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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PREÇOS N" 012/2021

Processo Administrativo

n° 3010.0907.141/2021

Obieto:

Contratação de empresa para a prestação de
serviços de Pavimentação de vias públicas no
município de Pastos Bons-MA.

RECURSOS: Contrato de Repasse
n O884736/2019/MDR/CAIXA

Vaior Máximo Estimado R$480.000,00
(Quatrocentos e oitenta mi! reais)

Prazo:

06 (seis) meses.

Data da Abertura: 24 de agosto de 2021.

Av. Domingos Sertão, 100 • Sôo José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons • MA • Email: prefBitura_pa8to8bons@hotmail.com
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Processo Administrativo n° 3010.0907.141/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:24/08/2021

HORÁRIO: 11:00 HORAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N» 012/2021

A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação - GPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 012/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, instaurada

^feor meio do Processo Administrativo n° 3010.0907.141/2021, devidamente autorizado pela
autoridade competente, regida pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, e demais legislações
pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital.

A sessão pública de realização do certame da presente TOMADA DE PREÇOS terá
início do dia 24 de agosto de 2021, às 11:00 horas, devendo os envelopes contendo os
Documentações de Habilitação e as Proposta de Preços para o objeto definido neste Edital e
respectivos Anexos serem entregues à CPL, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
localizada no prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida Domingos Sertão n°1.000. Bairro São
José- Centro - PASTOS BONS/MA - CEP 65.870-000, nesta cidade, nas dependências da
Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, onde será dado a abertura dos envelopes. O
procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições da Lei n® 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Lei Complementar n°. 123/2006, bem como as condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a esta Tomada de Preços e será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da CPL em
contrário.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação se destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a prestação dos Serviços
de Pavimentação de Vias Públicas no município de Pastos Bons-MA, de conformidade com as quantidades
e espécies contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital.

1.2. O valor máximo total objeto desta licitação é de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais),
RECURSOS: Contrato de Repasse nO8B4736/2019/MDR/CAIXA.

1.3. Prazo: 06 (seis) meses.

2. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Av. Domin^ Sertão, 100 • Sfio José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Emait: prefeitura_pastosbons@hotmail.com
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2.1. Poderão participar as empresas cadastradas no ramo pertinente ao objeto desta licitação na
Comissão Permanente de Licitação - GPL, ou em outro órgão da Administração Pública Federal ou de
outros Estados ou, ainda, quando não seja cadastrado em nenhum órgão público, que atenda
perante a Comissão, até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos envelopes, a todas as
condições exigíveis para cadastramento na forma dos artigos 28 e 29, da Lei Federal n.o 8.666/93 e
ainda as exigências do seu artigo 32.

3. DOS IMPEDIMENTOS

3.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Licitação

3.1.1 Empresas que não atenderem às condições deste editai;

^^.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;

3.1.3. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações
e/ou contratar por órgão da administração pública, direta ou indireta, federai, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou Diário do
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, Igualmente não poderão
participar as empresas suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações e/ou contratar
com a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA;

3.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;

3.1.4.1. A vedação à participação de empresas que se apresentem constituídas sob a forma de
consórcio se justifica na medida em que nas contratações de bens e serviços comuns, perfeitamente

•pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação
de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no
tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de
contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis iicitantes individuais. A
ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a
formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir
os requisitos de habilitação do editai. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o
número de participantes, admite a formação de consórcio.

3.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -
MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresário, sócio, dirigente ou responsável
técnico;

3.1.6. Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

3.1.7. Empresas [incluindo empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou
qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] que estão respondendo processo
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judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a
fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha;

3.1.8. Empresas que possuam empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou
qualquer outro(s) responsável(els), independente da denominação, com participação entre as
mesmas;

3.1.9. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

3.1.10. Empresas que não possuam endereço físico, bem como local e instalações adequados e
compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

3.1.10.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, visitar in loco, a(s) sede(s) da(s)
^^mpresa(s) participante(s) deste certame, para fins de comprovação da existência de endereço físico,
^Rem como constatar que o local e instalações são adequados e compatíveis para o exercício do ramo

de atividade. Havendo a referida visita, reserva-se a Comissão Permanente de Licitação fotografar a
área externa (fachada) e/ou área interna do imóvel onde está localizada a empresa.

3.1.11. Interessados que integrem, em seu quadro societário, familiar ou agente público que prestem
serviços ao Município de PASTOS BONS em cargo de comissão ou função de confiança, conforme
prevê o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010.

3.1.12. É vedada a participação, de forma direta ou indireta, de servidor ou dirigente do órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.

4.1.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar r\° 123/06, após a classificação final dos preços
propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou

^^mpresa de pequeno porte.

4.1.2 - PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP.

4.1.3. Os licitantes que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei
Complementar n° 123/2006, deverão, no ato do CREDENCIAMENTO entregar à Comissão
Permanente de Licitação, o TERMO DE OPÇÃO e DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante do Anexo VII, acompanhado do
documento comprobatório; certidão simplificada da junta comercial comprovando sua condição de
ME ou EPP.

"A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar n° 123 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção
administrativa prevista no capitulo XIV deste Edital."

4.1.4. O empate supracitado será verificado na situação em que a proposta apresentada peia
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à
proposta mais bem classificada, ocasião na qual, proceder-se-á conforme disposto no item 4.1.5.

Av. Domingos Sertão. 100 • Sâo José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefBiftjra_j»astosl>ons@hotmail.com
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4.1.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto
no item 4.1.4, poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de preclusão, apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado e terá o prazo de 02 (dois) dias para a adequação da nova proposta de acordo
com o valor ofertado.

4.1.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item 4.1.5, serão convocadas as remanescentes que pon/entura se enquadrem na situação definida
no item 4.1.11, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

4.1.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 4.1.4., será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

4.1.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto licitado
^erá adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
4.1.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma
restrição.

4.1.10. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.1.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item 4.1.10, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

^  5. CREDENCIAMENTO
5.1. As empresas que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar credencial do seu representante à Comissão, que poderá ser formalizada por intermédio
de instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO III - Com firma
reconhecida da Assinatura), que deverá vir acompanhada de Declaração de Localização e
Funcionamento (COM FOTOS) que indique todos os dados pertinentes (endereço. Cidade, Estado,
CEP, ponto de referência e telefone), conforme modelo estabelecido no ANEXO X deste Edital

5.1.1. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO III - Com
firma reconhecida da Assinatura), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou
ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidora;

Av. Domingos Sertão. 100 • São José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Emall: prefeitura_pa8(osbons@hotmall.com
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b) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante da
empresa interessada.

5.2. O credenciamento será conferido pela Comissão a cada Sessão Pública realizada.

5.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 5.1. A falta desse documento
somente impedirá que o representante da iidtante se manifeste ou responda pela representada
durante o processo iicitatório.

5.4. A Iidtante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica dispensada do
credenciamento na forma de que trata o item 5.1, devendo comprovar esta qualidade através de
cópias dos documentos indicados nas alíneas do item 5.1.1., devendo apresentar junto aos
documentos que comprove sua condição devidamente acompanhada de Declaração de

^Localização e Funcionamento (COM FOTOS) que indique todos os dados pertinentes (endereço,
^Hidade, Estado, CEP, ponto de referência e telefone), conforme modelo estabelecido no ANEXO X

deste Edital

5.4. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um
mesmo representante para mais de uma empresa.

5.4.1. Somente poderão negociar e recorrer os licitantes que estiverem presentes na sessão através
de representantes credenciados.

5.5. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.

5.6. A Declaração de Localização e Funcionamento (COM FOTOS), deverá ser entregue no ato
da abertura sessão, juntamente com os documentos necessários para qualificar representantes,
sejam procuradores, credenciados ou titulares, podendo serem feitas diligencias nas informações
constantes na mesma, a fim de inibir empresas que não existem fisicamente, nem possuem sede,
evitando assim futuros transtorno a Administração na aquisição do objeto.

®  6. DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação no dia, hora e locai citados
no preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte externa, além da razão
social e endereço, estejam escritos:

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

Avenida Domingos Sertão noi.OOO, Bairro São José— CENTRO— CEP 65.870-000
PASTOS BONS - MA

TOMADA DE PREÇOS N.» 012/2021
ENVELOPE N.o 01 "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"

6.1.2. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.

6.1.3. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos,
nenhum outro será recebido.

Av. Domingos Sertão. 100 • Sfio Josó. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons • MA • Emall: prefeitutB_pa8to8bon8@hotmaii.com
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6.1.4. Não serão consideradas propostas apresentadas por, via postal, Internet ou fac-símile.

7 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

7.1. Para os lícitantes, inclusive as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, a
Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente
fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 5.2. deste Edital.

7.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeira procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta,
procedendo a sua habilitação ou inabilitação.

7.3 O envelope n.o 01 deverá conter, obrigatoriamente, em original ou cópia previamente
^autenticada em cartório ou por servidor da CPL da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, a
^iocumentação seguinte:

7.3.1 Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de PASTOS
BONS/MA, ou qualquer outro órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, obrigando-se a empresa a declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência
de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo do ANEXO IV.

7.4 RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA, será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:

7.4.1. Copia dos documentos pessoais dos sócios/empresário

7.4.2. Registro Comerciai, no caso de empresa individual;.

7.4.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
^^Iterações, devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias

no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais
administradores.

7.4.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

7.4.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

7.5 RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL. SOCIAL E TRABALHISTA, será comprovada
mediante a apresentação da seguinte documentação:

7.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Av. Domingos Sertão. 100 • Sflo José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Emall: prefeitura_pastostions@hotmail.com
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7.5.2 Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da União, Inclusive contribuições previdenciárías, nos termos da Portaria MF
PGFN/RFB nO 358 de 05/10/2014

7.5.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da lidtante, emitida até
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade, mediante a apresentação da;

•  Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais.
• Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Dívida Ativa

7.5.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida
até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de

^^alidade, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, relativos a:
•  ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.
•  TLF - Taxa de Localização e Funcionamento.

7.5.5 Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, comprovada
mediante a apresentação da:

•  Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

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

7.6. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA, será comprovada mediante a
apresentação da seguinte documentação:

^^.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (ano
2020), já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios.

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de
índice financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os valores
ali estabelecidos:

ILC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante
> 1,00

ILG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
> 1,00

7.6.1.1 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
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7.6.1.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1° de
agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento
devidamente autenticado na Junta Comercial.

7.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
^pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida até 60
^^sessenta) dias antes da data de recebimento dos envelopes.

7.7 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS.
mediante a apresentação da seguinte documentação:

será comprovada

7.7.1 Apresentação de Comprovação da empresa licitante de possuir, em seu quadro permanente,
profissional de nível superior, ENGENHEIRO CIVIL, legalmente habilitado e reconhecido pelo CREA
competente, devidamente registrado como responsável técnico na entidade competente, na data
prevista para abertura dos envelopes (devera constar na certidão do CREA da empresa em plena
validade).

a) A comprovação do(s) vinculo(s) do(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante que trata o item
7.7.1, devera ser feita, na forma da Lei, mediante copia autenticada da Carteira Profissional de
trabalho, copia do Estatuto ou Contrato Social, no caso de sócio ou diretor; ou contrato de trabalho
.por tempo indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vinculo empregatício previsto na
Pegislação de regência da matéria.

alQualificação Técnico Operacional: Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado na entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados,
que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com
características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao
objeto desta licitação.

