMINAÇÃO .4^ Phorista!% •"mensãlista%
GRUPO A 1 J :] • ;

Al INSS 1 i 1

A2 sEsi ; • ' !' !1
A3 senai 1 ^ 1 .' {

A4 'NCRA r 1 / 5 .1
A5 SEBRAE , 1 -L '] ;

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO'/;- ""í; ''Vn [ ;1 j

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE,TRABALHO 1 -I
A8 FGTS i - V 1 • ] i

A9 SECONCI ' •. !,

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCWIS BÁSICOS J \ ^ | 1 :

: GRUPOB n f| '
BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO j i]
82 FERIADOS i Wi] í.", ^ 'i :1 !

83 AUXÍLIO-ENFERMIDADE'̂ -"::^-,; V';./; - | — • ) í

84 132 SALÁRIO V.' ---V'...-,. í." 1r.l) :1 i

85 LICENÇA-PATERNIDADE \','vVv .-S-, y/ "• f> | •] i

86 FALTAS JUSTIFICADAS C [ [ í .1 i

87 DIASDECHUVA • J'7T- j 7'̂ 11 ;i i

88 AUXÍLIOACIDENTEDETRABALHOV--. ' 11 1
89 FÉRIAS GOZADAS "" . "•'' -" j 1 :i

810 SALÁRIO MATERNIDADE 1 " :i .

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A| 11 '

GRUPOC í .1
Cl

C2

AVISO-PREVIO (INDENIZADO)
AVISO-PRÉVIO ÍTRABALHADnt - l

i ^ i

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS)
C4 DEPOSITO RESCISÃO SEMJUSTA CAUSA '

CS INDENIZAÇÃO ADICIONAL

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

• 1

GRUPO D
Dl REINCIDÊNCIAS DE ASOBRE B

02 REINCIDÊNCIAS DE GRUPO ASOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E
.

•
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unicef^

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO '

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS EREINCIDÊNCIAS |;
TOTAL (A+B+C+D) ji j

Iff .(
V' V - • r:?'
' ! -A'-

4
'XÍ'V

' \

.i

!A.4::44-

I

-.44'
í;

•4->4 à'-• -(..4 ' •

•4;4v44.,
A
'>

í'

r 4.^-.-A Is-Á^ -
^ — -r- . .V .

i;

í|
•r;
.1 i

:í '̂-r

4

Ir 1

; 5
;!

•S '
• I

4'

íi
> I

11 .A

Página 48 de 52



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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CNPJ N° 06.089.668/0001-33 |

Secretaria Municipal de Administração

TOMADA DE PREÇOS N2 06/2021

ANEXO XIV

(PAPEL TIMBRADO DO LÍCITANTE)

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5"a" do Edital

unicef®?

A empresa em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital:da TOMADA DE

PREÇOS n° 06/2021, declara o seguinte:

I ,

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade'pela autenticidade de todos os

documentos apresentados; í j ' :
2. Que executará os serviços de acordo.com ó projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela

1 :| ^ ]t •'"V 1 1Prefeitura Municipal de São 'Joãòrdos-Patos/MA, disponibilizando" pessoal técrilco especializado e que tomará

todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; ' k' "'
I _ .'N T.; n . I

3. Que manterá no serviço, em-, tempo''ihtègral,-o'profissionaU indicado para fins de comprovação de

qualificação técnica, admitindo-se'a" substituição pofprofissional de experiência eqüivaler teoü superior, desde
que aprovada pela Prefeitura Muriicipai deSâoJoão dos Patos/MA;

Local (XX), de . ' • de/.v .

(Norrie ê assinatura"do/espopsável pela empresa)

I •
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TOMADA DE PREÇOS Ns 06/2021
ANEXO XV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

unicefi^

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o n.5

sediada na (endereço completo], por seu representante legal] declara, sob as penas

da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.2, da Lei Federal n.9 8.666/93, que

ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS n^ 06/2021, e

pedldo de falência ou concordata. ' r- / .r._

Declara, outrosslm, conhecer na íntegra d:Èditál èseus_énêxos;e"que;se submetera todos;os seus

rv
Local (XX), de de

I

atéia presenté data nenhum fato
T '•

que contra ela não existe nenhum

termos.

I' • t; 1

(Nome e assinatura.do representante lègal da empresa)

I/ "(m2 daÍdentidade~dode^clara'tUe)'
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TOMADA DE PREÇOS NS06/2021
ANEXO XVI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRiÓ'

unicef^J

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua no
Município de Sao João dos Patos/MA, por meio do Convênio FUNASA n.s C>y|0093/16

- - REFERÊNCIA: Processon? 2302001/2021

LICITAÇÃO: Tomada

CONTRATADA: 1

APrefeitura Municipal de São Jpãó dorPafòs-jMA, por melo
Serviços Urbanos, vem, através do-présentè-fermo,'-Yo?málizW/o-JERMO
entrega do(s) serviços abalxo.YelacÍonaddsr.réferente_aò Prègão'emTépígrafè,.érh cumpri
art. 73 da Lei Federal n2 8Í6W/93^""•^.A••^ ['A,)')

: ... -j:;. :

dé Preços nf 06/2021

- I

da,Secretaria Murilcipal de Obras e
DE^RÉCEBIMENTÒ PROVISÓRIO da

I

cumprimento ao disposto no

requjsitante)ASecretaria Municipal de Obras ,é"Se'rviçpS",Urbanos (órgão recebe os referido(s)
serviços permaiientes a fim deVproceder-avaliação!.criteriosa, vérÍficando[ a sua ccnÍFormidade com as
especificações técnicas descritas nó Projeto Básico e com a Proposta^da Empresa.';

E, Lssim, expede-sé',ésté Termo'dé Recèblmento ProvísóriJ Lrrí i
forma, para que produza os legítimos efeitos de dlreitor--

03 (três] vias de igual teor e

i 1

-.AvSão'Jo.âo'dos Patos- MA de 'c, /de 2021.1

(6^1 • • *XXXXX>«_,*

Secretário(a) Municipalde-.

Ví

xxxxxx-

(servidor oucomissão responsável pelo recebirnerito)
r .•

f

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa

' I
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TOMADA DE PREÇOS NS 06/2021
ANEXO XVII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

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

:n
REFERÊNCIA; Processo ps 2302001/2021
LICITAÇÃO: Tomada ile Preços ns 06/2021
CONTRATADA:

5 : ^ 'li;
A Prefeitura Municipal de São,João .dos'Patos-''MA,^por:meio da SecVetaria Municipal de Obras e

Serviços Urbanos, vem, atravérdo.presêrit"é^Termo,-formâÍizárIõ'TÉRMOÍDEfRECEBIMENTÓ DEFINITIVO, da
entrega do(s) serviços abaixoTélaclònados,' referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no
art.73daLeiFederalnfi:8;666/93.'"' -lío 1

- 1 .'.V -r -- . •• • Vr :
i " i/TiV "• 1 ; 'iASecretaria Municipal dè Obras éServiços~Urbanos(órgâo requisitantej^recebe ps referido(s) serviços

permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a-sua conformidade com as especificações
técnicas descritas no Projeto Báslcoycom'a Proposta dá Empresa.-

para

E,assim, expede-se este termo de Recebimento Definitivo.em 03
I ' ? •< f I . 1 •

que produza os legítirhos.efeitos de:direito.

''Ç ~' \ >' "• '"-."'i- '
"''1, Sãò^Joãódds Patos-MA .dé ...^/de 2Ó2Í'|

i /
•

47

-'7 ^ ' •xxxxxxx.,

Secretárioíal Müriicipaí de'

.xxxxxx

(servidorou comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa

três) vias deiigual, teor e forma,

[• •'
j

I '
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DA

ESTRUTURA DE CONCRET D ARMADO
PRE-MOLDADO H=8m

I I

RARA UWI TANQUE DE POLIETILENO CAPACIDADE 10m®

I 1

DEZEMBRO/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS
Avenida Getúlio Vargas, 135 -Centro. CEp'| 65665-000

www.saojqaqdospatos.ma.gov.br

I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAÍs DA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO I PRÉ-MOLDADO H=8m

PARA UM TANQUE DE POLIETILENO CAPACIDADE 10m^

APRESENTE ESPECIFICAÇÃO CONTÉM ÍNFORMkçÔES TÉCNICAS DOS MATERIAIS
E MÃO-DE-OBRA. QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA 1 TANQUE DE POLIETILENO CAP. 10 M® A SER CONSTRUÍDA
NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, SENDO NO POVOADO VOLTA
DA JUREMA LOCALIZADO NA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃÓ JOÃO DOS PATOS-MA. CONFORME
PROJETO TÉCNICO ANEXO. |
1- SERVIÇOS PRELIMINARES ;

1.1-LOCAÇÃO DA OBRA - está deverá ser feita seguindo rigorosamente o
projeto arquitetônico, com nivelamento e alinhamento perfeitos, utilizando-se
materiais adequados e resistentes a empenos òu deformações em função das
intempéries. O gabarito será de madeira dé lei, tábuas e sarrafos com
espessuras apropriadas para este tipo de obra. I

2-INFRA-ESTRUTURA j
2.1- ESCAVAÇÃO DE VALAS, deverá ser executada na profundidade recomendada
pelo laudo de sondagem. As demais dimensões| serão as indicadas no projeto
arquitetônico com 10 cm de acréscimo nas medidas para facilitar a colocação e
escoramento dos painéis de formas. As faces de cada vala escavada deverão ser
bem aprumadas prevenindo quanto a desmoronamento. No fundo de cada vala
será feito um apiloamento c/ maço de 30 kg para melhorar a resistência do solo.

2.2-CONCRETO, será com resistência equivalente ao fck= 20Mpa. A sua
aplicação será feita conforme recomendações técnicas das normas brasileiras. A
ferragem será em aço GA-50. A planta estruturai, será de responsabilidade da
empresa de fabricação da estrutura pré moldada. I

2.3-REATERRO DE VALAS, após os serviços de concretagem e desforma da
infraestrutura será feito o reaterro das valas escavadas, com o material da
própria escavação, compactado manualmente em
quanto a recalque.

camadas de 20cm prevenindo

2.4-AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO| PRÉ MOLDADO (com pilares,
vigas e laje, com altura de 8,00m, para apoiar 1 (um) tanque de polletileno de alta
resistência com capacidade para lOm®, |
2.5- O TRANSPORTE E O DESLOCAMENTO DA ESTRUTURA, será contratado um
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv-chi diurno. Inclusive Guindauto
hidráulico, cap. máxima de carga 6200 kg, momento máxi chimo de carga 11 7tm
alcance máximo horizontal 9,70m, j

2.6-INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA será contratacla mão de obra especializada
neste tipo de montagem, para implantação das peças da estrutura de concreto pré
moldado

2.6-FUNDAÇÃO TIPO SAPATA - de acordo com as
estrutural, anexa. Obs: Será de responsabilidade
estruturas pré moldada.

Será construída, no entorno dos pilares, uma plataforma de proteção dos
mesmos, em concreto ciciópico,(detalhe nã planta arquitetônica do
reservatório) meío-fio, alicerce, baidrame, contrapiso ou piso morto e
cimentado. '

dimensões indicadas na planta
jda empresa de fabricação de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

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

WWW.SAOJOAODOSPATOS.MA.GOViBR.

3-SUPER ESTRUTURA

3.1- CONCRETO ESTRUTURAL PRÉ-MOLDADO - vigas, pilares e laje de apoio do
reservatório serão em concreto pré-fabricado com resistência equivalente ao
fck= 20I\/Ipa.

3-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PVC/PBA CLASSE 15'DN SOmm DA ADUTORA DE
RECALQUE, (ALIMENTAÇÃO) AO TANQUE DE POLIETILENÍDjDE 10m'

3.1 a 3.8 Nestes itens estão inseridos os tubos, cpnexões de PVC/PBA Soldável
classe 15 de 0 SOmm, e o tanque de polietileno com capacidade para lOm®, que
deverá ser instalado conforme esquema hidráulico anexo.

4-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DN 75mm DO TANQUE DE iPOLIETlLENO DE 20m^ e 30m' À
REDE DE DISTRIBUIÇÃO. I

4.1 a 4.7 -Nestes itens estão inseridos os tubos, conexões de PVC/PBA Soldável
classe 12 de 0 75mm, que deverá ser instalado na descida do tanque para a rede de
distribuição, conforme esquema hidráulico anexo.

5-SERVIÇOS COWIPLEMENTARES

5.1 - Será construída, no entorno dos pilares, uma calçada de proteção ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, com acabamento
convencional, e=6cm, armado em concreto ciciópico, (detalhe na planta
arquitetônica do reservatório) meio-fio, alicerce, báldrame,
5.2-LIMPEZA FINAL, Concluída todas as etapas de instalação da estrutura, será
feita a limpeza final da obra com retirada de todo material e ou entulho.

SÃO JOÃO DOS PATOS. DEZEMBRO DE 2017.



ESPECIFICAÇÕES
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CERCA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA
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-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CERCA DE PROjTEÇÂO DO SISTEMA
A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO CONTÉM INFORMÃÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

E MÃO-DE-OBRA. QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÃGUÃ.

, I

1.0-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: |

1.1 Para sustentar as 2 folhas do portão'de acesso ao sistema, será

Construído 2 Pilares de concreto armado fck=25l\!/IPa (preparo com betoneira),
Inclusive formas. Aseção será de (0,25x0,25x2,50m). |a ferragem será composta de
04 ferros corridos de 10.0 mm e estribos a cada 15 cm com ferro CA-60 de 5.0mm.

2.0-CERCA DE ARAME FARPADO:

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

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

3.0-ESQUADRIA:

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

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

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

galvanizado incluindo porta cadeados e cadeados, guarnições e ferragens,

proteção com zarcâo e pintura em esmalte sintético^ Òs portões serão fixados nos
pilares, (ver dimensão no projeto).

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA. AGOSTO DE 2017.
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Especificações Técn cas

Especificações Técnicas para Construção de Poço Tubular Profundo e

Captação de Águas Subterrâneas, com 300 metros de profundidade, município de

São João dos Patos - MA.

1. INTRODUÇÃO

1.1 - Este documento tem por objetivo definir e especificar os detalhes técnicos

para os serviços de construção de dois poços tubulares profundos, com profundidade

de 300 metros, para captação de águas subterrâneas objetivando as Construções de

Sistemas de Abastecimento de água nos Povoados VOLTA DA JUREMA E

MUCAMBO, município de São João dos Patos - MA.

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERyiÇOS
2.1 - A empresa contratada para execução dos serviços supracitados ficará

obrigada a dar andamento conveniente aos trabalhosl de acordo com a presente
especificação, bem como executá-los dentro do máxímoj rigor técnico, tomando-se por
base as normas da ABNT que tratam de projeto e construção de poços tubulares

(NBR-12212eNBR-12244).

2.2 - O cronograma físico-financeiro da obra, apresentado nas propostas das

firmas licitantes, deverá conter a previsão do início de cada uma das etapas de

construção do poço, sendo que nenhuma delas poderájser iniciada sem apresença
e/ou autorização da fiscalização. j

2.3 - Aempresa contratada deverá manter em supervisão permanente à obra,
profissional técnico de nível superior, qualificado de acordo com o CREA, conforme
Decisão Normativa do CONFEA n.° 059 de 09/05/97, com capacidade de fornecer
explicações e atender qualquer solicitação da fiscalização da PREFEITURA

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.cdm.br
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MUNICIPIAL. O referido técnico deverá assinar o Registro Diário de Perfuração do
I

Livro de Ocorrências previsto no item 3.5.

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

dos serviços contratados deverá ser constituída por operários treinados e habilitados

e por sondador de experiência comprovada. Não será permitida a substituição de

pessoal sem autorização expressa da fiscalização.

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

fardamento e equipamentos de proteção Individual (EPI) tais como capacetes, luvas,

cintos de segurança, botas, máscaras, etc.

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

função, qualquer funcionário integrante do pessoal da obra, quando a fiscalização

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

especificações aqui previstas.

2.7 - A fiscalização poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição
i' 'de quaisquer equipamentos, serviços e/ou materiais, que não considere adequados

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

normas vigentes.

2.8 - A substituição dos materiais e/ou equipamentos^, durante a realização da
t' 'obra, só poderá ser efetuada, pela empresa contratada, mediante a autorização

expressa da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL.

2.9 - Quaisquer danos que ocorram a bens móveis ou imóveis, bem como ao
11

meio ambiente, resultantes de impericia, imprudência oii negligência na execução dos
serviços serão de responsabilidade única e exclusiva da empresa contratada,

devendo a mesma responder por eles.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
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2.10- Caberá a empresa contratada todo e qualquer registro, licença ou

autorização, junto a órgãos públicos ou técnicos, municipais, estaduais ou federais,

necessários à realização da obra, de acordo com a iegislação em vigor.

2.11 - A empresa contratada ficará obrigada a apresentar, mediante solicitação
i' '

da PREFEITURA MUNICIPAL, mesmo depois da construção do poço, quaisquer

informações e/ou documentos complementares, necessários ao esclarecimento de

dúvidas ou questões sobre o andamento dos serviços, materiais ou equipamentos

utilizados, características ou condições de operação e manutenção do poço.

2.12 - No caso em que o poço se torne contanhihado ou que as águas com
características físico-químicas Indesejáveis entrem no poço por negligência da

empresa contratada, esta deverá às suas expensas, executar obras tais que venham

a garantir a vedação desses horizontes, bem como, providenciar agentes

desinfetantes ou outros materiais que venham a ser necessários, para eliminar a

contaminação.

2.13 - No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuração

do poço até a maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de

abandonar opoço devido aperda de ferramenta ouj qualquer outra causa, ofuro
abandonado deverá, a expensas da empresa contratada, ser preenchido com argila

e concreto, podendo remover o tubo de revestimento caso queira. O material

permanecerá sendo de sua propriedade, sem ônus para a PREFEITURA

MUNICIPAL. Nenhum pagamento será feito peio poço. perdido e pelo serviço de

concretagem desse.

2.14 - Ocorrendo os fatos mencionados no item anterior, a empresa contratada

deverá, imediatamente após a concretagem do poço perdido, iniciar novo furo ao lado

do mesmo ou em outro local determinado pela fiscalização. A PREFEITURA

MUNICIPAL não pagará a nova instalação do canteiro de obras ou o novo furo guia.

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



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

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

2.15 - A empresa contratada será responsável pela remoção e destino

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

materiais utilizados na construção do mesmo, inclusive do fluido de perfuração já
i

utilizado.

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

materiais empregados e dos serviços realizados e previstos nesta especificação,

especialmente contra defeitos de qualidade de tubps^de revestimento e filtros,

devendo, se ocorrerem, serem corrigidos às suas próprias expensas.

2.17 - A empresa contratada não poderá fornecer informações técnicas obtidas

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

prévia autorização da fiscalização.

3. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DA OBRA

3.1 - A preparação dos acessos e plataforma para instalação dos

equipamentos de perfuração, transporte de ida e volta, montagem e desmontagem do

canteiro de obra é da responsabilidade da empresa contratada.

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

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

equipamentos, materiais e ferramentas em quantidade e com capacidade suficiente

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

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

ocasião do processo de licitação.

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

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

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

profundidade de 350 metros no diâmetro de 12

Bomba de lama tipo pistão ou centrífuga! com capacidade mínima de
I

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

de 12 eqüivalendo a uma descarga da ordem de 110m^/h na boca do

poço. j
Compressor de ar e respectivos acessórios, com de 350pcm e 150psi, com

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

injeção de ar no diâmetro mínimo de 1 %" (tubos de injeção de ar por fora

da tubulação de descarga).

Conjunto motor-bomba submersívei e grupo gerador com quadro de

comando elétrico para teste de vazão do poço.

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

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

medidor de pH.

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

em 1,00 metro, com comprimento mínimo de ;

para o poço

Tubulação de para descida de cascalho, em aço galvanizado

75% da profundidade prevista

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

providenciará aconstrução do circuito para ofluído dejperfuração, com dimensões e
declividades compatíveis com o terreno, com a profundidade e com os diâmetros de

execução do furo.

3.5 - O circuito de lama deverá ser constituído

sendo um de sucção e outro de decantação. Interca

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

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

fluido de perfuração deverão ser cimentados. :

por, no mínimo, dois tanques

ados no circuito deverão ser
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3.6 - Na instalação do canteiro deverá ser aberto pelo responsável técnico ou

geólogo da empresa contratada e pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL um

Livro de Ocorrências com páginas numerada e seqüehciadas, onde serão anotadas

todas as ocorrências diárias, comunicações entre á' empresa contratada e a

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

seguintes informações mínimas:

Diâmetros da perfuração executada;

Metros perfurados e profundidade total do poço no fínal de cada jornada diária de

trabalho;

Material perfurado;

Tipo de broca utilizado;

Composição da coluna de perfuração;

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

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

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

quantidade de Bentonita, aditivos, etc.) j
Profundidade do fluido de perfuração no poço no inicio, e fim de cada jornada diária.

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

perfuração deverá obedeceraos critérios de organização e praticidade.

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

pessoas não autorizadas.

3.9 - Medidas gerais de higiene, proteção e segurança devem ser adotadas
para evitar danos ao melo ambiente, condições insalubres ou acidentes pessoais no
local da obra.

3.10 - A empresa contratada permitirá a qualquer momento o livre acesso da
fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL aos trabalhosje oproibirá rigorosamente a
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toda pessoa que não tenha sido expressamente autorizada por esta última, sendo que

este deve ser isolado de modo a não permitir o acesso a pessoas não autorizadas.
I

3.11 - Será de responsabilidade da empresa contratada, a vigilância do

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

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

a execução dos serviços.

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

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

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

trabalhista e as da Previdência Social.

3.13 - Será de responsabilidade da empresa coritratada o suprimento de água

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

instalação de grupo gerador, quando necessário.

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

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

deixando a área completamente limpa, recompondo-a à sua condição original.

4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 1

4.1 - O projeto executivo de cada poço, objeto destas especificações, com
I

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

preenchidos por pré-filtro e granulometria do mesmo e intervalos de cimentação, só
deverá ser definido após a execução do furo guia e análise granulométrica dos

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

respectivo projeto, podendo, contudo, sofrer uma variação de 25% para mais ou
1' '

para menos de acordo com as condições geológicas do terreno e a critério da

fiscalização.

4.3 - Inicialmente, deverá ser executado o furo gula em diâmetro igual a 8 Vz

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

definitivo do poço. Este furo, deverá alcançar a profundidade prevista em cada

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

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

4.4 - Após a análise das amostras de calha o furo guia deverá ser alargado

para o diâmetro de 17 1/2" objetivando a completação do poço.

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

cimentaçào dos intervalos de 0,00m a 10,00m para o espaço anelar entre a parede do

furo de 17 1/2". ! :
4.6 -Oespaço anelar aser preenchido por préjflltro, considerando odisposto

nos sub-ítens 4.1 e 4.5, deverá ser de a profundidade !dò poço tubular subtraído do

comprimento da cimentação.

5. PERFURAÇÃO

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

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

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

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

mudança de litologia.

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

numeradas, em ordem crescente de perfuração.
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5.4 - Após secagem, as amostras deverão ser| mantidas no local da obra e
acondicionadas em sacos plásticos transparentes, etiquetados com o intervalo de

profundidade e identificação do poço, os quais deverão ser posteriormente entregues

à fiscalização. '
1

5.5 - As amostras dos horizontes potencialmente produtores deverão ser

coletadas em maior quantidade para possibilitar ,a execução da análise

granulométrica. !