^ Qualificação Técnico Profissional: Comprovação de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um engenheiro civil e/ou
arquiteto, caso se enquadre, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT,
que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com
características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao
objeto desta licitação.
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çiCom a finalidade de comprovação técnica, poderá ser utilizado acervo técnico, de mais de um
profissional, desde que pertençam ao quadro técnico da empresa, devidamente reconhecidos
e registrados perante o Conselho Regional de Engenharia (CREA).

^ No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores
desses atestados serão inabilitados.

êl O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima,
não serão considerados pela Comissão Permanente de Licitação.

7.7.6 Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade em nome da lidtante.

7.7.7 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s}
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14
(quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de conformidade com o disposto no
art. 27, inciso V, da Lei n® 8.666/93, conforme modelo do anexo III.

7.7.8. Declaração de elaboração independente de proposta conforme modelo disposto no
Anexo XI.

7.7.9 A empresa participante deverá oferecer a título de garantia de manutenção da proposta,
conforme o art. 31, inciso III, da Lei n® 8.666/93 e alterações posteriores, a importância de R$ XXXX
(XXX), correspondentes a 1% (um por cento) do valor estimado da presente contratação.
7.7.9.1. A empresa proponente poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

_a) Caso a garantia de participação for do tipo "Carta de Fiança Bancária", deverá obedecer ao modelo
^P^adrão e com firma devidamente reconhecida em cartório.

b) 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 do emitente, em nome do Município de PASTOS BONS/MA.
c) No caso de opção pela garantia em títulos da dívida pública, deverão tais títulos serem
acompanhados de documento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este atestará a
sua validade, exequibilidade e avaliação de resgate atual.

7.8. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação.

7.9. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos
documentos exigidos para Habilitação. O Presidente e/ou Equipe de Apoio reserva-se o direito de
solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

7.10. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não
será devolvida à proponente.

Av. Domingos Sertão, 100 • São José, CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA • Email; pr«feitura_pastosbon^hotmaí!.com



p»w. «•

'«iMa

PASnSBOMS
Uma cl^atfa p * ' f ra^ai

ODMtf

fm ESTADO DO MARAMHAO
unicef

I TDOOS Pll£FEmJMMUNKinU.OERASTOSBONS-MA
CNP>; D5.Z77.t73AKI01-7S

MUNtClPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA aOADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

7.11. Não serio aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.

7.12. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

7.13. Serão aceitas somente cópias legíveis.

7.14. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar n®. 123/2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

«.15. Os documentos da habilitação deverão vir ordenados seqüencialmente e na forma do modelo
isposto no anexo VIII deste edital.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As licitantes deverão apresentar toda a Proposta de Preços no dia, hora e local citados no
preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte externa, além da razão social e
endereço, estejam escritos:

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

Avenida Domingos Sertão n°1.000, Bairro São José- CENTRO- CEP 65.870-000
PASTOS BONS - MA

TOMADA DE PREÇOS N.o 012/2021
ENVELOPE NO 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

^fc.2 - A Proposta de Preços devera ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da
licitante, em língua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
representante legal do licitante proponente, com o seguinte conteúdo:

a) Numero da Tomada e o nome ou razão social do proponente, numero do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este ultimo se houver, para contato.

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, numero do CPF e Carteira
de Identidade e cargo na empresa.

c) Descrição detalhada dos serviços.

d) Prego unitário por item e o global deverão ser expresso em Real, em algarismos e por extenso,
prevalecendo este ultimo em caso de divergente, com no máximo duas casas decimais apos a
virgula, sendo considerado fixo e irreajustável.
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e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.

f) PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; Imediato (ate 03 dias), contados a partir
do recebimento da Nota de Pedido ou Empenho/Ordem de Execução de Serviços.

g) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado conforme
dispositivos da Lei Federai n° 8.666/93.

h) LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Sede do Município de PASTOS BONS/MA,
compreendendo bairros, centra e adjacências, devidamente indicados pela Administração no Projeto
que acompanha este Edital.

^ Carta - Proposta, no modelo do ANEXO II, do Editai, indicado em moeda corrente nacional,
Expresso em algarismos e por extenso, inciusas todas as despesas necessárias a execução completa
do objeto ora licitado;

J) Planilha Orçamentaria, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I) do Edital, com pregos
unitários, parciais e totais, obedecida a itenizaçao apresentada;

I) Composição de Custos Unitários, conforme itenizaçao da Planilha Orçamentaria, parte integrante
do Projeto Básico (ANEXO I - PROJETO BÁSICO - PLANILHAS) do
Edital;

m) Planilha de Composição de Encargos Sociais, praticado peio SINAPI - - SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, no Maranhão;

^

n) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I - PROJETO BÁSICO
- PLANILHAS) do Edital;

o) Composição analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) de acordo com a formula e
planilha abaixo:

** Formula: BDI - [(1/(1-

IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(H-LB) -1] x

100, onde:

IMP- Imoostos incidentes sobre o
ADM = despesas administrativas (central e
DEF - despesas financeiras e seguros

RIS = riscos e imorevistos
I B = l urro bruto
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COMPOSIGAO DO BDI
ftDM - administração central

DEF = despesas financeiras e seguros

RIS = risco e imprevistos

LB = lucro bruto

tMP = impostos sobre faturamento*

ISS ~
PIS

:OFINS

BDI**

* soma dos Impostos (ISS, PIS,COFINS) ** formula

o.i) a licitante devera apresentar a composição e a memória de caiculo do BDI, conforme a formula;

0.2) a licitante que deixar de apresentar a composição e a memória de calculo do BDI, na forma
exigida n a alínea "o.i" tera sua proposta desclassificada;

0.3) o BDI ofertado pela licitante não poderá ser superior ao disposto no projeto.

8.3 PLANILHA DE PREÇOS DO PROPONENTE e CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO -
compatíveis com os serviços, onde estejam claramente determinados os prazos de execução de cada
etapa e seus respectivos desembolsos, devendo tais documentos conter as assinaturas dos
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (RT) (engenheiro civil e Geólogo) e os números de seus registros no
Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA, na forma do art. 14 da Lei no
5.194/66 e Resolução 282/83 do Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Arquitetura -

^^CONFEA e assinado sob carimbo do REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA;

8.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento,
obrigando-se a empresa a substituir serviços ou a totalidade dos serviços no prazo máximo de 02
(duas) horas, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o
custo do transporte por conta da empresa contratada.

8.5 Agenda e Numero da conta bancaria a que se creditara o pagamento do objeto licitado.

8.6 Quaisquer tributes, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos pregos, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os equipamentos serem fornecidos sem
quaisquer ônus adicionais.

8.7 A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Apos a apresentação da Proposta de Pregos não caberá
desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro.
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8.8 Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da proposta,
as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. A Prefeitura Municipal de PASTOS
BONS/MA poderá solicitar prorrogação da proposta por mais 60 (sessenta) dias antes de findo o
prazo de validade da proposta apresentada.

8.9 A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento
serão da exclusiva e da total responsabilidade da LIcitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

8.10 Não se considerado qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada.

8.11 Não se admitira Proposta que apresentar pregos global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os pregos dos Insumos e salários de mercado, acrescidos dos

^Respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e Instalações de propriedade da própria
^^Icitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

8.11 Os pregos propostos serão fixos e irreajustávels,

8.13 O licitante que não mantiver sua Proposta ficara sujeito as penalidades estabelecidas neste
Edital.

9. DO PROCEDIMENTO/JULGAMENTO DOS ENVELOPES

9.1. O presente certame será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido pelo
art. 43 da Lei n® 8.666/93 e alterações posteriores.

9.1.1. O Julgamento Iniciar-se-á com a abertura do Envelope n.o 01, contendo a documentação
relativa à habilitação dos concorrentes.

.1.1.1. No local, hora e dia designados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes que
comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir o ato, a Comissão Permanente de Licitação
iniciará os trabalhos, examinando os envelopes documentação e proposta, os quais serão rubricados
pelos membros e licitantes, procedendo, a seguir, à abertura do envelope documentação;

9.1.1.2. Os documentos contidos nos envelopes "Habilitação" serão examinados e rubricados pelos
membros da Comissão, bem como, pelos proponentes.

9.1.1.3. Caso seja necessária a interrupção e/ou suspensão da sessão para análise, validação e
confirmação de certidões e/ou quaisquer averiguações ou diligências decorrentes de fatos
supervenientes, destacando-se estes, a visita in loco na sede das empresas licitantes participantes do
certame para fins de comprovação da existência de endereço físico, os autos do processo ficarão sob
a guarda da Comissão Permanente de Licitação - CPL, bem como o(s) envelope(s) "Proposta de
Preços", contendo o(s) preço(s) do objeto ora licitado da(s) empresa(s) lacrado(s) e invioiados. A
presidente da CPL designará nova data para a continuação dos trabalhos,
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9.1.1.4. Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope
"Habilitação", através da pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo inserida
em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será
assinada pelos membros da Comissão e empresas iicitantes presentes.

9.1.1.5. O julgamento da documentação para habilitação das proponentes será realizado no dia
designado no preâmbulo deste edital. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a
sessão de abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa oficiai
para conhecimento de todos os participantes.

9.1.1.6. Os envelopes proposta, das empresas inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, após
decorrido o prazo para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este, ou ainda se todas as
empresas Iicitantes desistirem de interpor recurso.

1.1.7. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação,
serão destruídos, independentemente de notificação à interessada.

9.1.2. Critérios para julgamento da documentação;

9.1.2.1. Serão inabilitadas na presente licitação as empresas Iicitantes, que:
9.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, ilegível, com rasuras,
cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva, bem como expedirem declarações falsas
ou em desacordo com este edital.

9.1.2.1.2. Não atenderem ou preencherem todas as condições exigidas no item 7 deste edital.
9.1.2.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a administração poderá fixar o prazo de 12
(doze) meses dias úteis para apresentação de nova documentação.

9.1.3. Abertura dos envelopes proposta:

^9.1.3.1. Os envelopes proposta das proponentes habilitadas serão abertos no mesmo local
^Pinencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação pela Comissão

Permanente de Licitação, na mesma sessão, se houver desistência expressa de interposição de
recursos ou depois de decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os interpostos,
cuja data e horário será comunicada através do órgão de imprensa oficiai.

9.1.3.2. Uma vez abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste editai e seus anexos.

9.1.3.3. Caso seja necessária a interrupção e/ou suspensão da sessão para análise, classificação e
desclassificação das propostas de preços e/ou quaisquer averiguações ou diligências decorrentes de
fatos supervenientes, os autos do processo ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de
Licitação, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

9.1.3.4. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação, bem como pelos proponentes e será procedida a sua leitura.
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9.1.3.4.1. A análise das propostas de preços será acompanhada por técnicos da Prefeitura Municipal
de PASTOS BONS -MA, juntamente com todos os integrantes da Comissão Permanente de Licitação.

9.1.3.5. Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope "Proposta de
Preços", através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, devendo toda e
qualquer declaração pertinente constar da ata, que será assinada peios membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos proponentes.

9.1.3.6. Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será
encerrada, sendo o resultado publicado através da imprensa oficial.

9.1.4. Critérios oara luloamentoda proposta;

■0.1.4.1. Desclassificação:

9.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente a todas às
exigências do presente editai, bem como àquelas que sejam omissas, apresentem irregularidades ou
defeitos, omitirem dados requeridos, apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste
editai ou preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes, apresentarem divergências
nos preços em algarismos arábicos e extensos, apresentarem erros aritméticos.

9.1.4.1.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que apresentarem o preço unitário e/ou
global superior ao valor estimado ou preço manifestamente inexeqüívei.

9.1.4.1.3. Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar as empresas
licitantes o prazo de 12 (doze) meses dias úteis para representação de outra, escoimada da causa
que ensejou a desclassificação.