5.6 - A critério da fiscalização, poderá ser exigida a coleta de amostras também

durante os alargamentos do furo.

5.7 - Após cada etapa de perfuração ou de alargamento, deverá ser efetuada a

medição da profundidade do furo, através da descida do hasteamento e broca de

diâmetro aferido dentro do furo, na presença da fiscalização.

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

(carboximetilceiulose sódica) com teor de pureza igual ou superior a 97% e grau de

substituição de 0,65 a 0,95 ou a benonita. O fluido de pbrfuração, salvo em situações

especiais, deverá manter as seguintes características básicas.

• Viscosidade: 35 seg. a 60 seg. no funil Marsh

• Densidade: entre 1,04 e 1,14 g/cm^-

• RH adequado a utilização do CMC (da ordem de 8,5 a 9,0)

• Conteúdo de areia: menor que 3% em volume

j

5.9 - A água utilizada para constituir o fluido dé,perfuração, bem como toda

água utilizada na construção do poço, deverá ter qualidade química compatível com o

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

físico-químicas controladas constantemente em função das variações litológicas

encontradas e anotadas no registro diário de perfuração, sendo aferidas pela empresa

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

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

correção das características físIco-químIcas do mesmol só será permitida mediante a
autorização da fiscalização e desde que não sejam produtos como óleo diesel ou

outras substâncias capazes de poluir o aqüífero.

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

quando suas características físico-químicas apontarerri para ocorrência de danos ao
aqüífero, diminuição da eficiência do poço, bem

andamento conveniente dos serviços.

como comprometimento do

6. MATERIAIS PARA COMPLETAÇÃO DO POÇO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acordo com a granulometria do pré-flltro definido em! função da granulometria das
formações aqüíferas a serem captadas após a realização da análise granulométrica

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

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

composição granulométrica definida em função da curjva granuiométrica da amostra

do horizonte produtor.

6.4 - Dependendo da granulometria das formàções aqüíferas atravessadas

poderá ser necessária a utilização de mais de uma faixa granulométrica de cascalho

bem como de filtros com diferentes aberturas de ranhura. '

i

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

da coluna de revestimento e o cap macho da extremidade superior, deverão ser de
i'

materiais compatíveis com os dos Itens 6.1 e 6.2.

6.6 - O material empregado como selante para 9 isolamento de horizontes

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

cimento puro. ! •

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

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

parafusos de 2", sendo totalmente galvanizados.

7. PROCESSO DE COWIPLETAÇÂO DO POÇO

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

diário de perfuração e nos resultados da análise granulométrica deverá ser montado o

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

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

de cimentação do poço.
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7.2 - A descrição das amostras de calha deverá ser feita por geólogo da

empresa contratada, a qual fornecerá o perfil litológico do poço que deverá ser

assinado por seu responsável técnico. I'

7.3 - Caberá à fiscalização, a aprovação expressa do perfil construtivo do poço

a ser sugerido pela empresa contratada e assinado

mesma.

peio responsável técnico da

7.4.- O projeto executivo do poço, aprovado jpela fiscalização deverá ser
observado e executado integralmente, não sendo permitidas modificações

I

posteriores.

7.5 - A colocação da coluna de revestimento (tubos) deverá ser feita de modo a

evitar rupturas ou deformações nos materiais que possam comprometer sua

finalidade ou a introdução do equipamento de bombeamento.

7.6 - Deverão ser observadas as orientações do fabricante dos revestimentos e
1

filtros para correta utilização dos mesmos.

7.7 - Nos rosqueamentos das varas de tubos cegòs deverá ser utilizada pasta

de silicone para garantir a estanqueidade da coluna de revestimento nos horizontes

indesejáveis do aqüífero.

7.8 - Ao longo da coluna de tubos e filtros deverão ser utilizados

centralizadores, com espaçamento de 20 em 20 m, para que a mesma mantenha-se

equidistante da parede do poço, facilitando a descida do oré-filtro.

7.9 -Acolocação do pré-filtro deverá ser feita jem etapa única de modo a
formar anel cilíndrico contínuo entre a parede do poço e a coluna de tubos e filtros.
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7.10 - Na colocação do pré-filtro deverá ser utilizado o processo de contra-fluxo

injetado de lama. O cascalho deverá descer por meio de tubulação guia de 1 em

aço galvanizado até 12,00 metros do fundo do poço. rrtedida em que o pré-filtro for

descendo, deverão ser retirados os tubos guias de duas em duas varas, ou de 12,00
i,

em 12,00 metros, para garantia de uma perfeita acomodação do cascalho.

7.11 - Os trechos do espaço anelar do poço acima do pré-filtro, e do espaço
i I

anelar entre o tubulão e a parede do furo deverão ser cimentados com calda de

cimento puro com densidade de 1,83 g/cm^ de modo a serem preenchidos totalmente.
A calda de cimento deverá descer pelo mesmo tipo de tubo guia usado para o pré-

filtro.

7.12 - Se for necessária uma cimentação superior, a 30 metros, entre a coluna

de revestimento e a parede do poço, a mesma deverá ser feita, de acordo com o

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

tubulação guia para descida da calda de cimento!' Estas etapas não deverão

ultrapassar alturas de 30m e entre elas deverá ser aguardado um período de 12

horas, que corresponde aproximadamente à cura da círriientação anterior.

8. LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO

8.1 - Alimpeza do poço deverá ser efetuada comicompressor de ar, instalando-

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

será contínuo até a completa remoção dos resíduos do fluido de perfuração.

8.2 - O desenvolvimento deverá ser executado através do método de "air-lift",

tendo-se o cuidado de não se colocar o tubo injetor na ifrente dos filtros. Deverão ser

feitas etapas de bombeamento de 30 (trinta) minutos, alternadas com paralisações de

10 (dez) minutos objetivando-se provocar o fluxo e reflúxo da água do aqüífero(s). O
' ' 'desenvolvimento deverá ser completado com a uti|ização de agentes químicos

dispersantes (polifosfatos) para facilitar a remoção das argilas.
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I.. „
8.3 - A depender das características locais do aqüífero a ser explotado, poderá

ser exigida a complementação do desenvolvimento do poço com bomba submersa.

8.4 - O desenvolvimento será considerado concluído quando for atingida uma

turbidez igual ou menor que 5,0 UNT (unidade nefelométrica de turbidez) e o

conteúdo de sólidos for inferior a 10 (dez) mg para cada litro de água extraída e

límpida. !

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

laboratório idôneo.

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

estático, nível dinâmico e vazão de bombeamento do poço.

9. TESTE DE BOIUIBEAIVIENTO E RECUPERAÇÃO
I

9.1 - O equipamento utilizado para teste de bombeamento deverá ser uma

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

estimada em 15 m^/h; ou ainda compressor de ar de alta,potência.

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

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

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

características estabelecidas no item 8.4

9.3 - A empresa contratada deverá fornecer tubulação de descarga necessária

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

Interferência no teste

9.4 - Na Instalação do equipamento de bombeamento para teste do poço,
I

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

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

de 200 litros, aferido se a vazão do poço estimada no teste de bombeamento for

inferior a 30.0001/h. Caso contrário as vazões deverão sér aferidas através do método

de medidor de orifício circular.

9.6 - A tubulação de descarga d'água deverá ser dotada de válvula de
1

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

a vazão nas etapas de bombeamento.

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

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

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

centimétrica.

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

continuidade da operação durante o período do teste.

9.10 - Deverá ser executado teste de vazão contínua, com duração mínima de
I

24 horas, sendo o tempo total definido pela fiscalização. A vazão de bombeamento

poderá ser redefinida pela fiscalização, após observar oldesenvolvimento do poço.

I

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

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

0-10

10-20

20-50

50-100

100-500

500-1000

1000-em diante

9.12 - Durante o teste, uma vez terminado o bom

imediatamente iniciada a medição de recuperação de n

do item anterior.

Intervaio de leitura

(min)

1

2

5

10

30

60

100

•eamento do poço, deverá ser

vel, com freqüência idêntica a

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

modelo fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL, | totalmente e corretamente
preenchido e assinado pelo responsável técnico pelo poço da empresa contratada.

10 - SERVIÇOS COÍWPLEÍVIENTARES

10.1 - Após inteiramente construído, o poço deverá ser completamente limpo,

retirando-se todos os materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas,
I

fragmentos de qualquer natureza, cimento, óleo, graxa, tinta de vedação e espuma.

Em seguida o poço deverá ser desinfetado com solução de cloro.

10.2 - Asolução de cloro, utilizada na desinfeçção do poço tubular deverá
estar em concentração tal que, quando aplicada, se obtenha no poço um residual de

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

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

coleta de amostras da água para exames físico-quírriicos e bacteriológicos, na

presença da fiscalização. Para tanto, o poço deverá estar com descarga iivre por um

tempo mínimo de duas horas.

10.4 - Deverão ser coletadas duas amostras, uma para cada tipo de exame de

qualidade da água (físico-químico e bacteriológico), a ser realizado e levado para um

Laboratório idôneo.

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

poço, omesmo deverá ser lacrado com cap parafusado||de maneira aimpedir atos de
vandaiismo até sua utiiização definitiva.

10.6 - Uma vez concluídos todos os serviços dp poço, deverá ser construída

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

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

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

11. CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DO POÇO

11.1- Somente será passível de recebimento provisório o poço que tiver as

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

Constituem motivos para o não recebimento do poço:

a) Não cumprimento do projeto executivo cio poço;

b) Não introdução no espaço anelar do vo ume de pré-filtro calculado no

seu projeto executivo;

c) Perda do poço por deficiência operacional ou do equipamento

durante a perfuração não tendo sido atingidos a profundidade ou o

diâmetro aqui previstos;

d) Isolamento inadequado do aqüífero! superficial e/ou aqüíferos
indesejáveis;
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e) Deficiência de produção de água decorrente de má conclusão do

poço;

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

(dez) mg/l. |
I

g) Colapso do poço, rompimento de revestimento, infiltração pelas luvas
1

do revestimento; |

h) Não atendimento às obrigações legais;

i) Falta do relatório técnico do poço como especificado;

j) Não atendimento destas especificações técnicas;

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

Portaria n° 2914/2011/MS. |'

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

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

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

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

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

deverão constar, ainda, no minimo, as seguintes informações:
I

• Identificação do poço;

• Coordenadas Geográficas e altitude do terreno;

• Perfis e descrição litológica;

• Posicionamento e medidas de tubos e centralizadores;
I

• Nível de pré-filtro ecimentação; ^
• Planilha de testes de produção explicitando condições de explotação

favoráveis em termos de NE, ND e Q;

• Análise fisico-quimica e bacteriológica;

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

marca modelo, características do quadro elétrico e certificado de

garantia dos mesmos;

• Termo de garantia dos serviços do poço.l
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11.3-0 recebimento definitivo do poço só será efetuado seis meses após o

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

dos serviços na forma da Lei e nos limites destas Especificações Técnicas. O

recebimento definitivo do poço não exime a empresa contratada da garantia mínima

dos serviços válida para obras de engenharia.

São Luís, 06 de setembro de 2017.

José Jânio de Castro Lima

GEÓLOGO - GREA/PA 11962D
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ESPECIFICAÇÕES DO CUBÍCULO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SÃO JOÃO DOS PATOS

INTRODUÇÃO j
I I

A presente especificação contém informações técnicas dos materiais e
mão-de-obra que serão utilizados na construção de um abrigo (cubículo) de alvenaria de
tijolo cerâmicopara proteção do quadro de comando elétricode um conjuntomotor-bomba
submersível.

5£RVIÇOS PRELIMINARES.
r

Olocal onde será edifiçado oobrigo será //mpoje preparado para locação da
obra, utilizando materiais adequados a este serviço como sar,rafos e tábua nas dimensões
apropriadas.

SERVIÇOS EM TERRA

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

FUNDAÇÕES.

O alicerce será com pedra bruta de resistência, com argamassa mista de
cimento, areia e barro no traço 1:4:4, atentando para não deixar brocas. O baidrame
também será com pedra bruta de resistência e argamassa,' no mesmo traço, com
dimensões de (40 x 20)cm, utilizando-se tábuas como guias para alinhamento e
nivelamento, conforme projeto arquitetônico.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

A estrutura da obra, pelo seu porte pequeno, terá apenas cinta inferior em
concreto armado. O concreto estrutural será no troço 1:2,5:5 (cimento, areia e brita). Com
seção de (lOx 10)cm, construída à altura de 2,10m e sobre o baidrame. Aferragem será
composta de 4ferros corridos de 4,6mm e estribos a cada 25cm comferro CASO de 4.2mm.



ALVENARIA

Em tijolo cerâmico de furo com dimensões de mercado, a parede terá 10 cm
de espessura, (1/2 vez) com prumo, esquadro ealinhamento^ em consonância com normas
da construção civil. O tijoloserá assentado com argamassa mista de cimento, areia e barro,
no traço 1:4:4; com as amarrações recomendadas pelas normas técnicas de construção.

COBERTURA.

Será em concreto armado pré-moldado na espessura de 8cm.
1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS j

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

I

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

ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS

Aporta será deferro, com chapa na parte inferior eferro redondo na parte
superior, espaçadosem 5 cm, para ventilação do quadro elétrico, com dimensões de (0,80
X2,10)m, com caixa, dobradiça efechadura do tipo trinco, commaçaneta de bola

REVESTIMENTO

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

O reboco deve ser do tipo paulista, emboço troado, usando argamassa de
cimento e areiano traço 1:8, na espessura de 25mm, semondulações.

PISO

Ocontra piso será de concreto não estrutural no traço 1:4:8 (cimento, areia
e brita preta), nivelado, com espessura de 5cm. Oacabamento será do tipo cimentado semi-
áspero no traço 1:3 (cimento e areia média), com espessura dè20mm.



PINTURA

Tanto a face da parede interna quanto externa,'será aplicada três demãos
de hidra cor branco, utilizando fixador para melhor aderência no reboco.

Na esquadria de metaion, aplicar-se-á esmalte\sintético, em 2 demõos.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Para melhor proteção do obrigo, em volta será construído uma calçada de
proteção com largura de 30 cm ealtura de 15 cm, revestida jcom argamassa de cimento e
areia no traço 1:4 (cimento e areia). Nasfaces laterais do abrigo serão instalados elementos
pré-moldados vazados, (0,50x0,40)m, conforme projeto, para melhorara circulação de ar
no interior do cubículo.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA.

Após conclusão da obra, será executada a limpèzafinal para entrega dos
serviços, com a retirada de todos os materiais considerados sobra de obra.

. I



ESPECIFICAÇÕES DA REDE DE DISTRIBUI^ÇÃO DE AGUA
I

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA i

Recebimento e Aceitação dos Materiais:

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

Esta qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na
ocasião dofornecimento, o materiai entregue precisaser inspecionado paro verificarse não
houve nenhuma avaria. Caso seja constatada falta de material ou peças quebradas deve
ser feito relato da ocorrência no recibo de entrego do material entregue ao transportador,
anotando todas as falhas ou falto no ato da entrega do material.

TRANSPORTE: |'
No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal

preocupação será evitarmovimentos dos tuboscom choques entre osmesmos que afetam
a integridade do material. Tais cuidados estendem-se a todas as fases do transporte,
inclusive manuseio e empilhamento no solo, mas como maior segurança.

MANUSEIO: |'
A ieveza dos tubos de PVCfacilita o seu mànuseio. Por esta razão certos

métodos devem ser evitados como, por exemplo: Deixá-los cair sobre pneus, areias e outros
materiais queamorteçam suaqueda. Não devem ser usados ganchos nasextremidades dos
tubos nem apoios pontiagudos. Ocorreto é descarregar os tubos usando corda e rodá-los
sobre tábuas, equipamentos mecânicos sendo que a movimentação deve ser coordenada
sem golpes, choquee arrastamento. Estes cuidadosdevem também ser levadosem conta
quando os tubos forem colocados na vala. Os tubos de pequenos diâmetros podem ser
descarregados manualmente. |

EMPILHAMENTO: I

Ostubos devemser empilhadosem camadas isoladas entre sipor sarrafos
de madeira com calços para evitar deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser
cruzados e simJustapostos. A primeira camada se apoia também sobre os sarrafos. As
pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m. '



LOCAÇÃO:

A locação será feita de acordo com o respectivo projeto, admitida, no
entanto, ter flexibilidade no escolha definida de sua posição, em face da existência de
obstáculos não previstos, bem como da natureza do terreno que servirá de apoio. Quaisquer
modificações serão, porém, feitas sempre de acordo com a Fi SCALIZAÇAO.

LOCALIZAÇÃO:

A localização deverá ser em trecho mais alto das Ruas, entretanto devem
ficar à distância de pelo menos l,00m da canalização de esgotos existentes ou do local
previsto para a mesma, e sempre em cota altimétrica superior.

As tubulações para as quais foram previstos ramais de serviços somente
para um lodo da Rua serão localizados no passeio, mantendo-se sempre que possível
afastamento de l,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios.

ABERTURA DE VALAS

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

Nos trechos em rocha dura podem sèr utilizados explosivos ou
perfuradores. Omaterial cavado será colocado de um lado da vala de talmodo que, a bordo
deescavação e opédo monte de terra, fiquem pelo menos, em espaço deescavação de30
cm. Nasgrandesescavações, admite-se a colocação de escoramento contínuo, poderá ou
nãoserfeito, de acordo com a natureza e condições dosolo, sendo, entretanto obrigatório
nos terrenos desmoronáveis e a partir de 02 (dois) metros de profundidade em qualquer
terreno, excetorochae moledo. I

No caso de cargas móveis consideráveis, recomenda-se em geral adotar
um recobrimento mínimo de0,80m. Em se trotando detrechos rochosos, oslimites mínimos
acima indicados, de 0,60m e 0,80m, serão acrescidos para0,80'm e l,Om, respectivamente.
Se o assentamento for feitono espaço da calcada o recobrimento mínimo será de OAOm.

Nos pontos correspondentes às ligações dos tubos e peças, as valas são
pouco mais profundas (cachimbos) afimdeserfacilitada a confecção dasJuntas.

Para permitir um bom trabalho, a largura da vala deve serde 0,45m, no
mínimo, porém nunca inferior ao diâmetro externo do tubo mais 0,30m.

Para que as pressões sobre o tubulação enterrada sejam menores,
recomenda-se que as valas não tenham largura muito superior ao limite mínimo indicado.



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

BASE CONTINUA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS:

I I

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

BASE DESCONTÍNUA PARA ASSENTAMENTO DETUBOS:

Este tipo de base, de aplicação esporádica (terrenos inconsistentes)
requer exame próprio daresistência do tubo aos esforços dèflexão resultantes das cargas
permanentes e acidental devendo haver sempre no mínimo um apoio no caso de Junta
elástica e dois em caso de Junta não elástica. Deverá haver sempre verificação de
colinearidade dos apoios e da possibilidade de movimento, k superfície de assentamento
deve abranger um arco de 12S.

DISTRIBUIÇÃO ECOLOCAÇÃO DE TUBOS:

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

A cada interrupção de trabalho a extremidade da tubulação deverá ser
fechada com um tampão, para evitar a introdução de corpos\estranhos eanimais.



EXECUÇÃO DAS JUNTAS: j ,

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

PVC/PBA: I

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

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

3 Aplicar lubrificante (água de sabõo ou glicerina) no anel de
borracha ena ponta do tubo; |

4 Nõo usar óleos ou graxas, que podem atacar o anel de
borracha. |

5 Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa.

Fazer uma marca no tubo e depois recuar aproximadamente Icm, folga
esta necessária para dilataçõo e movimentação da Junta.

ENSAIOS DA LINHA: j I
Antes de completar o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se nõo

houve falha na montagem das Juntas, conexões, etc., ou se não foram instalados tubos no
transporte, manuseio, etc. Para executar esta verificação, recpbrem-se as partes centrais
dos tubos, deixandoas Juntas e ligações de conexõesa descobertas e procede-se ao ensaio
da linha. Este deve ser realizado de preferência sobre trechos que, para facilidade
operacional, excedem SOOm em seu comprimento, aplicando-se a tubulação, peças
especiais, etc, compreendidas nesses trechos, uma pressão hidrostática máxima, nõo
devendo descerem ponto da canalização a menos de 01 kg/cm^, e sem exceder a pressão
que presidiu o dimenslonamento das ancoragens e a pressão de ensaios dos tubos na
fábrica, ou seja, a que determinou a classe dos mesmos.

O espaço compreendido entre a base de osséntamento do tubo e a altura
de30cm, acima dageratriz do tubo deve serpreenchida com aterro isento depedra e corpos
estranhos adensados camada não superior alOcm, orestante^ do aterro deve ser

feito à maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do solo deparedes
da vala, e também isento depedrasgrandesou corpos estranhos.



DEMOLIÇÃO ERECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO:

Apenas nas ruas pavimentadas onde serõo \assentadas as tubulações de
travessias, a recuperação é imprescindível para permitir o
pedestres. Será executada manualmente com material da

tráfego normal de veículos e
própria escavação, com uma

compactação adequada, de maneira que não danifique a tubulação.

LIMPEZA EDESINFECÇÃO:

Antes de colocar a rede de distribuição em serviço às tubulações devem
ser lavadas e desinfetados com uma quantidade de cloro què produza uma solução de
concentração mínima de 50 mg/l. Essa solução deverá serjmoní/c/o em contato com as
paredes internas dos tubos durante no mínimo 24 horas. Nófim destas 24 horas a água
deverá conter no mínimo 25 mg/l de cloro ao longo da tubu
sempre o que o exame bacteriológico assim o indicar.

àção. A desinfecção deve ser

Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução
contendo 100 mg/l de cloro por um tempo de contato de 4 hbrqs ou uma solução de 200
mg/l e um tempo de contato de 2 horas.
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ESTUDO HIDROGEOLOGICO

Este documento apresenta as indicações sobre a viabilidade técnica da

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

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

Município de São João dos Patos - MA.

1. Introdução

A construção destes poços tubuiares tem a finalidade de servir como fonte de

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

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

2. Clima

A região onde está localizado os referidos Povoados e consequentemente

serão construídos os poços tubulares, apresenta oper^íodo de estiagem os meses de
maio a outubro, e o mais chuvoso, denominado na região de inverno, o período de

novembro a abril.

Segundo Kõppen o clima da região é classificado como tropical chuvoso, com
11 I

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

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

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

3. Hidrografia

A região em estudo pertence à Bacia hidrográficá'dò Parnaíba.

Orio Parnaíba tem o padrão de drenagem]' predominantemente do tipo
dendrítico; e em alguns trechos é meandrante. É um rio' perene e suas cheias vão,

geralmente, de novembro a abril.

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

A região em estudo localiza-se em áreas onde predominam Chapadões,

Chapadas e "Cuestas", com variações de cota de poucas dezenas de metros;

representadas, principaimente, por arenitos, siititos e ia

5. Geologia da Área

Na área de estudo, município de São

predominantemente rochas das Bacias do Maranhão ou Parnaíba, com idades

variando do Permiano Superior ao Carbonífero.

A estratigrafla da região, do topo para base, encontra-se da seguinte forma:

Formação Motuca (Permiano Superior); Formação

Inferior) e Formação Piauí (Carbonífero).

éritas.

João dos Patos, ocorrem

Pedra de Fogo (Permiano

Formação Motuca: A seqüência é constituída na base por arenitos finos a médios,

róseos a esbranquiçados com grãos subarredondados aiesféricos, foscos, friáveis. No

topo apresenta folheíhos e siititos arenosos vermelho, com fraturas preenchidas pela

aragonita.calcita e barita, além de níveis de sílica (LlMAj& LEITE, 1978).