9.1.4.2. Classificação:

1.4.2.1. Após 0 exame das propostas, a Comissão Permanente de Licitação fará a classificação das
mesmas, que atendam integralmente o edital, da seguinte forma:
A classificação se fará pela ordem crescente de preços, levando-se em consideração o menor preço.

9.2. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da Lei
Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores, em se tratando de microempresas e empresas
de pequeno porte, na seguinte forma;

9.2.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

9.2.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao
menor preço.

9.2.1.2. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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9.2.1.3. A preferência de que trata este Item será concedida da seguinte forma:

9.2.1.3.1. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado o objeto em seu favor;

9.2.1.3.2. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

9.2.1.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.2.1.4. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação,
considerando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente
as exigências deste edital desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante seja
superior aos preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS /MA, constante no Anexo I deste Edital.

9.2.1.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito
de preferência previsto no art. 3°, § 2° da Lei n.® 8.666/93, ainda permanecer o empate, será
efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

9.2.1.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento.

^10 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE.
10.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e as empresas de pequeno porte conforme especificado neste Edital.

10.2 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por
cento) à proposta de menor valor.

10.3 - A situação de empate será verificada após a classificação das propostas e/ou após a fase
recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento
definitivo do recurso interposto.

10.4 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá
apresentar, em até 02 (dois) dias, a nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
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demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 10.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista
na alínea a deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais,
será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para apresentação de nova
proposta, na forma das alíneas anteriores.

d) Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item 10.4
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de
menor valor.

10.5 O disposto nos subitens do item 10.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

^^0.6. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público,
com a convocação prévia de todos os licitantes.

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

11.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da Licitação, ou após o seu
julgamento, será lavrada ata circunstanciada, cabendo à Comissão adjudicar o objeto da Licitação ao
vencedor, submetendo tal decisão à Prefeitura Municipal;

11.2. A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, poderá revogar ou anular esta Licitação, no seu todo
ou em parte, por razões de interesse público nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93;

11.3. Homologada a Licitação, será convocado o vencedor, para, no prazo de até 05 (cinco) dias,
assinar contrato, conforme Anexo VI;

11.4. Ocorrendo o desatendimento ao prazo estabelecido no subitem anterior, a Prefeitura Municipal,
^^onvocará segundo a ordem de classificação, outro licitante, se não preferir proceder a nova

licitação;

11.5. À licitante convocada, em substituição à primeira, será adjudicado o objeto da Licitação e com
ela será assinado o contrato, desde que aceite as mesmas condições da Proposta vencedora,
inclusive quanto ao preço, de acordo com o art. 64 da lei n.° 8.666/93.

12. CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1. Após a homologação do resultado da licitação, a empresa licitante vencedora, terá o prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação pela Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA,
para assinar o respectivo contrato.

12.2. Quando a empresa convocada não comparecer ou recusar, injustiflcadamente, a assinar o
contrato no prazo e condições estabelecidas ou ainda, não apresentar situação regular no ato da
assinatura do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, será convocada outra
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empresa licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.

12.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penaiidades previstas
neste edital e seus anexos.

12.4. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual
período, quando solicitado pela parte interessada, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA.

12.5. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de Instrumento particular, denominado
"termo de contrato", observadas as cláusulas e condições estabelecidas na minuta do contrato

^j^anexo VI deste edital), e da proposta de preços vencedora.
12.6. É facultado à Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA, quando a convocada não comparecer
no prazo estipulado no item 12.1 deste edital (ressalvado o disposto no item 12.4 deste edital), não
apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo,
injustificadamente, convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas peio 1° (primeiro) classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação
independente da cominação prevista no artigo 81 da Lei n® 8.666/93 e alterações posteriores, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

13. CONDIÇÕES DE REAUZAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1 A Licitante vencedora obriga-se a executar os serviços objeto desta TOMADA, em conformidade
com as especificações descritas neste PROJETO BÁSICO e sua Proposta financeira, sendo de sua
inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas

^pspecificações.

13.2 Caso haja interrupção ou atraso na execução dos serviços, a CONTRATADA entregará
justificativa escrita em até 24 horas, onde a justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que
tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento e instalação.

13.3 Todas as despesas relativas à execução do serviço correrão às custas exclusivamente da
licitante vencedora.

14. PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E
DESCONTOS.

14.1-0 pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o
recebimento definitivo, mediante a apresentação de Nota Piscai discriminativa, acompanhada da
fatura e devidamente atestada por servidor designado para este fim, por meio de ordem bancária
emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por eie indicado, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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14.2- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações em virtude de penaildades impostas ao proponente ou inadimpiência contratuai,
inclusive.

14.3- A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestaçâo, dos
produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

14.4 - O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, úteis mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhados ainda das Certidão Conjunta
Negativas de Tributos Federais, do INSS e FGTS, e ainda deverá conter, obrigatoriamente, a
identificação do certame iicitatório bem como a identificação dos serviços relativos a cada um de seus
lotes.

^^4.4.1 - Os pagamentos serão feitos pela Secretaria Municipal de Administração, conforme a
execução dos serviços.

14.5 Na existência de erros na nota fiscal, a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA devolverá a
fatura ao fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando deverá proceder a
substituição.

14.6. A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestaçâo, os serviços entregues não estiverem de acordo com a especificação e quantidade
apresentada e aceita.

14.7 - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
14.7.1- No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o
valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a
data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante

^aplicação da seguinte fórmula:
^^F = [(1 -I- IPCA/100) N/30-1] X VP, onde:

AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir
da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

14.8 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS
14.8.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento,
pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 -h IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir
da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
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15. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. A recusa injustificada da adjudicatárla em assinar o contrato ou fornecer os produtos cotados,
dentro do prazo estabelecido caracteriza o inadimplemento total da obrigação assumida. Ao
contratado total ou parcial inadimplente serão aplicadas as sanções legais a saber:

■  advertência;

■  multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total,
o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cumuiáveis com as demais sanções;

■  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
ADMINISTRAÇÃO, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

^  16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1 Dos atos da administração, decorrentes da aplicação deste Edital, cabem:

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

a) habilitação ou inabilitaçâo do iicitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação.

16.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;

16.1.3. Pedido de reconsideração de decisão do Chefe do Executivo, na hipótese do § 3° do art. 87
da Lei n.o 8.666/93, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato.

16.2. Os recursos serão dirigidos ao Chefe do Executivo, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação - CPL.

►
17. FONTE DE RECURSOS

17.1. As despesas para atender ao objeto desta Tomada de Preços ocorrerão por conta de recursos
próprios do município, das seguintes Dotações Orçamentárias:
15.452.0030.1016.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

18. ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO.

18.1. A prefeita Municipal de PASTOS BONS -MA ou pessoa por ele designada, poderá revogar a
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anuiá-ia por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como
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adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às empresas licitantes
quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

19.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente edital e seus anexos deverá ser enviado, por escrito, podendo ser protocolado o original,
mediante recebimento da 2^ (segunda) via, à Comissão Permanente de Licitação responsável por
esta licitação, até 2 (dois) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo.

19.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao edital;

19.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que
Éenham adquirido o presente edital.

20. DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

20.1- A caução de garantis de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à

Administração quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as obrigações direta

ou indiretamente vinculadas ao Contrato a ela adjudicado.

20.2- A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a

importância correspondente a 4% (quatro por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de

dinheiro, esta deverá ser depositada no Banco do Brasil, conta corrente n® agência n®

, devendo o comprovante ser protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da

^^ssinatura do Contrato.
20.3- As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de

Registro de Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a

assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser

protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da assinatura do Contrato.

20.4- As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido

emitidas sob forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos(Artigo 56, § 1°,I

da lei 8.666/93).

20.5- A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua

proposta esteja enquadrada no disposto no parágrafo 2° do artigo 48 da lei 8.666/93 com a nova

redação da lei 9.648 de 27/05/98.
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20.6- o valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a

expedição do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

20.7- A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da

proponente vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Em caso de

rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o valor da CAUÇÃO DO

CONTRATO, a menos que a rescisão ou a parallzação decorra por culpa da Administração, nos

termos da legislação vigente.

20.8- Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá

ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos

^rtigos 366, 827, 835, 837 e 838 da lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
20.9- Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites

previstos na lei 8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no

mesmo percentual estabelecido no item 20.2.

20.10- Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a

Proponente vencedora apresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por

essa escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os créditos

da proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.

21. CONDIÇÕES GERAIS

21.1. É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, dos produtos que forem adjudicados
^^m conseqüência desta Licitação.

21.2. Não serão levadas em consideração pela COMISSÃO, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamações relativos ao Edital que não tenham sido formulados por escrito e devidamente
protocolados, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para abertura dos envelopes, ressalvado o
disposto no §2° do art. 41 da Lei 8.666/93.

20.3. Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais sobre este Edital.

20.4. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, fica eleito o Foro da Comarca da PASTOS
BONS, Estado do Maranhão excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20.5. O Chefe do Executivo, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la, de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.

20.6. A comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados nesta
licitação, sobre o Edital e seus anexos, obedecendo instruções do sub item 20.2.

20.7 O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município,
http://sucupiradonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes podendo ser adquirido junto a CPL, de 2^ a
63, das 11:00 ás 12:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, à Praça da

Av. Domingos Sertão, 100 • Sâo José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Emall: prefeitura_paslosbons@hotmaH.com
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20.8. Integra o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BÁSICO E PROJETO.

ANEXO II - Carta de apresentação da Proposta
ANEXO III - Modelo de Carta Credencial para representante
ANEXO IV - Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação.
ANEXO V - Declaração de não empregar menor
. iNEXO VI - Minuta do Contrato

ANEXO VII - Termo de opção e declaração para microempresa e emprasa de pequeno porte
ANEXO VIII - Modelo de Capa para acompanhar os documentos de habilitação e proposta.
ANEXO IX - Declaração de Elaboração Independente de Proposta
ANEXO X - Declaração de Localização e Funcionamento {com fotos)
ANEXO XI - Modelo para Carta fiança.

Dê-se-lhe a divulgação prevista no Art. 21 da Lei n.o 8.666/393.

PASTOS BONS (MA), 04 de Agosto de 2021.

PAULO EMÍLIO ALVES

RIBE1RO:269662S5300

Assinado de furma digital pof PAULO EMg.10 A1.VE5
BiBElRO 26966J55300

Dados 2021 08CM 1506:30-03(»

PAULO EMÍLIO ALVES RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração

Av. DomlogM Swtáo. 100 • Sêo JoM. CEP: 86.87(W)00 • Pastos Boa» - MA • Email: pr.lWnjía_pasto8bon8®holmaíl.com
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ANEXO-I

PROJETO BÁSICO
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PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO,
DRENAGEM,CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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1. APRESENTAÇÃO

o presente projeto faz parte do Plano de Ação proposto por esta

administração, que prevê a pavimentação de vias públicas, a criação de

calçadas com acessibilidade na zona urbana do município de PASTOS BONS,

Maranhão. A fim de assegurar a execução deste projeto, cuja principal meta

é levar benfeitorias para as comunidades mais carentes do município, a

PREFEITURA vem solicitar financiamento da obra em questão.