Formação Pedra de Fogo: é constituída por arenitos, siititos e folheihos que se

intercaiam em proporções variadas; os arenitos são claros, finos e muito finos,

enquanto os siititos e folheihos são de tonalidades vermelho - púrpura e verde, pouco

micáceos e de baixa fusibilidade. Leitos e bancos de sílex estão presentes em vários

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

freqüentes no topo da Formação.

Formação Piauí: A denominação de Formação Piauí, unidade litoestratigráfica do
Pensilvaniano, deriva do termo "série Piauí" que foi utilizado por Small em 1913, para
designar toda a seqüência paleozóica da bacia.

CNPJ:06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.«)m.br
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Nas camadas da Formação Piauí foram delimitadas e estabelecidas as

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

sílex basal da Formação Pedra de Fogo.

Nas camadas situadas na parte superior

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

trilobítas (Kegel, 1951) e moluscos (Kegei &Costa, |1951). Kegel (1952) assinalou
também, ocorrências de invertebrados fósseis na borda oeste da bacia. A fauna

I
marinha, do Calcário Mocambo, foi mencionada por Mésner & Wooldridge (1964), e

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

(1994). Há apenas um registro macroflorístico (Dolianiti! 1972).
As camadas da Formação Piauí foram divididas por Lima & Leite (1978) e Lima

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

intercalações de siltitos vermelhos e verdes; e a superior, composta por arenitos
1i '

avermelhados com Intercalações de leitos e lâminas de^ siltitos vermelhos, finos leitos

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

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

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

deposiclonais lacustre, deltaico, fluvial, evaporítico e marinho raso (plataforma

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

influência das variações da linha de costa.

6. Hidrogeologla

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

explorado o pertencente à Formação Piauí.

Nessa região, este aqüífero é do tipo confinado,

metros, com vazões esperadas entre 15 e 20m^/h, riível estático de 70m e nível
dinâmico de 120m. j

Desta forma, acreditamos que a construção de um (01) poço tubular em cada

Povoado será suficiente para abastecer a população. Por óutro lado, é muito grande a

da formação, denominadas

com captação a partir de 210

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/^19
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Nas camadas da Formação Piauí foram delimitadas e estabelecidas as

relações de base com os arenitos da Formação Poti e de topo com as camadas de

sílex basal da Formação Pedra de Fogo.

Nas camadas situadas na parte superior da. formação, denominadas

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

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

também, ocorrências de invertebrados fósseis na bor^da oeste da bacia. Afauna
marinha, do Calcário Mocambo, foi mencionada por Mesner & Wooldridge (1964), e

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

(1994). Há apenas um registro macrofloristico (Dolianiti, jl972).
As camadas da Formação Piauí foram divididas por Lima & Leite (1978) e Lima

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

intercalações de siltitos vermelhos e verdes; e a superior, composta por arenitos

avermelhados com intercalações de leitos e lâminas de siltitos vermelhos, finos leitos

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

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

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

deposicionais lacustre, deltaico, fluvial, evaporítico e marinho raso (plataforma

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

influência das variações da linha de costa.

6. Hidrogeologia

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

explorado o pertencente à Formação Piauí.

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

metros, com vazões esperadas entre 15 e 20m^/h, nível estático de 70m e nível

dinâmico de 120m.

Desta forma, acreditamos que a construção de um (01) poço tubular em cada

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

geologia da região.

7. Conclusões

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

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

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

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

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

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

isolados para evitar a captação de água "dura".

São Luís, 06 de setembro de 2017.

José Jânio de Castro Lima

GEÓLOGO - CREA/PA 11962
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PERFIL ESQUEMÁTICO DE POÇO TUBULAR - SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Tubo de boca

0,20mi

Tubulação de reposição de cascalho

Laje de proteção sanitária - (1x1x0,2m)

Seio sanitário aneiar

CONVENCQF=S
, 1I
OP.I - Diâmetro de perfuração =17 1/2"
0P.2 - Diâmetro de perfuração = 12 1/4"

)C.1 - Diâmetro de conclusão = 6"

SgSi -Pré-filtro

- Filtro Tipo Geomecânico Reforçado

- Cimentação

-Revest Tipo Geomecânico Reforçado

José Jânio de Castro Lima
CREA 11962 D/PA

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



POVOADO VOLTA JUREMA

PLANILHA DE CALCULO Pg REDE DE DISTRIBUIÇÃO OE AGUA 77

'Tradio
Comprtmeno Vazão (lis)

Diâmetro Valocidada Cota Plezométilca Parda de Cota Piesunét^
ObservaçõesON Intamo i 1

5 m A JissOe Em Marcha AMoMamo .Fictilia mm m m/s AMontanta (m) Carga (m) AJussnla (m) 1 AMontanta A Jusante AMotlanle A Jusante

R-1 80 0.004 0,003 0.012 0.006 60 0.0534 0.0035 449.000 0.000 449.000 1 :. 441.000 441.000 8.000 6.000

1-2 102,7 0.012 0.017 0.028 0.020 60 0.0534 0.01 449.000 0.001 446.999 1 441.000 440.000 8.000 6.999

2-3" 57.15 0.028 0.009 0.036 0.033 60 0.0534 0.01 449.000 0.001 448.999 1 ' 440.000 439.000 9.000 9.999

3 - 4"' 56.71 0.036 0.009 0.047 0.042 60 0.0534 0.02 449.000 0.001 446.999 1 439.000 438.000 10.000 10.999

4.5- 200.05 0.047 0.032 0.079 0 063 60 0.0534 0.03 449.000 0.009 446.991 1 438.000 435.000 11.000 13.991

5-6- 169.98 0.079 0.032 0.111 0.095 60 0.0534 0.04 449.000 0.017 446.983 1 435.000 432.000 14.000 16.983

6-7- 199.88 0.111 0.032 0.143 0.127 60 00534 0.06 449.000 0.028 448.972 1 435.000 432.000 14.000 16.972

7-8- 199.63 0.143 0.032 0.175 0.159 60 0.0534 0.07 449.000 0.040 446.960 1 439.000 435.000 10.000 13.960

a-ff" 184.32 0.175 0.031 0.207 0.191 60 0.0534 0.09 449.000 0.053 448.847 1 439.000 440.000 10.009 6.947

1-10- 38.37 0.028 0.006 0.035 0.031 60 0.0534 0.01 449.000 0.000 449.000 1 441.000 440.000 6.000 9.000

io-ir 64.52 0.035 0.010 0.045 0.040 60 0.0534 0.02 449,000 0.001 448.999 1 440.000 440.000 9.000 8.999

11-12- 44 0.045 0.007 0.052 0.046 60 0.0534 0.02 449.000 0.001 446.999 1 441.000 440.000 8.000 8.999

12-13" 59.16 0.052 0.010 0.061 0.057 60 0.0534 0.03 449.000 0.002 446.998 1 . 441.000 440.000 6,000 8.998

13-14- 201,13 0.061 0.032 0.094 0.076 60 0.0534 0.03 449.0W 0.013 446.967 1 440.000 438.000 9.000 10.987

14-15- 209.42 0.094 0.034 0.128 0.111 60 0.0534 0.05 449.000 0.023 446.977 ! i 436.000 438.000 11.000 10.977

15-16- 201.03 0.126 0.032 0.160 0.144 60 0.0534 0.06 449.000 0.034 448.066 1 438.000 437.000 11.000 11.966

16-17' 173.36 0.160 0.028 0.168 0.174 60 0.0534 0.08 449.000 0.040 446.960 1 i 437.000 437.000 12.000 11.960

17-18' 10041 0188 nnifi 0 204 0.196 60 0.0534 0 09 449 000 0.027 446 073 1 437 000 437 000 12 000 11 973

1

23821? 1

ParamHros da Prefeto;

Vazão da distribuição 0 3St) Ifti mSmelrtxIa rede de fiimBrdarJln 60 mm Diãmelro comerdaí METRAGEM IM) tubulacAo
ComDhmanto lotai ds rede 2.362 m Cota dazométrica radede almartacão 449.000 m 40 mm 0 0

VeTfln Dof metrn deranaÍTatíão 0 000161 Ih/m Cola do terono na rede de alimentação 441 000 m 1 5Dmm 0 0
Coeãderite Hazen-WlEams C 140 Pressão mínima na rede 10000 mca 60 mm 236212 394

75 mm 0 0

85 mm 0 0

110 mm 0 0

TOTAL 236212 394
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PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS

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

POVOADO VOLTA JUREiÍiÁ
SITUADO NA ZONA RURAL DO W UNICÍPIO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

MEMÓRIA DE CALCU

1.0-OBJETIVO

LO

Dimensionar o Sistema de Abastecimento de Água para no Povoado Volta da Jurema . na
zona rural do município de São João dos Patos -MA.

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

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

3.0-ESTUDO DEMOGRÁFICO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
De acordo com levantamento topográfico e |semi-cadastral realizado pela

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

Ano População"

2017 65

2018 66

2019 68

2020 69

2021 71

2022 73

2023 75

2024 77

2025 78

2026 80

2027 82

2028 64

2029 87

2030 89

2031 91

2032 93

2033 96

2034 98

2035 100

2036 103

2037 106

4,0-ALCANCE DO PROJETO
Para o dimenslonamento do Sistema de Abastecirnento de Água que está sendo

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

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

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

6.0-VARIAÇÃO DE CONSUMo!
Taxa Per capta (l/hab Xdia) = 140
Coeficiente de vazão diária (Kl) = 1,2
Coeficiente de vazão horária (K2) = 1,5
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e.l-CONSUMO MÉDIO DIÁRIO
Ci = 65 X 140 = 9100 l/dia
Cf = 106 X 140 = 14840 l/dia

6.2-CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO
Ci = 9100 X 1,2 = 10920 l/dia
Cf = 14840 X 1,2 = 17808 I/dia

6.3-CONSUMO MÁXIMO HORÁRIO
01 = 10920 X 1,5 = 16380 l/dia
Cf = 17808 X 1,5 = 26712 l/dia

7.0-CAPTAÇÃO E RECALQUE
7.1-VAZÂO REQUERIDA j

Como no Povoado Volta da Jurema nâo existe água superficial que possa ser
utilizada para o abastecimento da comunidade, e se existisse o tratamento seria muito
caro, o que inviabilizaria a execução deste projeto, a alternativa encontrada foi à fonte
de captação subterrânea, que para atender a demanda de consumo da população no final
do plano, para um consumo máximo diário com 12 horas de funcionamento é de 2,22m®/h,
o que nos leva a propor, segundo o projeto hidro g'eológico anexo ao projeto, a
perfuração de um Poço Tubular com 300,OOm de profundidade, revestido com tubos PVC
nervurado Standard de 6"

Para o consumo máximo diário com 12 horas de funcionamento temos
Qi = 16380/ 12= 1365,00 l/h = l','36 m®/h Qi =
Qí = 26712/ 12 = 2226 l/h = 2.22 mVh Qf

7.2-CARAGTERÍSTICAS DO POÇOTUBULAR
Profundidade=300 m / Diâmetro de revestimento=6"
Consideraremos p/ efeito de cálculo, a instalação da bomba a 72m de profundidade.
Vazão prevista p/ o início do plano =1,36 mVh, e p/ o fina do plano=2,22 mVh

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

serviços (Prefeitura municipal), o relatório técnico construtivo, para verificar se a
quantidade de água produzida atende a vazão requerida no projeto. A comprovação
deverá ser feita através de um Relatório técnico assinado pelo Geólogo responsável
contendo todas as informações colhidas durante os 1trabalhos de construção dó
mesmo, onde deve constar: Identificação do poço; Coordenadas Geográficas, altitude
do terreno; Perfil Geológico com a descrição litológica; 'posicionamento e medidas de
tubos, filtros e centralizadores; Nível de pré-filtro e cimèhtaçâo; Planilha de testes de
produção, explicitando condições de exploração favoráveis em termos de NE, ND,Q e
Qesp; Relatório da instalação do poço, incluindo posicionamento da bomba, marca,
modeio, características do quadro elétrico e certificado de garantia dos mesmos e
Termo de garantia dos serviços do poço. |

A qualidade da água deverá ser comprovada, através de laudos com os exames
fisico-químicos e microbiológicos realizado por Laboratório de instituição reconhecida
como Caema, Funasa, Universidades etc. Os laudos deverão ser assinados pelo técnico
responsável pelos exames. Os laudos são para verificar 'se as águas produzidas estão

padrões de potabilidade exigidos pela Portaria N® 2.914 de 12 de dezembro de
2012 do MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
# j ^ importante ressaltar que para a obtenção da vazão requerida no projeto éfundamental o acompanhamento de um Geólogo, pois caso não seja atendida as

0,11
0,17

l/s

l/s

0,13 l/s

0,21 l/s

0,19 l/s
0,31 l/s
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especificações técnicas, nos aspectos relativos à .perfuração do poço tubular,
produção e qualidade da água, todo o projeto fica comprometido e sujeito ao não
recebimento pela concedente.

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

distribuição será calculada p/ a vazão requerida de 2,22.-m®/h, que juntas atenderão a
demanda inicial de consumo da população de projeto. Utilizamos a fórmula de cálculo de
diâmetro econômico de bresser.

D ^ =172 X Q^/2
D = 1,2 X 0,00061111^/2
D = 1,2 X 0,000733333
D = 0,02708 m
D - 27,08 "mm

'ADÒTA-Sé PArA a adutora. TUBOS PVC/PBA DN 50mm-CL 15

. „ ADUT.ORA .. _diAmetro MATERlAlil i 1, EXTENSÃO (m). .
PT AO RESERVATÓRIO DN50 PVC PBA Cl ASSE 15 1 3.00

S.O-DIMENSIONAMENTO DA RESEÍjiVAÇÃO
A etapa reservaçâo, num sistema de abastecimento de água de uma comunidade, tem

como objetivo, atendera demanda de consumo nas horas|de pico, ou seja, nos horários de
maior consumo, ou ainda nos horários sazonais de controle de gastos com energia elétrica,
determinado pela CEMAR, além de: I

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

2. Reserva de água para combate a incêndio;
3. Manter as pressões de serviço na rede de distribüição de forma a atender todos os

domicílios igualitariamente com pressão mínima recomendada pela ABNT, além de
aumentaro rendimento do conjunto (s) elevatório (s). |

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

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

Vi = 16380/ 3 = 5.460 litros =1 5.46 I

Para a reservaçâo do Povoado Volta da Jurema, no final do plano, será de 1/3 do
consumo máximo diário, os cálculos indicam uma reservacão com caoacidade de:
iVf = 26712// 3 = 8.904 litros = i 8.90 I

Entretanto, para atender a variação de consumo e manter o equilíbrio das
pressões na rede de distribuição d* água, será construídç uma estrutura de concreto prp
moldado (com pilares, vigas e laje) a ser construído na cojta indicada em planta com altura
de 8,00m, para apoiar 1 (hum) Tanque Vertical de Futjído Plano, com tampa roscável
fabricado em Polietileno cor Natural, alta resistência com capacidade para lOm^
incluindo a inst. hidráulica de alimentação em tubos PVjC/PBA classe 15 com diâmetro
de 50mm e para a descida para a rede de distribuição, e extravasor, tubos PVC/PBA classe
12 com diâmetro de 75mm. |

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

Seccionamento Fictício. Empregaram-se parâmetros corri jbase nas normas brasileiras de
elaboração de projetos de sistemas de abast. de água p/ cidades até 6.000 habitantes. Os
cálculos estão em planilhas anexa e foram realizados c/ os
Taxa per capta
Coeficiente de variação diária
Coeficiente de variação horária
Coeficiente de distribuição linear de
vazão 0,00013028 l/sxm
Extensão da rede ' i 2.362,12 metros

dados abaixo especificados:
140 l/habxdia

Kl i = 1.2
k2= 1,5
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9.1-QUADRO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição será implantada com rècursos oriundos do convênio,

conforme tabela abaixo

REDE 1 instituição MATERIAL COMPRIMENTO (m)

DN 50 1 FUNASA PVC PBA CLASSE 12 351.82 i

TOTAL GERAL DA REDE DE DISTRIBUIÇAO DO POVOADO MACAUBA j 351, 82

10.0-LIGAÇOES DOMICILIARES
O dímensionamento do projeto foi feito para os'13 imóveis existentes. Para a

execução das ligações domiciliares será utilizado colar de' tomada com diâmetro de DE
60mm X 1/2" e tubos e conexões de PVC soldável DN 20mm.

10.1-QUADRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES

As ligações serão implantadas com recursos oHundos do convênio, conforme
tabela abaixo 1' ! '

LIGAÇÕES instituição material UNIDADES

NA REDE COM ÉJ DN 50 FUNASA COLAR DE TOMADA C/ DIAMETRO DE DE 60mni X 1/2" 0

1 II 1' i II

11.0-DIMENSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.pE RECALQUE

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

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

PERDA DE CARGA NA COLUNA DA BOMBA

Diâmetro = 2" (50mm)
Q = 1,11 mVh(0,31 i/s)
K = 0.60 (F®G«)
Jo = 0,02396 m/m
Lo = 72m

hfo= 0,02396 X72 = 1,72m

PERDA DE CARGA NA UNHA DE RECALUQE

Diâmetro = 2"(50mm)
Q = 1,11 mVh(0.31 i/s)
K = 0,06 (PVC PBA)
J1 = 0,01466 m/m
LI = lO.OOm
hf1= 0,01466 X10,00 = 0,15m

PERDA DE CARGA NA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Diâmetro = 2"(50mm)
Q = 1,11 mVh(0,31 i/s)
K = 0.06 (PVCR)
J1 = 0,01466 m/m
LI = 14,00m
hf1= 0,01466 X14,00 = 0,20m
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PERDA DE CARGA TOTAL

Hf = 2,07m

Altura Manométríca Total
Ht= 85,00+2,07 = 88 m
Hm = 88m

CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR

P = 0,31 X 88 + 25%
50

P = 0,55 CV

DADOS DO EQUIPAMENTO:

- conjunto motor-bomba submersível elétrico, monofásico, vazão de
e potência de 1,5CV.

11mVh e altura manométríca de 88,00m

COMO ESTE CÁLCULO É FEITO SOBRE PREVISÕES. RECOMENDA-SE QUE ESTES CÁLCULOS SEJAM
REFEITOS QUANDO DA CONCLUSÃO DO POÇO TUBULAR. CUJAS CARACTERÍSTICAS PODERÃO SER
DIFERENTES. COMO SEJAM; NiVEL ESTÁTICO. NiVEL DINÂMICO E PRODUÇÃO REAL DO POÇO.

São João Dos Patos-MA, 02 de Novembro de 2017.
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA)

ABRANGÊNCIA; MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

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

ESTADO DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS

PLANILHA RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO UNID quantI preço unitário

1.0 POVOADO VOLTA JUREMA UND 251.000,00

TOTAL r^ -

PREÇO TOTAL

251.000,00

251.000,00



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(H0RA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCAUDADE : SAO LUÍS

REF.COLETA: MEDIANO DATA DEPREÇO : JANEÍRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PLANILHA DE CUSTOS SINTÉTICA

BDI=30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO 1
11

PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO C/BDI PREÇO TOTAL

|l

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2.716,88

01.01

Limpeza Manual do Terreno, com raspagem

suoerficial m* 225,00
1

74209/001 2.58 3,36 756.97

01.02

Placa da obra (2,00x3,00]m em chapa de aço

galvanizado m' 6,00

P
74209/00l' 250,50 326,65 1.959.91

1

02.00 CAPTAÇÃO 1 171.410,53

02.01 Perfuração de Poco Tubular 300m x 6" und 1.00 como. 1 171.410,53 171.410.53 171.410.53

1; -

03.00 RECALQUEÍELEVATÓRIAl 1' - 27.257,84

03.01

Aquisição de equipamentos de bombeamento e

recalaue.(Elevatória) un 1,00 compos. 27.257,84 27.257,84 27.257.84

1 • .

04.00 ABRIGO 1 - 3.440,35

04.01 Cubículo de orotecão. und 1,00
1'

composição 3.440.35 3.440,35 3.440.35

1 -

05.00 RESERVAÇÃO 1 - 24.656,02

05.01

Reservatório de polietileno de capacidade de

10.0001, apioados em estrtura de concreto pre
moldado. und 1,00 composici

1

0 24.656,02 24.656,02 24.656.02

1 .

06.00 ADUTORA DE RECALQUE 1' . 196.86

06.01

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

de PVC P8ADN50 Inclusive escavação e reaterro de

vala. m 3,00 composiç^ 0 65,62 65,62 196,86

1 .

07.00 DISTRIBUIÇÃO 1 , - 14.675,15

07.01

Aquisição e assetamento de tubo rígido, Classe 12,
PVC PBAJE, DN50 m 351,82

1,
composição 41,71 41.71 14.675.15

j1
.

08.00 RAMAL PREDIAL 1 . 1.166,68

08.01

Ligação domiciliar comhldrômetro, em tubos e
conexões de PVC Soldável 20mm com 12m. und 8.00 composição 145,84 145,84 1.166,68

li .

09.00 SISTEMADE DESINFECÇÃO
1

. 272.45

09.01

Fornecimento e Instalação clorador de PVCtipo

PASTILHAS a ser acoolado na adutora de recalaue. und 1.00 73612 272,45 272,45 272,45

1 . .

10.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES r . 5.207,23

10.01

Cerca de proteção com estacas de concreto armado
pré moldado de ponta Inclinada de (10xl0x300)cm e
14 fiadas de arame parpado 16 BWG 4"x4". UND. 1.00 nomposicã 5.207,23 5.207.23 5.207,23

TOTAL 251.000,00



ESTADO DO MARANHAO

MUNICÍPIO DESÃOJOÃODOSPATOS
POVOADO VOLTA DA JUREMA

Itém Etapas

1.0 SERVIÇOS PREUMINARES

2.0 CAPTAÇÃO

3.0 RECALQUE/ELEVATÓRIA

5.0 RESERVAÇAO

6.0 ADUTORA DE RECALQUE

7.0 REDE DEDISTRIBUIÇÃO

8.0 RAMAL PREDIAL

10.0 SERV.COMPLEMENTARES

TOTAL-,'
SIMPLES'

ACUMUUDO

Peso Valor

(RS)

1,03 2.716,88

68,29 171.410,53

10,86 27.257,84

9,82 24.656,02

0,08 196,86

5,85 14.675,15

0,46 1.166,68

3,55 8.920,03

100,00 251.000.00

100,00 251.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DAOBRA I

120 DIAS' 240 DIAS

CONCED. PROPON; CONCED., PROPON. :

2.716,88 1,08

171.410,53 68,29

27.257,84 10,86

24.656,02

196,86

t í

201.385,25 80;23 24.852,88 •"•tt
.201;385.25 80,23 226.238,13

% I!

9,82

0,08

CONCED.