A implantação de pavimentação em paralelepipedo nas ruas do município tem

como objetivo melhorar a qualidade de vida da população uma vez que o

pavimento de paralelepipedos é considerado ecologicamente correto, pois

permitem a infiltração da água de chuva recarregando o lençol freático e

minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor, propiciam

o crescimento de determinadas graraineas que, além de ajudar a diminuir a

temperatura, captam C02 que é expelido pelos carros, partículas coloidais

carregadas de nutrientes que poluem os cursos d'água.
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2.METAS

o projeto que ora se apresenta, trata-se de pavimentação em
paralelepipedo, construção de calçadas com rampas para acessibilidade e
sinalização viária na cidade de PASTOS BONS - MA, contemplando a seguinte

LARG. DA VIA

ExnieXofM)NOME DAS RUAS

RUA GERSONiA MENDES DE SÃ 02 2880,00

450,00
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as

especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa

obediência aos principies de boa técnica, devendo ainda satisfazer

rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que

venham a se acumular no local.

Competirá a empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações

provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução

dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saldo

de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material

equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará

junto aos departamentos e divisões na Rede Fisica o apoio para essa

definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o

mesmo padrão de qualidade, em todos os niveis da edificação.

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA

o município de Pastos Bons está localizado na mesorregiâo Leste

maranhense , na microrregiâo de Chapadas do Alto Itapecuru(IBGE, 2010) . O

desmatamento, o aterro das margens de rios, a degradação da mata ciliar, o

chorume, os sumidouros e os resíduos de saúde são fatores que contribuem
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para o assoreamento dos corpos d'água e a contaminação do solo do município

(CNM, 2002) .

O relevo na região é formado pelo planalto oriental, constituído

por um conjunto de morfoesculturas no Leste maranhense, chapadas que se

prolongam para o Nordeste. Apresenta forma tabulares, com cotas máximas de

460 metros de altitude que decaem para vales mais amplos, em colinas de

declividade média a alta (FEITOSA, 2006). Os cursos d'água da região fazem

parte da Bacia hidrográfica do Itapecuru e a vegetação é composta pelo

Cerrado cora encraves da vegetação da Caatinga (IMESC, 2008) .

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pelo

sistema elétrico da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR em 60 Hz.

MãmBMÕtãSá
Civil

CRBA: 7167/D
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Especificações técnicas

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente Discriminação Técnica objetiva fixar as condições para

a  execução dos serviços de pavimentação em pedra granitica tipo

paralelepipedo e drenagem superficial, localizado na Sede do Município de

Pastos Bons - Ma.

- Controles tecnológicos

A  CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle

tecnológico dos elementos indicados pela Fiscalização, antes do emprego de

tais elementos na obra ou serviço.

- Assistência técnica

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu

recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência

técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final,

bem como as surgidas neste periodo, independentemente de sua

responsabilidade civil.

f
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- Anotações de responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referente à execução

da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

- Consiuno de água, energia, etc.

As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, etc.

correrão por conta da CONTRATADA

- Transporte de materiais e equipamentos

o transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da

obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

- Equipamentos de Proteção coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os

Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer

das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria

n.° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de

segurança,

f
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da Obra

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a fixação das

placas de obra e dos responsáveis técnicos pela execução, em local visível,

de acordo com as exigências do CREA;

A placa deverá ser confeccionada com chapa metálica n' 18 pintada

com tinta esmalte, sendo fundo branco e letreiros do padrão da Caixa

Econômica Federal.

A placa deverá ser fixada sobre cavalete em madeira com 2 peças

de 2"x3" com altura de 2,50m e terá dimensão de 6m^. Do mesmo material

deverão ser confeccionadas placas de sinalização de advertência, que serão

colocadas ao longo das vias para a prevenção de acidentes.

Raspagem e lindeza do terreno

Compreende a remoção de deposição mineral ou orgânica existente

no leito da rua, assim como uma camada de 0,10m de terra fina (poaca).

Bota-fora de material inservivel DMT= €km

Corte e remoção de todos os trechos danificados indicados no

projeto era anexo.

A escavação será precedida de 30cm de base. ^
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As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se

fará em função da necessidade exigida na execução da obra.

O material proveniente da remoção e limpeza será removido do local

da obra.

Locação da obra

Na locação da obra será efetuada conformação mecânica através de

motoniveladora com envaletamentos laterais, observando-se a declividade

minima para o tipo de revestimento a ser aplicado.

2. TEPRAPLENA6EH

Regularização do sub-leito c/ escarificaçâo, umedecimento e

compactação

Após o levantamento topográfico p/ locação da obra será efetuada

regularização mecânica através de motoniveladora com envaletamentos

laterais, observando-se a declividade minima para o tipo de revestimento a

ser aplicado.

Nesta fase do serviço será efetuado também o expurgo da matéria

orgânica existente na área a ser pavimentada.

Escavação e carga do material de jazida

Será lançada material de primeira categoria para aterro na

extensão da rua a ser trabalhada, será escavado com trator de esteira de

potência equivalente a 140 HP, cujo material PA o revestimento será na

r
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espessura de 30 cm, obedecendo ás marcações toprográficas do greide e off-

set nos bordos transversais dos locais indicados.

Transporte local em material de jazida

o material lateritico será transportado em caminhões basculantes

carregados por pá mecânica nas jazidas cuja distância média de transporte

está em torno de lOkm, os locais onde serão lançados os materiais obedecerão

as marcações topográficas e orientações do chefe do campo que indicará a

maneira adequada para o descarregamento que ficará enleirado com distâncias

entre si que permitia após o espalhamento ficar na cota marcada

topograficamente.

base

Espalhamento de material estabilizado granulometricamente para

O espalhamento será feito através de uma motoniveladora após a

colocação do material lateritico, cujo material será colocado a enleirado

conforme orientação do chefe de campo e apontadores. Este espalhamento será

executado no greide estabelecido topograficamente, fazendo o abaularaento

com uma inclinação de 4% para os off-sets, marcados nos bosrdos

transversais.

Compactação mecânica a 100% do proctor normal

t
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Após O espalhamento dos materiais serão compactados, até atingir

os 100% do proctor normal e esta compactação será feita após umedecida por

caminhão pipa.

3.0 - PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação em pedra granitica

A pavimentação será em pedra granitica tipo paralelepipedo,

conforme projeto, comum na região, com dimensões regulares, assentes sobre

pó de brita cora espessura de lOcra, obedecendo-se a guia mestre padrão. Após

o assentamento a pavimentação deverá apresentar uma superfície lisa e

devidamente nivelada obedecendo aos caimentos minimos de projeto. O

rejuntamento será feito com nata de cimento e areia no traço de 1:3.

CALÇADAS E RAMPAS (PASSEIO PÚPLICO)

- Aterro apiloado

Este serviço consiste na colocação de areia fina na área destinada

para a implantação das calçadas. Neste processo, o material deve ser

colocado em camadas não superiores a 20 cm, abundantemente molhadas e

socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para
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evitar acomodações futuras e o comprometimento do piso. O material que será

utilizado no aterro deverá ser limpo, destituído de detritos

- Calçada em concreto

Este serviço contempla a construção da calçada em concreto no

traço 1:3:5 (FCK=12 MPa), a mesma terá 1,20 m de largura e 6,0 cm de

espessura. A calçada em concreto terá l,08m de largura e 0,12m de espessura

do meio-fio, totalizando l,20m de largura.

Inicialmente será feito o nivelamento e compactação do subleito,

colocação de brita, instalação de formas e telas de aço, posteriormente

será feito o lançamento, espalhamento e nivelamento do concreto. Para o

acabamento, será feito o desempenamento do concreto, a execução de juntas

de dilatação e a cura.

Na área destinada a construção de rampas para acessibilidade,

segue projeto com dimensões, conforme a NBR 9050.

A medida destinada para manobra da cadeira de rodas:

Rotação 90® = l,20m x l,20m.

Sinalização tátil (ladrilho hidráulico):

o piso táctil será ladrilho hidráulico nas dimensões de 25 x 25

cm e 9 mm de espessura, para a locomoção dos deficientes visuais.

A sinalização na cor vermelha é alerta, situada no inicio e término

das rampas, com faixas de 25 cm de largura.
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4.0 - DRENAGEM

Meio-Fio

Será utilizado meio-fio em concreto pré-moldado Fck=15 MPa, com

dimensões de 15x30cm, obedecendo aos caimentos naturais da rua de modo que,

sejam minimizados os trabalhos de corte e aterro; a escavação será manual

em toda sua extensão da rua, de forma que seja suficiente para receber o

meio fio em concreto.

DETALHE DO MEIO FIO

IScm

Meio fio pré-moldado

Sarjetas

Será utilizada sarjeta em pedra, com o mesmo tipo da pavimentação,

sendo executado somente uma camada de reforço em cimento e areia 1:3

concreto simples ao longo dos meio-fios, espessura de 7cm e largura de 30cm

devidamente revestidos em argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

1
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Valetas

Será utilizada nos cruzamentos das ruas valeta em pedra, cora o

mesmo tipo da pavimentação, sendo executado somente uma camada de reforço

em cimento e areia 1:3 concreto simples ao longo da valeta, espessura de

7cra e largura de 60cm.

5.0 SINALIZAÇÃO:

Sinalização Vertical

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que

se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao

lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter

permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas

preestabelecidas e legalmente instituídas.

A sinalização vertical tem finalidade de fornecer informações que

permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo

a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários

da via.

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que

pode ser de:

Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições

que governam o uso da via;
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Advertir os condutores sobre condições com potencial risco

existente na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de

pedestres;

Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou

de serviços e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a

ajudar o condutor em seu deslocamento.

Será descrito a seguir apenas os tipos das placas

utilizadas neste projeto em especifico.

Dimensões

Devem sempre ser observadas as dimensões mínimas estabelecidas por

tipos de via conforme tabelas a seguir:

Dimensões minimas - sinais de forma circular

Diâmetro

Mínimo Tarja mínima Orla mínima

Urbana 0,040

aÓso"Rural (estrada) 0,50 0,050 0,050

Legislação especial (*Í 0,30 0 030 0,030
(*) relativa a patrimônio histórico, artístico,

arquitetônico, arqueológico e natural.

cultural.
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Sinalização de regulamentação (Parada obrigatória):

Significado:

Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar

ou cruzar a via/pista.

Princípios de utilização;

O sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja reforçar ou alterar

a regra geral de direito de passagem prevista no art. 29, inciso III, do

CTB. Seu uso deve se restringir às situações em que a parada de veículos

for realmente necessária, sendo insuficiente ou perigosa a simples redução

da velocidade, ou quando ocorrer uma das condições abaixo:

• onde o risco potencial, ou a ocorrência de acidentes, demonstre

sua necessidade;

•  nas interseções sem controle por semáforo, em área que tenha

grande número de interseções semaforizadas;

• nas passagens de nivel não semaforizadas;

• em vias transversais, junto a interseções com vias consideradas

preferenciais, devido suas condições geométricas, de volume de tráfego ou

continuidade física;

•  em interseções em que a via considerada secundária apresenta

visibilidade restrita.

Posicionamento na via:

f
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A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais

próximo possível do ponto de parada do veiculo.Em pistas com sentido único

de circulação, em que o posicionamento da placa à direita não apresente

boas condições de visibilidade, este sinal pode ser repetido ou colocado à

esquerda.

Em pistas com sentido único de circulação, com duas ou mais faixas

de trânsito, com grande volume de tráfego, recomenda-se o uso de placa

contendo o sinal R-1 em ambos os lados.

Quando a via secundária interceptar a via que tem preferência de

passagem em ângulo agudo, a posição da placa R-1 deve ser tal que não gere

dúvidas aos usuários.

Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no máximo a 10,0 m do

prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.

Em vias rurais, a placa deve ser colocada no mínimo a 1,5 m, e no

máximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista

transversal.

/-
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mSTOSBCMNIS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75

SINAL DE FORMA OCTOGONAl - R-1

À
CORES:

Fundo: Vermelho Refletivo

Orla Interna: Branco Refletivo

^ÊÊÊF

DIMENSÕES:

Lado: 400 mm

a: 16 mm; b: 32 mm

Orla Externa; Vermelho Refletivo o: 135°

Letras: Branco Refletivo malha: 20 x 20 mm

Verso: Preto Fosco a (letra): 115 mm
As dimensões dos sinais deverão ser definidas

conforme o tipo de via.

- Placas de identificação das ruas

Serão executadas em chapa metálica galvanizada n''22 nas dimensões

20,0 X 35,0 cm já esmaltada para identificação de cada rua, sendo fixadas

em todos os cruzamentos.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75
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As placas ficarão fixadas em um tubo de ferro galvanizado de 2''

de diâmetro através de uma chapa de aço fina N°22 e para fusos de rosca

soberba de 3/8". O tubo de ferro terá 2,50 m de altura, sendo 0,50 m

engastado no solo com concreto simples no traço 1:4:5 (cimento, areia média

e pedra britada).

6.0 - LIMPEZA GERAL

Limpeza Geral
A  urbanização deverá ser entregue em perfeito estado de

funcionamento, sem empoçamento de água na rua, com declividade suficiente

para escoamento de águas nas sarjetas. A limpeza da área onde for construído

os meio-fios deverá ser efetuada através da retirada de materiais era

entulhos após a conclusão da obra deixando o local limpo e aprovado pela

fiscalização.

MÁÇ^fi\tOTAS.i
MG CIVIL

CREA-m 7167:0



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 1000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM URBANA

DEMONSTRATIVOS DE QUATITATIVOS

COMPRIM.D
EXTENSÃO (M)NOME DAS RUAS

O HEIO-FIO

451.001  RUA GERSONIA MENDES DE SA 02

TOTM.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO. N" 1DOO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS B0N8-MA

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPiPEDC E DRENAGEM URBANA
2886,40 M' s ArEA TOTAL

MEMÓRIA PE CALCULO

ireH DESCRIÇÃO TX v-iwano vAuIro v,we. «tcçio uibleU TOTAL

t.l> [SERVIÇOS PHEL—IAHES
1.1 PmCAOAOBRA

1,2 jLOCAÇiODAOSRA

REGULARIZAÇÃO DO SUS-L£[TO CJ ESCARI

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO OE

3,00 2.00

2.3 EXPUGO DE MATERIAL VEGETAL DE3AZIDA

2.4 ESCAVAÇÃO e CARGA DE MATERIW. DE OAZIDA CATEGORIA

TRANSPORTE COM CAMlNHAO BASCUIAHTE OE lOM'-
Drwi\/TA CM I CTTn V&TI IRAI

ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADO

Z7 ICOMPACTACAO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL

U

PPAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE CO-CHAC OE AREIA

3.1 RElUIfTADO COM ARGAHASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇ013

(P^RAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

2636.40

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
3.2 COM CONCRETO MOLOAOOIN LOCO, FEHO EM (MRA,

ACABAMENTO CONVEICIONAL ESPESSURA 6 CM. ARMADO.

646.00 1.20



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N" 1000

PROPONENTE: PREFErTURA MUNiaPAL OE PASTOS BONS-MA

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPiPEDO E DRENAGEM URBANA
2B8E,40 M' ° AREA TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO

DESCnçÃO

MEI&fOK CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. USINAD015

UPA. COM 0.30 M U.TURAX D.1S M BASE REJUNTE EM

ARGAMASSA TRAÇO 1.3,5 (CIMENTO EAREIAI

SARJETA DE CONCRETO. ACABAMENTO LISO COM OMJAREIA1311

30c(r X e«7cin}

VALETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO 60CM

DE LARGURA X 7CM OE ALTURA

ISINALeAÇÃOVBiTICM.
SINUIZAÇAO PERMANENTE. VERTICAL COM PLACA CIRCULAR
PAORAO DENIT EMO.riM, COM PORTE OE MADEIRA 3.50M FIXADO
COM BASE DE C0WBEI0_«X«X9!

SINALIZAÇÃO PERMANENTE. VERTICAL COM PLACA OCTAGONAL DE
AÇO PADRÃO DEMT 04.75». COM PORTE DE MADBRA 350M FIXADO
COM BASE DE CONCRETO 40X40X50

PORTE OE FERRO GALV.Or.hsZÃOm COM 2 PLACAS DE 20X35 EM

CHAPA OE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
unaGEnu.

61 I LIMPEZA FINAL OA OBRA

TX vjtdm vJwtite vjwe. «meIb tubWM TOTAL

6.00 55,00

12.00 12J)0

12.00 12,00



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N" 1000

sotwfi»
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PROPONENTE: PREFEnURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

OBTETO: PAVlMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM URBANA

DATA BASE: SINAPI-11/2019, SICRO-3 07/2019, ORSE 11/2019

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49%(HORA) 49,98%(MÊS) COM B. O. 1 = 25,80%.

ITEM DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PREUMINARES

I.l PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1.2 LOCAÇÃO DA ÇgRA
2.0 TERRAPLANAGEM

REGUWRIZAÇ40 DO SUB-LEITO U ESCARIFICA

CAMADA VEGETAL, UTIU2AND0 MOTONIVEUOORA

EXPUGO DE MATERIAL VEGETAL DE ÍAZiDA

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1V2IDAzas

PLANILHA ORÇAMENTARIA

BASE DE
QUANT.

DADOS

B,00 SINAPI.11/2019

«l.Ool PRÓPRIA

PREÇO

UHIT. SlBOi UNIT. CSDI

74209/001

CPU 01

iWAiííeira
fTRANSPORTl COM CAMINHÃO BASCÜLAMTE DE lOM'
RnnnvTA PM i pirn natural

ESPALHMilENTO DE MATERIAL ESTABIU2AD0

COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE

3.1 AREIA RE3UNTAD0 COM ARGAMASSA DE GMENTO E ARQA

NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

EXECUÇÃO DE PASSEIO [CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
3.2 COM CONCRETO MOLOADOIN LOCO, FEITO EM OBRA,

■lupNimiNHuiSPNi.-uaaMiirjlaitfcVildMOííailaKIIlLI

COR NATURAL P/VlSUAlS, DIMENSÕES 2SX25, APUCADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIAL REJUNTADO,EXCUSIVE

MEIO.FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15
MPA. COM CI,30M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3,S (CIMENTO E AREIA)
SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO USO COM

Ml 2.886,40 SINAPI.11/2019 72961 1,21

Ml 2.886,40 SlNAPl.11/2019 73822/002 0,44
I^^HDISUSZI

Ml 577,28 07.2019 5502986 1.86

Ml 577,28 SINAPI.11/2019 74155/001 1,34
SILKU-J

T*KM 10.393,02 07.2019 5914359 1  0,64

M» 577,28 SINAPI.11/2019 74034/001 0.80

Ml 577,28 SlNAPl.11/2019 74005/002 5,20

TOTAL C/BDi K

3.905.17 O.BlAb

2.250,00 0,47%

1.655,17 0,34%

21.078,10 4,39<%

0,91%

1.587,52 0,33%

1.350,84 0,28%

975,60 0,20%

8.418,35

583,05

3.775.41

M' 2.886,40 SlNAPl.n/2019 72799 71,93 261.190.34 1 54,41%

M> 1.015,20 SINAPI.11/2019 94992 SD,OB 63,00 63.957,1 13,32%

M» 229,50 ORSE 11/2019 9418 77,58 97,60 22.399,20 4,67%

VALETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO 60CM
I AoraiiDA y ttm '

SINALIZAÇÃO VERTIVAL

PORTE DE FERRO GALV. 0 2", h » 2,50m COM 2 PLACAS DE
S.3 2DX3S EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA PARA

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS 5,00 WSE 11/2019
UMPEZA GERAL

ÜMPEZA GERAL m: 2.886,40 PRÓPRIA

TOTAL DA OBRA C/ BOI

0%)

TOTAL GERAL DA OBRA

VALOR

83.697,50

M 846,00 SINAPI.11/2019 94273 33,49 42,13 35,641,98 7,43%

M 846,00 SINAPI,n/2019 94282 39,87 50,16 42.435,36 8.84%

M 56,00 PRÒPflU CPU 02 79,78 100,36 5.620,16 1,17%

16.700,33

453,22 570,15 6.841,80 1,43%

476,46 599,39 7.192,68 I 1,50%UN. 12,00 ORSE 11/2019

7.071,68 1,47<H>

7,071,68 1,47%

RS 479.999,92 100,0046

96.769,981

479.999,92

116,19 R$/M>



j  ESTADO DO MARANHAO
I  PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
I  AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N® 1000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM URBANA
DATA BASE: SINAPI-11/2019, SICRO-3 07/2019, ORSE 11/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OQaUMINAÇÃO %

SERVIÇOS PREUMINARES 3.905,17 0,81%

TERRAPLANAGEM 21.078,10 4,39%

PAVIMENTAÇÃO 347.547,14 72,41%

DRENAGEM 83.697,50 17,44%

5INAU2AÇÃO VERTICAL i 16.700,33 3,48%

UMPEZA GERAL 7,071,68 1,47%

1.30!,72 33,33% 1.301,72 | 33,33%] 1.301,72 j 33,33%

4.2ts,62 20,00% 4.215,62 j 20,00% 4,215,62 20,00%| 4.215,62 20,00%

57,924,52 16,67% 57,924,52 16,67% 57,924,52 16,67%! 57.924,52 | 16,67%|

16,739,50 20,00% 16,739,50 20,00% 16,739,50 20,00%| 16.739,50 20,00%

4,215,62 20,00%

57.924,52 16,67%| 57,924,52 16,67%

TOTAIS PARCIAIS

TOTAIS ACUMULADOS

16.739,50

S0.1S1,37 1«,7%>I 80.161.37 16,7%

479.999,92 100,0% 60.181,37 16,7% 160.362,74 33,4%l 240.544,11 S0,1% 319.423,75

78.879,64

398.303,39

16.700,33 100,00%

'.071,58 100,00%

81.696.53 17.0%

83,0% 479.999,92 100,0%



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de SlglU

«puacico

WdoCT

I
Proponenle/Tomador

PREFBTURA MUN. DE PASTOS BONS

Municipio/UF

PASTOS SONS/MA

ProgramarModalidade/Açào

Empreendimento ( rome'apelido)

pavimentacAo em paralelepIpeoo e orenacem urbana

Aprovado (data)

Conirepartíde

OS ou FIM

Firranciamerrto

execução

EFouAD

RapasM

RS

24.8S3,1S

345.736.99

83.261.58

23.648.20

rImliMgie
Nem

TERRAPÜUVAGEM

PAVIMENTAÇ
DRENAGEM

O VERTIVAL

RS
24.983,27

347.547,14

83.697,50

23,772,01

QuanUund

1 KTBfTira130.12

1.810.14

439.92

123.81

MrllIlVW

IEES3
líuLliU

EEE^

Kcsa
■tr!T:riv:s

■itrgM
■üTrg^

EaSa
iri!in.:-.:i
E3S23

Essa

477,499.92
de exeeuçia: AO > AOmMsIragSo OtetN pri»

EF-ae
PASTOS BONSrtíA - 1

Locai/Data

ENOQUE FEfWEII» MOTA NETO
PASTOS BONS - MA
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

AVENIDA DOMINGOS SERTAO, N» 1000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNiaPAL DE PASTOS BONS-MA
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM URBANA
DATA BASE: SINAPI- 11/2019, SICRO-3 07/2019, ORSE 11/2019
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49%(H0RA) 49,98%(MÊS) COM B. O. I = 25,80%.