360 DIAS'

PROPON.:

14.675,15

1.166.68

8.920,03

'C9.90

•90,13

. • • 24;761,8S

• 251.000.00

5,85

0,46

3,55

9.87

100,00



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA M&CM3E-0BRA: 87,61°.<(HORA)

ABRANGÊNOA: MARANHÃO LOCALIDADE: SAOLUIS

REF.COLETA: MEDIANODATADEPREÇO; JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃOiOÂOOOS PATOS

SISTEMADEABASTEOMENTODEAGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAELEVATÓRIA

30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO
PREÇO

unitArio

PREÇO

unitAri

0/BDt

PREÇO TOTAL

1
Entrada da energia elétrica aérea monoféslca SOacom poste de

concreto. un 1.00 9540 ' 877,21 877,21

2

Aqu1s1;ãode transformador monofásico de distribuição,potenclade
ISkva.tensão nominal de 15 kv. un 1.00 12076 5.000,00 5.000.00

3

Cabode alumínio NUbitola 4AW6 com almade aço p/ linha de
transmissão. m 50,00 841 1 24,33 1.216,50

4

Ramal de serviço monofásico em cabo de cobrede 10mm'melo

duroíp/metro deramall fornec. de material. un 1,00 7611 i
1

5.000,00 5.000,00

S

Aquisição de conjunto moto-bomba submersível acopladoa motor

elétricomonofásico 220V,comvazão de até lOmVh-, para uma
altura manométricade BOm.e.ae potência
estlmadadel,5a2,Scv,para poço tubular profundo DN6",bocal de
saldaâde 2° un 1,00 PM 6.105,30 6.105,30

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

' 4,59

1000

10,89

13,88

129,08

7 Cabo flexível ove submersível 750v 2 condutores de 4.0mm2 m 300,00 PM t 1.377.00

8

Aquisiçiodequadrodecomandoelétricop/aclonarmotorelétricomono
fásicodel.Scv,Incluindodispositivoelétricodeproteçãocontrafaltadef
ase.térmlco.voltlmetro e amoerlmetro. un 1,00 PM 1 1.000,00

9 Auxlliarde eletricista com encareos comolementares H 8,00 88247 1 87,12

10 Eletricista comencaraos comolementares H 8.00 88264 1 111.04

(

t total

20.903,25
1 j VALOR DO BOI (RS). 6.354,59

v":' VALORfeAOBRAÇÒM BOI (RS)Íl„.l-. 27.257,84



ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE : SAOLUIS

REF.COLETA: MEDIANO DATADE PREÇO: JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃOJOÃO DOSPATOS

SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÃGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BARRILETE DABOMBA

BDI 30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO
PREÇO

unitArio

PREÇO,

UNITÁRIO
1 1

/BDI >

PREÇOTOTAL

1

Válvula de retenção horizontal,de

bronze (PN-25),2",400PSI,tampade
porca de união, extremidades c/

rosca un 1,00 10408 145,11 1_ 1 145,11

2

Registro gaveta bruto em latão

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

3

Manometro u a 2uupsi

(0al4kgf/cm2) d=50mm-

conexãol/4"BPS,reto,calxa e anel
em aço

estampadol020,acabamento em
pintura eletrostática em epóxl

preto. un 1,00 12899 50,55

1

50,55

4 Tê de ferro galvanizado de 2" un 1,00 6298 29,83 29,83

5

Te redução ferro galv 90* rosca 2" x

1" un 1,00 6305 29,41

'

29,41

6

Bucha de redução

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

7

Curva ferro galvanizado 90s rosca

BPS fêmea REF. 2" un 1,00 1790 27,95
•

27,96

8

Curva ferro galvanizado 45^ rosca

BPS fêmea REF. 2" un 2,00 1818 59,75
•

119,50
União c^assento côníco bronze 0 2"

9 un 2,00 12428 74,76
'

149,52

10

Luvasimples de ferro galvanizado
2" un 4,00 3912 15,79 63,16

11

Nlpleferro galvanlzado,com
roscaBPSde2" un 9,00 4181 15,81

•

142,29

12

Tubo de aço galvanizado com

costura,classe

médla,DN2",E=*3,65*mm.Peso*5.1 m 1,00 7695 30,15 30,15

13

Tubo PVC PBA Cl15 J£ DN 50/DE
60mm R. de água (NBR5647) m 3,00 12599 8,47 25,41

14

HIDRÃULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES. h 3,00 2696 13,70 41,10

15

Luvade ferro galvanizado c/ rosca
BPS de 2"(edutor) un 15,00 3912 15,79

.

236,85

16

Tubo de aço galvanizado com
costura,classe

média,DN2",E=*3,65*mm,Peso*5,l
0* KG/M (NBR5580) edutor un 1 45,00 3912 30,15 1.356,75

1 1

• T--"' • • • - VALOR DA OBRA SEM BOI (RS)....". i.5S :f^603ro9
VALOR DO BOI (RS) ! 791,34

,,, . Valor DA OBRA COM BOI {RS).-i. 1 m



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87.61%(HORA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE: SAO LUÍS

REF.COLETA : MEDIANO DATA DEPREÇO : JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIODESÃOJOÃO DOSPATOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOABRIGO

BOI

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDI60/SINAPI
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

unitArÍd/
bdÍ i

PREÇO TOTAL

1 '
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1 1 43,68
1.1 Limpeza do terreno m' 9,00 73948/016 2,55 1 22,95
1.2 LocacEo da obra m' 4,96 74077/002 4,18 1 ' 20,73

i 1
2.0 MOVIMENTO DE TERRA t , 161,16

2.1

Escavação manual em terra compactada
manual. m' 0,75 93358 40,46

j1
30.35

2.2 Apiloamento de fundo de vala m^ 2,12 73873/001 50.13 1 106,28

2.3 Aterro apiloado com empréstimo m' 0,80 73964/006 30,68 i , 24,54

i .

3.0 INFRA-ESTRUTURA í 1 . 340,66
3.1 Fundação em pedra argamassada m' 0,85 95467 283,88 1 241,30
3.2 Baidrame de pedra areamassada. m' 0,35 95467 283,88 1 99,36

)
4.0 CONCRETO ARMADO 1 • 271,00
4.1 Qntas de concreto armado M 6,00 93204 28,50 1 171,00

1
5.0 ESTRUTURA £ VEDAÇÕES t • 360,82

5.1 Alvenaria de tliolo cerâmico esp. lOcm m' 7,00 73132 43,80 306,60

5.2 Elemento vazado e=7cm m* 0,40 73937/003 136 1, 54,22
6.0 COBERTURA 1! 366,53

6.1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,
SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATE
3,50M/E=8CM. C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA. 3CM,
INTER-EIXO 38CM,

m' 3,05 74202/001 56,68

1

172,87

6.2 Telhamento em telha cerâmica m' 3,05 94201 25,16

'

76,74
6.3 Estruturada madeira m^ 3,05 92565 25,11 76,59
6.4 Encallçamento de beirai m 8,60 COMPOSIÇÃO 4,69 t 40,33

7.0 PISOS 244.85

7.1 Contraoiso em concreto ciclópico. m^ 1,03 94779 24,66
1

25,40

7.2 Piso cimentado e=l,5cm m' 1,03 73465 23,38 24.08

7.3 Calcada de concreto n/estrutural e=7cm m' 3,51 94994 55,66 195,37

í
8.0 REVESTIMENTOS 1, 334.54
8.1 Chapisco m' 13,93 87897 3.34 í 46.69
S.2 Reboco m^ 13,98 COMPOSIÇÃO 20,59 1 287,85

1
9.0 ESQUADRMS i' 413.92
9.1 Porta 0.80x2,10m de ferro completa un 1,00 73933/001 413,92 1 413.92

11
10.0 PINTURAS í, 82,59

10.1 Pintura esmalte em esauadria de ferro m' 3,36 95468 24,58 82.59
10.2 ^intura a cal m' 13,98 COMPOSIÇÃO 7,46 t

1
11.0 INSTALAÇÕES M 118.55

11.1

nstalação elétrica com 4 pontos de
luminacão. un 1,00 93144 118,55 118,55

VALOR DA,OBRA"SEH BDI<Rjj-:.lt.^. IW2!638i3Í,
VALOR DOBOI (Rt) L.l- 802.05

" VALOR 0Á'Ò¥RÁ COM b6|(R»)_;.,.ÍÍS t Í3f440}35



ENCARGOS SOOASSOBRE PREÇOS DA mKo-OE-OBRA; 87,61K[H0RA)

ABRANGÊNCIA:MARANHÍO LOCAUDADE :SA0 lUIS

REP.COIETA: MEDIANO DATA DEPREÇO :JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHJO
MUNidPIO DESAOJOAODOS PATOS

SISTEMA DEABASTEQMENTO DEAGUA

COMPOSIÇÃO ANAimCADO RESERVATÓRIO

30,«OK

ITEM DESCRIÇÃO UNID OUANT CÓDIGOSINAPI
PREÇO

unctArio

PREÇO

unitArio/
BDI

PREÇOTOTAL

1.0 SERVIÇOS INIGAB 225.59

1.1 JmDeia do terreno m* 16.00 7394B/016 2.SS 40.80

1.2 locacEodi obri m' 21J4 73992/001 8.70 184.79

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 389.30

2.1 EscavacSomanuil rolo de 1> cateeorla. m' 2.43 73965/010

73873/001

103.23 250.85

2.2 Apiloamento de fundo de vala m' 1.44 S0.13 72.19

2.2

Aterro apOoado com mierlal da

eicavado.
m. 2.16 73964/006 30.68 66.27

S.O INFRA.ESTRUTURA 10J5S.93

3.1 Lartro de conoeto cldóolco. esO.lOnr. m» 0.20 6122 295.6S 59.13

3.2

aqubiçSo de estrutura de concreto

prémddado

(c/p3ares,vlja$eli]e],c/ha8,OOm,p/apol
ar l(um] tanque depeBetitenade alta

resistência c/cao. lOm*. un. 1.00

P.Mwww.

setteenenharía.co

m.br 9.SOO.OO 7,500.00

3.3

Gutndauto hldrSuDca.cap.mêxIma de
carga 6200kg, momento máximo de
carga 11,7 tm, alcance máximo

horitontal 9,70m, inclusive camIithSo

toco pbtl6.000lig,potincia de 189 cv-

cRl diurno, h 70.00 S930 29,24 2.046.80

3.A

Implantação da estrutura de concreto

orá moldado vb 1.00 PM 7S0.00 750.00

4.0 instaiacAo hiorAuuca 6.942.97

4.1

Curva 90* PVC/PBAp/ rede agua JEPB

90g 0NS0/DE6Dmn
TuboPVC/PeACI tSpf rede agua JE

RN RIVnF ftfimm

2.00 1845 11 37 22.74

4.2 M 12.00 12599 8.47 101.64

4.3

Aqulslçáo deTanqua de Polletiieno

Vertical de Fundo Plano.com tampa

roscável, alta reslstênda com cap.P/
lOm'. und 1.00 PM S.200.00 5.200.00

4.4

Curva 90mVP6A p/rede agueJE PB

90aDNSO/DEeOmm. und 1.00 184S 11.37 11.37

4.S

Tubo PVC/PBAa IS p/ rede agua JE DN
sn/nFROmm und 12.00 12599 7.90 94.80

4.6

AdaptadorP/CSoldávelc/flangeslivresp/

Qc.D'áituaDE60mm x 2*. und 1.00 69 36,92 36.92

4.7 Ahnirmrlelra thro n3'mmnarafusos. und 3.00 396 2.S2 7.56

4.8

Montagem e as sent.tuboS PVCfunta
elastíca,ONSDmm{
DURPV&auPVCOEFOFO.ouPRFV)p/agu

etubos e conexSei de PVC M 3.00 73888/001 1.13 3.39

4.9

Aquisi;9odeedaptedotPVCso1dável,long

hcomftange&vre.SSmm a 3', para

caixa (T' alua und 3.00 74 190.38 571.14

4.10

Aquislgio de Registro gaveta bruto em
lallofotiado.bltole3'IREFlS09l und 2.00 6012 289.S2 579.04