PLANILHA ORÇAMENTARIA
oesCRIçAo

PAVIH6NT0 6M PAfUL£l6P[(»6DO $06R£ COLCHtô DE AREIA
3 ) REJUNTADO COM ARGAMASã» DE OMgNTO 6 AR6U NO TItACO 1:3

06 PASSEIO (CALCADA) OU PISO D€ CONdtfTO COM
CONCRETO MOIDAOOLN UXÜ. FETTO EM OBAA. ACAMMENTO

SMETA DEOMaiETO. ACABAMENTO LíSC COM QM/AREU >:3 (l

e SOcmxcaTcm)
ICIO^IO 06 CONCRETO M010M30 NO LOCAL USNAD015 MPA,

4.1 COU 0.» M ALTURA X O.IS M BASE, REJUNTE EU M^âAUASSA TRAÇO
IjS^CNENTOEARBA)
nSO TAm OSfiEQOtiÂL &0(J ALERTA DE CONCRETO, NA COR
NATURM. P/VISUAIS, MMeâÕES 2SX25, APOCAOC CO»
AK3AMASSA IN0Ü5TVAL RnUNTADO,0(CU5IVE REOULARIZAÇAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASOJONTE DE lOM^* RODOVIA EM

NATURAL
paMANe^ VERTICAL COM FIACA OaAGONAL DE

AÇO PADRÃO DENTT D^«7SM, COM PORTE OE HAOBRA 3.50H

LIMPEZA tXRAL

crrnvTTTSf, PERMANeiTE, VERTICAL COM KACA ORCULAR
RADiUOMrrO-0,7SM, COM PORTE DE KADBRA 3,S0M FRAOO

VALETA DE CDNCRnO USINADO MOU3AOA m LOCO fiOCM DE
LAMjLAA X 7» K ALTURA

PORn oe F9R0 GALV. 0 2', n s 2,SQin COM 2 PLACAS 0€ 20X35
3.3 04APA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIRCAÇAO DE

ÚUAKT. aASEOEDAOOS COO.

261.190.34 54.41H2.606.40 j SINAPI.11/2019

1.015.20 SINAPU1/20I9

846.00 SlNAPI.l1/2019

63.9S7.60 U.32% 67,74H

42.435.36 B.849b 76.58%

35.641.90 7.43% 04,01%

22.399.20 4.67%

l.7S%

7.192.68 t.50%

7J371.68 1.47%

6341.00 1.43%

S.620.16

229.50 1 OPSE11/2019

TxKH 10.393.02

12.00 ORSE 11/3019

PRÓPRIA

ORSE 11/2019

PR

SINAPI.1W2019

3.775.41 0.79%

PIACA DE OSRA 54 CHAPA DE ACO GU.VANIZAOO

OAOeRA

JUMPEaL MECANIZADA DE TaRENO CDH RBttCAO DE CAMADA

M» 5.00 II/20J9 4526 473 B? A\T (7 nsfi%

M' 6.00 SlNAPI.l1/2019 74209/00 298,09 375,00 2.250,00 0.47%

H  4S1.0Q PROniA CPUOl 2,92 3.67 1AS5,17 0.34%

IVSIADORA
SffUGO DE MATBUAL V^TAL 06 lAZtOA

2.B86.40 I SINAP1.U/2QI9

577.20
ECARDADEMATBUALOêMZIDA 1« CATEGORIA

BPAIHAMENTO DE MATERIAL ESTAaOJZADO
gRANlJLQMFTRlCA»e4TE PARA BASE

1J07.S2 0.33%

Q.20%

975.60 0.20%

5fl3.Q5 I 0.12%S77.Z0 SINAPI.11/2019

M.441,96
479.999.92TOTAL 6BRAL DA MRA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO. N° 1000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPiPEDO E DRENAGEM URBANA

DATA BASE: SINAPI. 11/2019, SICRO-3 07/2019, ORSE 11/2019

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49%(HORA) 4g,98%(MÊS) COM B. D. I » 25,80%.

I  TtPOOeOBKA

Construção de Edifícios

Construção de Rodovias e Ferrovias

Construção de Redes de Atrastecmemo da Água,
CoMb de Esgoto e Construções Corralalas

Construção e uenulenção de Estações e Redes
da Di^r&uicão de Cnamia Elétrica

Obras Portuárias, Uarfílmas e FH/viais

IFomecimenlo de Materials e Equipemenlos

25,80% I

VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA

SQMrtP

A fõrmute ebaixo hi ublizada para cálculo do BOI das faixas soVna relacionadaa. devendo ser adotade como padrão.

BDI = {((1+AC+S+ff+6).(1+DF).(1+i.)l/(1-/)}-1

4C« TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

S* TAXA DE SEGUROS:

Re TAXA DE RISCOS;

Ge TAXA DE GARANTIAS;

DFe T4X4 DE 0eSPÊS4S F/N4A/CE/HAS,

Le TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO;

I m TAXA DE INCIDÊNCIA DE lUOSTOS (P/S. CONFINS a iSS)

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Construção de Rodovias)
ITEM DISCRIMINAÇÃO (1

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1- Administração central

GRUPO: DIVERSOS
1- Seguro e Garantia
2- Risco
3- Despesas financeiras

GRUPO: LUCRO

1- Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS
1- PiS

2- COFiNS
3- tSSQN

Total deste grupo -

Total deste grupo =

Total deste grupo -

3,80%

3,80%

0,32%

0,50%

1,02%
1,84%

3,38%

3,38%

0,65%

3,00%

5,00%
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO. N® 1000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

I PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO
lOBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM URBANA

'data BASE: SINAPI-11/2019, SICRO-3 07/2019, ORSE 11/2019
IENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49%(HORA) 49,98%(MÊS) COM B. D. 1 = 25,80%.

4- CPRB

Total deste grupo

TOTAL = f(fónnuia)

4,50%

13,15%

25^%

UMrru of rAX45/NTrâiujvrES da composição do aoi/coNsntuçõcs oe rodovias

aouarttMéOoItem componente do BDI lOmirtíl

4.67%4.01%AdmiwstraçBo Central 3,80%

0.74%Seguro eGonntía

0,56%

1,11%

7,30%

S,65K

20^97»

Plseo

Despesosflnoncelras

Lucro

Tributos: PIS. CONnNS e fSSON

TOTAL

lí ny S-.Í
'J K «I H

.4 \'i
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

AVENIDA DOMINGOS SERTAO, N° 1000

PROPONENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS B0N5-MA

PROGRAMA; PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM URBANA
DATA BASE: SINAPI-1112019, SICRO-3 07/2S19. 0R$E11I2Q19

ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

Encargos Sociais Sobre a Máo de Obra:

COM DESONERAÇÃO |
MENSAUSTA (%J

SEU DESONERAÇÃO
HORISTA «il I UENSAUSJA l

INCRA

SESRAE

Sâlirio Edu

Seouis Conlra Acmntes de TiUaro

N» fitífHRepouso Semaial Remunerado 7.87%

lySMiiHi

Ucenci PeteirMade

Falas jusSIicsdas

DBs«(2iuva

Aiullo Aoidenas de TrabaPo

Ferias QoziiUe

Salário Maamidade

4g.M%4940%

GnipoC

Autsp PreM Tiaunado

Finas kvlen tonas

OoMelio Rsscleia Sem Jusa üuea

Total

RBcUèncQ Oe Goipo A stAre Grupo s

ReTKUeca de Gcijpo A sopre Aviso
Prévio Ttpbahando e Rolncadencii do

FGTS sobre Aviso Prévio Inoenuado

1941%

11549%

Total

Total (A+t-fC+0)

Lrabamos as Tabelas SNAPI de Insuims e de ComcoaçOes do npo COM DESONERAÇÃO

ÊSTAO sendo adotados os percentuais ABAIXO:

% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

MENSALISTASHORISTAS

% dos Grupos

17,80%

85,68%



PROPONEt^TE: PREFEITURA MUNICIPAL OE PASTOS BONS-MA

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARAULEPfPEDO E DRENAGEM URBANA

DATA BASE: SINAPI-11/2019, SICRO-3 07/2019, ORSE 11/2019

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49K(HORA) 49,98K(MÊS) COM B. O. I = 2S,S0K.

PWNILHA DE COMPOSIÇOES DE CUSTOS UNITÁRIOS

LOCACÂO DA OBRA
codlgo Descrição Unidade Vaiorcom

DesonArarãn

Coeficiente

FONTE-SINSPI-11/2019- DESONERAÇÃO-MAC DE OBRA

88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE -SINSPI-11/2019- MATERIAL

32 ACO CA-50, 6.3 MM, VERGALHAO
RESUMO DA COMPOSIÇ

EQüFAMENTD

0.00

MA'reRlAL

0.73

V. TOTAL E.S 67,49% MÁO-DE-OeRA

2,19

SERV, TEJKEIRO

0.00

VALOR NA PLANILHA SEM BOI

TOTAL COM BOI 2S.B0%

CUSTO TDTAL

2,92

2.92

3.67

CPU 02 IVALETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO 60CM DE URGURA X 7CM DE ALTURA

RESUMO DACOMPOSI

EQUIPAMENTO

0,00

MATERIAL

38.67

V. TOTAL E.S 87,49% MÁD-OE-OffiA

41.11

codigo Descrição Unidade Coeficiente

FONTE-SINSPI-11/2019- DESONERAÇÃO - MAO DE OBRA

2696 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,31 1,538 23,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,42 1,538 17,56

FONTE - SINSPI-11/2019- MATERIAL

370 ARF.IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM M' 25,00 0,020 0,50

4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7.5* CM (1 X 3 ") PINUS. M 2,48 0,400 0.99

6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU M 11,42 0,250 2,86

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 306,46 0,112 34,32

SERV. TERCEIRO

0.00

VALSI NAnAIOLHASEM BOI

TOT/U.COMBOI 2S,60%

CUSTO TDTAL

79.76

79,76

100,36



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

PROGRAMA; PLANÜAMENTO URBANO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPfPEDO E DRENAGEM URBANA

DATA BASE: SINAPI-11/2019, SICRO-3 07/2019, ORSE 11/2019

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS; 87.a9K(HORA) 49,98K(MCS) COM B. D. I 2 25,80%.

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
CPU03ILIMPEZADA06RA

codigo Descrição
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VALETA EM

PEDRA

REVEST. COM

CONCRETO

ESP»7,00CM

COCHAO

-DE

AREIA

(ESP=6,OOCM)

DETALHE VALETA NOS CRUZAMENTOS DE RUAS

MÊio-no

' PRé-MOLOADO

SARJETA EM

PEDRA

REVEST, COM

CONCRETO

ESP=7,OOCM

BASE COCMÃO

\\  «lEIA
(ESP=6,00CM)(ESP=6,00

DETALHE SARJETA

SEÇÃO TRANSVERSAL
IKAU» f

DETALHE DA PLACA
SEM ESCALA

DETALHE DA PUV

SEM ESCALA

DETALHE DA PLACA

SEM ESCALA

PREFEITURA MUN. OE PASTOS BONS
MARAJVHAO
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Processo Administrativo n° 3010.0907.141/2021

TOMADA DE PREÇOS N.» 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:24/08/2021
HORÁRIO: 11:00 HORAS

ANEXO - II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação • GPL
prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA
Referência: TOMADA DE PREÇOS 012/2021- GPL

Encaminhamos ao Senhor Presidente e comissão nossa proposta de preços referente à
licitação em epígrafe, objetivando a Prestação de Serviços de Pavimentação em Vias Públicas no
município de Pastos Bons - MA.

Empresa:

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Estado (UF)

Telefone:

OBJETO:

Dados Bancários: Agencia. N° da conta Banco

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação
em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre a execução dos serviços, e que na hipótese do processo licitatòno vir a ser
suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos
dias de suspensão.
Atenciosamente,

Local e data

Av. Domingos Sertão. 100 • São José. CEP; 65.870-000 ♦ Pastos Bots - MA • EmaB: prefeitura_pasto8bons@hotmail.com
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Processo Administrativo n" 3010.0907.141/2021
TOMADA DE PREÇOS N.» 012/2021

nPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA;24/08/2021

HORÁRIO: 11:00 HORAS

ANEXO III

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
NESTA

REF: TOMADA DE PREÇOS N.o 012/2021

A  empresa , CNPJ n® , com sede na
,  neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS/MA, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS N o 012/2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhes, ainda, poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer
fase da licitação, bem como assinar documentos, assinar ata, assinar contrato, assinar declarações
pertinentes ao certame, recorrer da decisão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame e
poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar n® 123/2006,

•alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao
bireito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo
por bom firme e valioso.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu representante legal
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)

Av. Domingos Sertão, 100 • Sáo José. CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA* Email: f*efeltura_pa8tDSbons@hotmail.com
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Processo Administrativo n° 3010.0907.141/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 24/08/2021
HORÁRIO: 11:00 HORAS

ANEXO IV

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACÃ<

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

OBJETO: Prestação dos Serviços de Pavimentação em Vias Públicas no município de Pastos Bons-MA

O signatário da presente, em nome da Empresa DECLARA, sob as
penas da Lei, nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei n.° 8.666/93 que, após o seu
cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE

PREÇOS N.® 012/2021, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata.

Declaro ainda, que concordamos e aceitamos plenamente as condições do Edital em referência e,
caso sejamos vencedores da licitação, executaremos o fornecimento de acordo com a planilha
fornecida e pelos preços globais propostos e aceitos pelo Município.

Locai e data

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente)

Av. Domingos SertSo, 100 • São Josâ. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons-MA* EmaU: pref0itura_pastosbons@hotmail.com
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Processo Administrativo n° 3010.0907.141/2021
TOMADA DE PREÇOS N.° 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:24/08/2021
HORÁRIO: 11:00 HORAS

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS N» 012/2021

(Nome da Empresa) Inscrito no
CNPJ N° por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade n®

e do CPF NO DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data

(identificação e assinatura do representante legal)

Av. Domingo# SertSo. 100 • S8o José. CEP: 65.67(W)00 • Pastos Bcmts - MA* Email: prefeltura_pa8«D8bons@hotmail.a)m



PàSnSBOMS
GDwe

MU

M rp 01%!^

ESTAOO DO MARANHAo
unicef

I rOOOS PftEPEITUItAMUNiaPM.DC PASTOS BONS-MA
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MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA aOADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

Processo Administrativo n° 3010.0907.141/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:24/08/2021

HORÁRIO; 11:00 HORAS

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

Pelo presente CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, o Município de Pastos

^^ons, do Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, com registro no CNPJ(MF) sob o n®., com

sede administrativa na Prefeitura Municipal da cidade do mesmo nome, localizada na Avenida Domingos Sertão, N°

1000, São José, neste ato representado peio seu Prefeito, Senhor ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, portador do

RG no. 045280442012-7 SESPMA, do CPF n°. 336.750.233-20, daqui em diante denominado CONTRATAINÍTl, e a

empresa pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua

Bairro Município de ( ), inscrita no CNPJ(MF) sob o n°. 00.000.000/0000-00, representada

neste ato por CPF n°. 000.000.000-00, RCa/™ n» —, vencedora do

procedimento iicitatório referente ao Processo n® 3010.0907.141/2021, TOMADA DE PREÇOS N® 012/2021,

doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo, celebrar o presente contrato, que se regerá

pelas cláusulas e condições seguintes;

^^LÁUSULA PRIMEIRA - Consiste na execução, pela CONTRATADA, dos Serviços de Pavimentação de Vias
Públicas no município de Pastos Bons-MA, conforme projeto técnico e seus anexos e piano de trabalho que fazem

parte do procedimento Iicitatório relativo ao Processo n® 3010.0907.141/2021, TOMADA DE PREÇOS N®

012/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste contrato será executado por etapas, no prazo de 06 (seis)

meses, a contar da data de assinatura deste Contrato. O regime de execução é o de empreitada por preço global,

observada a periodicidade e o valor dos desembolsos previstos no cronograma físico-financeiro.

Av. Domingos S«1âo. 100 • Sâo José. CEP; 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Emaíl: prefeitura_j)a8to8bon5@liotmail.com
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PARÁGRAFO PRIMEIRO -A CONTRATADA obriga-se a executar fielmente a obra pactuada, sendo de

sua inteira responsabilidade a reparação do que não estiver em conformidade com as especificações dos projetos

básico e executivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução da obra.

111^ DA DURAÇÃO DO CONTRATO E A FORMA DE SEU CUMPRIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - A duração deste Contrato, que fica condicionada à vigência do crédito

orçamentário peio quai será empenhada e paga a despesa decorrente de sua execução, suplementado se

necessário, será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, suflciente para que seja

consumada a execução das etapas da obra colacionado com o seu objeto.

CLÁUSULA QUARTA -O recebimento do objeto deste Contrato será efetivado em duas etapas, a saber:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da obra com as

especificações;

b) definitivamente, após verificação da qualidade, quantidade e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA QUINTA - O vaior giobai desta avença é de R$ ( ). O seu pagamento

será feito após regular liquidação, obedecendo rigorosamente a periodicidade e os desembolsos contidos no

cronograma físico-financeiro. A forma é por meio de crédito em conta bancária do credor, no banco por ele indicado,

^^nediante apresentação da via da Nota Fiscal/Fatura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento das parcelas referentes às etapas da obra só será realizado

após a atestação, nos comprovantes de pagamento, pelo agente público que o CONTRATANTE designar para

acompanhar a execução deste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO -A Nota Fiscal/Fatura de serviço inerente à obra só poderá ser emitida pela

própria empresa contratada, obrigatoriamente com a mesma razão social, número de Inscrição no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço constantes nos documentos de habilitação, nas propostas de preços e no

próprio termo de contrato, vedada a emissão de Notas Fiscais/Faturas por outras empresas.

PARÁGRAFO TERCEIRO -O atraso injustificado do pagamento da Nota Fiscal/Fatura referente a etapa

da obra, emitida de conformidade com o cronograma físico-financeiro, implicará na atualização monetária do

correspondente valor, observada a legislação pertinente.

Av. Domingos Sertão, 100 • Sâo José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pastosbons@hotinail.com
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CLAUSULA SEXTA - Havendo atraso no pagamento das etapas da obra em virtude da falta de

transferência dos recursos que suportarão as despesas desta avença, o CONTRATANTE ficará eximido de qualquer

responsabilidade, enquanto perdurar essa situação;

CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATANTE pode recusar-se de efetuar o pagamento se, no ato de atestar

o recebimento das etapas já realizadas, a obra não estiver sendo executada de acordo com a qualidade, quantidade

e especificações.

CLÁUSULA OITAVA - As etapas serão pagas obedecendo a ordem cronológica de suas exigíbiiidades.

Esta regra não se aplica quando existirem razões relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da

putoridade competente, devidamente publicada.

CLÁUSULA NONA - Os valores correspondentes a muitas ou indenizações devidas pela CONTRATADA,

nos termos definidos nesta avença, serão deduzidos do montante a pagar.

CLÁUSULA DÉCIMA - É vedado o pagamento antecipado, exceto em casos excepcionais com as

devidas cautelas e garantias em favor do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - No ato do pagamento das etapas do objeto deste Contrato, é

obrigatório a apresentação da documentação da CONTRATADA relativa à regularidade para com a Seguridade Social

(Certidão Negativa de Débitos/INSS-art.47,I,"a", da Lei n° 8.212, e 1991); o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS/CEF - art. 27 da Lei n® 8.036, de 1990); a Fazenda Nacional (Certidão

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União/Portaria Conjunta PGFN/SRF n®

de 2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n" 1, de 2006) e a Justiça Trabalhista, (Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas - CNDT - em cumprimento à Lei 12.440/2011, que alterou o artigo 27, inciso IV da Lei

8.666/93 e à Resolução Administrativa TST n® 1470/2011).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É vedado o reajuste do preço da obra, em virtude de se tratar, neste

caso, de contrato com prazo de vigência inferior a doze meses.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os documentos fiscais da CONTRATADA poderão ser rejeitados pelo

CONTRATANTE, se constatada a existência de erros, rasuras ou outras incorreções no seu preenchimento, o que

implicará na suspensão do pagamento, até que seja sanada a irregularidade.

VII DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PELO OUAL CORRERÁ A DESPESA "

Av. Domingos Sertão, 100 • São José. CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA • Email; prefeiturajia8tosbons@hotmail.com
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta de recursos alocados

no orçamento do CONTRATANTE, do exercício financeiro de 2021, obedecendo a seguinte classificação

orçamentária:

15.452.0030.1016.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00 INVESHMENTOS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para garantir o fiei cumprimento do objeto do presente Contrato, o

CONTRATANTE se obriga a;

^  a)-permítir acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;
b)- impedir que terceiros estranhos a este Contrato executem quaisquer serviços inerentes à obra;

c)-efetuar o pagamento na forma prevista neste Contrato;

d)- prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATADO;

e)- solicitar a reparação do objeto deste Contrato, que esteja em desacordo com as especificações

apresentadas e aceitas ou apresentar defeito;

f)- fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

g)- designar um funcionário municipal para acompanhar e receber a obra, que deverá anotar em

registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

h)- notificar à CONTRATADA, imediatamente, sobre as irregularidades na execução deste Contrato.

^  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - São obrigações da CONTRATADA:
a)- executar fielmente o objeto contratado conforme os requisitos de qualidade, quantidade e as

especificações da obra;

b)-fazer a reparação do objeto contratado que esteja em desacordo com as especificações aceitas ou

apresentar defeito;

c)- atender às determinações regulares do representante designado pelo CONTRATANTE, para receber e

conferir a obra;

d)- manter no local da obra, preposto aprovado pelo CONTRATANTE, durante a execução do objeto,

para representá-lo sempre que for necessário;

e)- responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do presente Contrato;

f)- responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saudá-los na época própria, uma vez que seus empregados

não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

Av. Domingos Serão, 100 • Sâo Josó, CEP: 6S.e70-(X)0 • Pastos Bons - MA • EmaJI: pr8f0itura_pa8tDStx>ns@hotmall.com
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g)- responsabilizar-se pelas obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho;

h)- responder nas situações de demandas trabalhistas, civil ou penal, relacionadas à execução deste

Contrato;

i)- não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE;

j) facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às

solicitações e recomendações do CONTRATANTE;

k)- comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;

I)- manter, durante a execução do objeto deste Contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

m)- responsabilizar-se pela solidez e segurança da obra executada por força deste contrato, durante o

iprazo irredutível de cinco anos, a contar da data do seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das

partes, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA na ocorrência

de qualquer das hipóteses previstas nos Incisos I a XVII do art. 78 da Lei n° 8.566/93, ou ainda, judicialmente, nos

termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei

no 8.666, de 1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE e para atender ao interesse público. Para que as

^^nodificações sejam consideradas válidas, devem ser justificadas por escrito e previamente autorizadas pela
autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes situações:

a) alteração qualitativa: quando o CONTRATANTE desejar modificar o projeto básico ou as

especificações para melhor adequação técnica;

b) alteração quantitativa; quando for necessária a modificação do valor deste Contrato em razão de

acréscimos ou diminuição nos quantitativos do seu objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A alteração por acordo das partes ocorrerá quando for necessária a

modificação:

a) do regime de execução da obra, pela constatação técnica de que os termos originais deste Contrato

não podem ser mais apiicados;

Av. Domingos Sertão, 100 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons • MA< Email: preMura_pastc»bons@ho6nail.com
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b) da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias que surgirem após a celebração desta
avença, devendo ser mantido seu valor atualizado;

c) para restabelecer a relação inicialmente pactuada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - As alterações deste Contrato só poderão ser formalizadas por
meio de termo de aditamento,

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O descumprimento total ou parcial de cláusulas deste Contrato,
garantida a ampla defesa, sujeitará o CONTRATADO às seguintes sanções:

a)- multa de 1% (um por cento) ao dia calculada sobre o valor do Contrato;
b)- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de

Pastos Bons;

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Pastos
Bons(MA), a fim de serem dirimidas eventuais controvérsias oriundas deste instrumento contratual, sem recurso ao
de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

í
E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento, digitado em duas

(2) vias, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, conhecedores do seu inteiro
teor.