4.11

AqulsIçEode

adaptedQr,PVCPBA,bolse/rosca,JE. DN
7S/0E8Smm. und 4.00 1824 26.54 106,16

4.12

AquisIgSo de Tubo PVC

PBA,aASSEUJE,DN75/DE85mm.rede

áiualNBRS647l m 9.00 9846 14.52 130.68

4.13

Aquisigio dt curva

PVC/PBAJE,PB,9Ograus,DN75/0EaSm
m.oararede asua (nbr 103511 urrd 2.00 1824 26.54 53.08

4.14

Aquisição abraçadelra tipo

D,emacap/ruiaçSodetubos,DN3"com
narafuso» ri» flxerSn. und 3.00 398 3.62 10.86

4.15

Montagem e assentamento de tubos

ncJunta rlasilca,0N7Smm
(OURPVC,ouPVCDEFOFO,ouPRFV]p/ag

ua tubos e conexBes de PVC 9.00 73888/002 1.51 13.59

5.0 SERVIÇOS COMPIEMENTARES 994.20

5.1

Execução de passeio (calçada de

proteçãojou pbo deconcreto com

concreto moldado Inloco,feito

emobra.acabamento

convendonal.e«6cm. armado. 21.23 94992 45.18 959.17

S.2 Limpeza final da obra m' 21.23 9S37 1.65 35.03

VALORCASBRAaEUBBtffttl^^ ' 18.907.99

VAIORM BOSfRIl S.748,03
_ .^.v, . . ... VALORDAOeAkCOSI B0l(RSS__ 24.656;02

I '



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,51%(HORA)

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE : SAOLUIS

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

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃOJOÃO DOSPATOS

SISTEMADEABASTECIMENTO DEÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CERCA DE PROTEÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO/SINAPI
PREÇO

UNITÀRI
õ'

PREÇO

UNITÁRIO/B
Dl

PREÇO TOTAL

1.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO h. . 200,00

1.0

Construção de 2Pilares de concreto

armado(0,20x0,20x2,50m}fck=20MPa para
fixação do portão de acesso ao sistema.

m' 0,10

COMPOSIÇÃO 2.000,00 200,00
2.0 CERCA DE ARAME FARPADO [1 2.508,80

2.1

Aquisição e Instalação de Cerca com mourões
de concreto,seção"T"ponta

Inclinada,10xl0cm,espaçamento3m,cravados
Q,5m,comllfiosdearamefarpado ne 1615x17 m 56,00 74142 004 4 4,80 2.508,80

3.0 PORTÃODEACESSO |i i 1.284,48

3.1

Fornecimentoe assentamento de portão de
acessoao sistema em tubos e chapas plana de
ferro galvanizado medindo

4,00xl,80m,incluindoguarnições,cadeados e
ferragens. m^ 7,20 68054

74145001

155,33 1.103,98
Pintura esmalte fosco,2 demãos,sobre
superfície metálica,incluso 1 demão de

fundoa nticorrosivo.utilizaçãoderevolver (ar- m' 14,44 1 2,50 180,50
1

. • VALOR DA OBRÀ SEM EjoT^S^l 3.993,28
VALOR DOBDI{R$) 1.213,96

, - ' - VALOR DA ÕBRACÕMBDÍTr$TS5'" 5.207,23



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

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : DEZEMBRO/2016

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS MA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC PBAÇLISDN50

BDI. 30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
CÓDIGO;

SINAPI
1

PREÇO

•UNlTÁRl'
• ' 0

PREÇO

UNITÁRIO/
BDI

PREÇO

TOTAL

1 Locação de rede. m 1,00 73610 1,05 1,05

2
Escavação manual de vala em solo de 1^

categoria.
m^ 0,32

933 58 25,00 8,00

2 Tubo de PVC PBAJE CI-15, DN 50 m 1,00 89449 12 12,00

3

Assentamento de tubos e conexões de PVC

PBA CI-15 DN-50 m 1,00 73888/00 1 1,12 1,12

4 Reaterro de valas. m^ 0,32 73964/006' 30,68 9,82

1
' . valçr; D''/^ÒBr^ SEM BDI (R$). 31,99

1' VALOR DO BOI (R$) 9,72
" ' VALORÍp^!bB '̂;co¥BDI ÍR$) 41,71



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

obi6lo/obfa =SiS IÉ-MASIMRLIFICADO D|§BASTECIM£NTO|

local/impIãilaçâo^Sede Municipal deSÃO JpAODOS PATOS- MA

ENGARGOS SOCIAIS -SINAPI MA

GRUPO 1

1

A1 Previdência social 1

A2 Fundo de aarantia cor tempo de serviço 1 8,00%

A3 Salário Educacão 1. 2.60%

A4 Serviço Social da Indústria tSesi) 1 1.50%

A5 Serviço Nacional de Aorendízaoem Industrial tSenai) 1' 1.00%

A6 Serviço de Apoio a Peauena e Média Empresa tSebrael 1' 0,60%

A7 Instituto Naoional de Colonização e Reforma Aarária (Incra) 11 0.20%

A8 Seauro contra acidentes do trabalho (INSS) Risco qrave í. < 3.00%

A9 Ser^rico Social da Indústria da Construção e do Mobifiário - Secorx:!

1

A TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM AS INCIDÊNCIAS DE A S;8o5
1

1

B1 Repouso semanal e feriados 1 17.91%

B2 Feriados t' 3.96%

B3 Auxílio-enfermidade 1 0.91%

B4 13'salário 1' 10,87%

B5 Licenca-paternidade 1 0.08%

86 Faltas íustificadas. Dias de chuvas e outros í 0,72%

B7 Dias deChuva 1 1.62%

88 Auxilio Acidente de Trabalho 1 0.12%

B9 Férias Gozadas 1 9,29%

810 Salário Maternidade 1 0.03%

811 1
812 1

B TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM AS INCIDÊNCIAS DE B

•

1

Cl Aviso préwo indenizado 6,13%
02 Aviso prévio trabalhado 1 0,32%
03 Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2xB)] | 5,21%
04 Férias indenizadas |! 4,81%
05 Indenização adicional [ 0,52%

1

0 TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM AS INCIDÊNCIAS DE C

Dl Reincidência do Gruoo A sobre o Gruoo 8 1 7.77%

D2

Reincidência do Grupo A sobre a\nso prévio trabalhado e
reincidência do FGTS sobre awso prévio indenizado. 0.54%

1,
D TOTALDASTAXASDE REINCIDÊNCIAS I 8,31%

1

(

FERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 87,61%



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

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

REF.COLETA: MEDIANO DATA DE PREÇO : DE2EMBRO/2016

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMADEABASTECIMENTO DEÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA REDE DE LIGAÇÃO DOMICILIAR DEÁGUA •
BDI. 30,A0%

ITEM DESCRIÇÃO ÜNID QUANT
CÓDIGO/

SINAPI 1

PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO

/BDI

PREÇO

TOTAL

1

1 Escavação manual de vala. {0,30x0,30)m. 1,08 93358 40,46 43,70
2 Colar de Tomada de PVC de DN-50. un 1,00 1419 10,82 10,82
2 Adaptador de PVC de 1/2" x 20mm un 3,00 107 0,71 2,13
3 Curva de 90° de PVC Soldável de 20mm. un 1,00 1955 1,42 1,42
4 Tubo de PVC Soldável de 20mm. m 12,00 9867 2,37 28,44
5 Registro de PVC de esfera de 1/2" un 1,00 6038 6,48 6,48
6 Joelho de PVC Soldável de 20mm un 1,00 3542 0,39 0,39
7 Joelho de PVCLR de 1/2" x 20mm un 1,00 3543 1,43 1,43
8 Torneira de ponta de PVC de 1/2". un 1,00 11822 17,03 17,03

1

li
VALOR DÃbBR^EMÍBD (R$1 .111,84

VALOR 00 BOI(R$) 34,00
VALOR DA OBRA CGMiBDlíRS)

.1. B»Rr ' 145,84



ob]8tò/õbra^

local/implantação

RRORONEN
5.

^^^^EÇIMENTO DE AGUA .. ^ ti
^ò'MijnÍcipiò dè São Joâo^dos Patos -

(ur.

^MjlCl^pE^SÃO^ ;

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) =
discriminação

GRyRO:VADMINÍSTRAÇAp:CENTRALb>-:':;-
. Despesas Administrativas |

Total deste grupo =

grupobseguro;E:GArantia'p.

GRUP0::RJSC0'-^

- Garantias

Total deste grupo =

- Riscos e imprevistos j1
Total deste grupo =

GRypO:=pESPESAS..FINANCEIRASl^^^ .
- Despesas financeiras |

Total deste grupo =

- Lucro

Total deste grupo

GRUPO^TRIBUTQS (PIS|C0NFINS,'ISSQN e COMPt.EMENTÀR)
PIS

CONFINS

ISSON)

CPRB

Total deste grupo =

TOTAL DO BDl 3/ CPRB= {[(1+AC+S+R+G)l(1+pF).{1+L)]/(^i|)} -:i) =
ií^;>:íXPTALDP BOr CAÇPRB ={[(1+AC+S+R+G)i(1+DF).(1+L)]/(|ÍI)K^^)g

OBS:SERÁ ADOTADO VALOR 30,40%

TIPODEOBRÀ -

ConsUúç3o ds Edifícios

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA '

1 Quártll

20,34%

trr—
- Móelio

ÇonstruçSo do Rodovias o Porrovias 19.60% '2437%-

ConstniçSo deRedssdeÀbaíleoimento deAgua, Coleta deEsgolo e ConstniçOes Comiatas 20.76%.

Construção e Manutençãode Estaçües e Redes de DistrituiçSo dè EnergiaElétrica- 24.00% 25,84%.

fíanilha da Curva ABC- Serviços 24.00% 25^84%

Fomecimerito dé Materiaise Eguipamenlos 11,10%

Afórmulaabaixofoiutilizada para cálculodo BDldas faixasacima relaaonadas. devendoser adotada comopadrão.
BDl o {[(1*AC*S*R*G).(1*DF}.(1*L)]/(1-t)} • 1 \

Onde: j
AC= TAXA DEADMINISTRAÇÃO CENTRAU

Sb taxa DE SEGUROS:
R" TAXA DE RISCOS:
G" TAXA DE GARANTIAS:

DF" TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS:
Lo TAXA DELUCRO/REMUNERAÇÃO:
I" TAXA DEINCIDÊNCIA DEIMOSTOS (PIS.CONFINS e

UMinS Of TAXAS INTíGRANm DACOIAPOSIÇÃO DO BDl/ CONSTRUÇÃO PS RODOVIAS f fíRROVlAS I.
Item eomponint* de BDl'

Administração Central

Seguro e Garantia.

' Pisco

Despesas /i/ia/icerroí

Lucro

Tributos!PIS, CONRNSelSSQN

TOTAl

3,6000%

0,3200%

-0,5000%

:i,0200%

-S,6J00« -
7,3100% -

19,6000%

Médio

4fiLOO%.
o:«ooo%-

•0,5600%
.1,1100%

.7,5000%

7,5300%

20.9700%

(%)

4,01%

4,01%

0,40%

0,40%

0,66%

0,56%

1,02%

1,02%

6,80%

6,80%

0,65%

3,00%

5.00%

4,50%

13,15%

23,98%

30,40%

•3Qúartíl

25.00%

24;23%

' 26.44%

4' 27,86%
27,86%

16,80%

ISS).

JiL
il Máximo

'II' 0,7400»

il 0.9700%

•í-
1 > 7.9500%

24JÍ00%



N*fi273500

N*927S2S0

N^â273000

N-B272900

N-9272250

ÜÊSERvArCfQO* 13 V
TORAS • B HETROS
ARcn*OM)c«aao

LEVANTAMENTO EM UTM-23M
DATUM - WGS 84

Povoado • volta da Jurema

Município •[sso João dos Patos -MA
Total de Residências-13

U.S273:S3

N«92730CO

^•9272509

Pfi&PCmJSAUVNCtPAL06 $A0 .tOAO003 PATOS

CHPJ: Oe.06203ãmi1-33