Pastos Bons(MA), de de 2021.

Pelo Contratante

Pela Contratada

Av. ajoiingos Swtâo, 100 • Sôo José. CEP: 65.870-ÍH)0 • Pastos Bons - MA« Emall: prefeitura_pastosbons@hoímalí.com
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TESTEMUNHAS:

CPF no.

CPF no.

Av. Domingos Sertão, 100 • São José, CEP: 6S.670-000 • Pastos Bons • MA • Email: prefeitura j}a8t08bcm$@hotmalf.com
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Processo Administrativo 3010.0907.141/2021

TOMADA DE PREÇOS N.o 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:24/08/2021
HORÁRIO: 11:00 HORAS

ANEXO Vil

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

^  (nome / razão soda!) Inscrita no CNPJ n.® por
Intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) portador da Carteira de
Identidade n.° e do CPF n.o , na Sessão Publica da Tomada de Preços no
012/2021 .

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de
dezembro de 2006, nos termos do art. 3.o, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA
ser; () Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos
no § 4° do artigo 3° da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar n® 123/06, caracterizará o crimeode que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".
Local e data:

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

ItARIMBO CNPJ:

Av. Domingos Sertão, 100 • S6o José, CEP; 65.870-000 • Pastos Bons • MA • Emall: prefe(tura_past(»bons@hotmall.c(»n
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Processo Administrativo n° 3010.0907.141/2021
TOMADA DE PREÇOS N.° 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:24/08/2021

HORÁRIO: 11:00 HORAS

ANEXO VIII

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

^  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Em atendimento ao disposto no Edital da Tomada de Preços n° 012/2021, apresc ntamos os
documentos da habilitação da empresa abaixo identificada:

EMPRESA:

CNPJ

Documentos

RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA

RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÕES

Av. Domingos Sertão, 100 • Sfto José, CEP; 65.870-0)0 • Pastos Bons - MA • Ema!!: prefWturaj)astosbons@hotmaíl.com
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Processo Administrativo n» 3010.0907.141/2021

TOMADA DE PREÇOS N.° 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA;24/08/2021
HORÁRIO: 11:00 HORAS

ANEXO VIII

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABIirTAÇÃO E PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao disposto no Editai da Tomada de Preços n** 012/2021, apresentamos a
proposta de preços da empresa abaixo identificada:

EMPRESA:

CNP3 ........

PROPOSTA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

•  PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS, VALORES
TOTAIS E CONDIÇÕES.

Av. Domingos Sertio. 100 • S3o JcMé, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email; prefeitura.j>astosbons@hotmaJJ.com
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Processo Administrativo n° 3010.0907.141/2021
TOMADA DE PREÇOS N.° 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:24/08/2021

HORÁRIO: 11:00 HORAS

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante) , como representante devidamente
^constituído de (Identificação completa da licitante) , doravante denominada Licitante, para
^ins do disposto no do Edital da TOMADA DE PREÇOS r\° 012/2021, declara, sob as penas da Lei, em

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n® 012/2021), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n® 012/2021), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n® 012/2021) quanto a participar ou não da
referida licitação;

^^d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
^^omunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS

no 012/2021) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
Informações para firmá-la.

Local e data

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL

Av. Domingos Sertfio. 100 • Sào José, CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA • Ematt: preféiAJta_pastDsbons@hotmail.com
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Processo Administrativo n° 3010.0907.141/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:24/08/2021

HORÁRIO: 11:00 HORAS

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
M ornada de Preços n® 012/2021

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa
CNPJ n® , está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o iocal
adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas
instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos
e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZACAQ DA EMPRESA;

ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:

CEP:

TELEFONE:

>ONTQS DE REFERENCIA

FRENTE:

Nome da empresa e do seu Representante Legal, com
a devida assinatura (sócio, proprietário ou procurador).

* esta declaração deverá vir acompanhada de pelo menos 03 (três) fotos compreendo: faixada,
escritório e demais instalações.

Av. Domingos Sertão. 100 • Sôo José. CEP: 65.070-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeituraj>a8to6bons@holmaii-com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS: N» Qll/2D21.Processo
Administrativo 3010.0307.140/2021. A Prefeiturs Municipal de Pastos
Bons - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento
dos Interessados que está realizando licitação na modalldaile TOMADA DE
PREÇOS, do tipo Menor Preço POR ITEM, objetivando a Seleção e
contratação de pessoa jurídica de direito privado para a realização dos
serviços de Implantação de Sistema de Abastecimento de água no Povoado

Tigres, zona rural do município de Pastos Sons, de conformidade com as

quantidades e espécies contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO, parte
Integrante deste Edital, em conformidade com Projeto Básico disposto no
Anexo I do Edital, RECURSOS: Convênio Fur^asa n» 01455/2017; o qual será
processado e Julgado em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e

alterações posteriores. Leis Complementarei n« 123/2006 e n» 147/2014, e
as condições do Edital ã realizar-se às 08:00 horas do dia 24 de agosto de
2021 A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da

Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, situada a Av. Domingos Sertão, N* 1.000, Bairro Slo José,

CEP 65.870-000, Pastos Bons-MA. no dia, hora e local citados, em que serão

recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Em atendimento
as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá
em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de

01 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a

utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de

álcool e tens de proteção necessário. O Edital e seus anexos estão ã

disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou
aquisição impressa mediante pagamento de DAM. de 2' a 6*, das 08:00 ás
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através E-mail:
cpipaslosbonsm3@igmall.com. Pastos Bons (MA), 04 de agosto de 2021. Geila

Melo Carvalho-Presidente de CPL,

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Ns 012/2021.Processo
Administrativo n' 3010.0907.141/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos
Bons - MA, através da Presidente da CPL, toma público para conhecimento

dos interessados que está realizando licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS, do tipo Menor Preço POR ITEM, objetivando a Seleção e
contratação de pessoa jurídica de direito privada para a realização dos
serviços de Pavimentação de \Aas Públicas do município de Pastos Bons, de
conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I - PROJETO

BÁSICO, parte integrante deste Edital, em conformidade com Projeto Básico
disposto no Anexo I do Edital. RECURSOS: Contrato de Repasse n*
SS4736/2019/M0R/CAIXA; o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal ne 8.666/93 e alterações posteriores. Leis
Complementares nS 123/2006 e n> 147/2014, e as condições do Edital a
realiiar-se às 11:00 horas do dia 24 de agosto de 2021 A sessão pública de

julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada
a Av. Domingas Sertão, Ni 1.000. Bairro São José, CEP 6S.870-000, Pastos

Bons-MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta de preços e habilitação. Em atendimento as recomendações do
Município e da OMS Informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e

arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada

participante durante a sessão eque será obrigatória a utilização de mascaras,

luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção

necessário. O Edital e seus anexos estão à disposição de Interessados no
mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa mediante
pagamento de DAM, de 2* a 6i, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento
adicional no mesmo endereço e através E-mall:
cplpasto5bon5ma@igmail.com. Pastos Bons (MA), 04 de agostode 2021. Geila
Melo Carvalho-Presidente de CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS SRP: N« 022/2021. Processo Administrativo n«
3Q10.0907.142/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através
de sua Pregoelra, toma público para conhedmento dos Irrteressados que está
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do TIPO:
Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a

contratação de empresa especializada para o recolhimento de Lixo
Hospitalar, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Pastos Bons-MA, em conformidade com o Termo de Referência

disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal n* 10.S20/02, Lei Complementar nt

ESTADO DD MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL
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CEP: 6S.B70-0G0 - Pastos Bons - MA
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D.O. PUBLICAÇÕES ÜE TERCEIROS

PREFEITURA MUNICÍPAI. DF, I.IMA CAMPOS - MA PREFEITURA MUNICIPA! DE l.ORETü - MA

•AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREG.ÃÜ ELETRÔNI
CO NL 034/202!. REGISTRO DE PREÇOS O MUNICÍPIO DE LTMA
C.AMPüS, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal de
Lima Campos. loiTia púbüco o adiamento da .scs.são do PregàoElclidnicu
n° 034/2021, do tipo menor preço, objetivando a cventtial contratação de
pessoais) Juridtcafs) para fornecimento de gás liquclctlo de petróleo
- GPL, dc interesse desta .Administração Pública Municipal, consid
erando que, devido a problemas técnicos, o Editai não foi disponibili
zado no sistema PORTAI. DE COMPRAS PÚBLICAS em tempo hábil,
para o cumprimento dc publicação dc 08 (oito) dias úteis anterior à data
da licitação. Informamos que o cenainc .será adiado. pa.ssando a vigtHar
os seguintes prazos: ABERTURA: 19 de agosto dc 2021 às 09:00 horas,
(horano dc Brasília), no site: www.Dortaldecomprnsrmblicas coin-br O
edital c seus anexos estão á disposição dos interessados no endereço .Av.
JK. sW, Centro, Cep 65.728-000. Lima Campos-MA, de 2* a 6' feira,
no horário da-s (18:00hs (oito horas) às 12:0(ttis (doze horas), no ende
reço eletrônico deste poder executivo lwww.limatampos.ma.gQV.br).

consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicíonaLs no
endereço .supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112. Lima Campos
- MA. 03 de agosto de 2021 Lísia Wadna Moreira Melo Vieira Secre
tária Municipal dc Administração e Finanças Decreto n° 011/2021.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREG.ÃO ELETRÔNI
CO N". 035/2021. REGISTRO DE PREÇOS O MUNICÍPIO DE
LCM.A CAMPOS, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal
dc Lima Campos, toma público o adiamento da sessão do Pregão
Eletrônico n° 035,'2021, do tipo menor preço, objetivando a eventual
contratação dc pessoais) juridicals) para o fornecimento de materiais
esportivos, de inteics.se desta Administração Pública Municipal, consid
erando que, devido a problemas técnicos, o Edital não foi di^xaiíbilizado
no sistetna PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS em tempo hábil, para
o cunqitimento de publicação de 08 (oito) dias úteis oinerior à data da
licitação. Informamos que o certame será adiado, pas.sando a vigorar os
seguúites prazos: ABERTURA: 19 de agosto de 2021 às 14:00 hora.s.
(horário de Brasília), no site: www.tKHtaldecumttrdSDubEcas.com-br. O
edital e seu-s anexos estão á dbqrosiçào dos interessados no endereço Av.
JK, s/n". Centro, Cep 65.728-000, Limn Campos-MA, de 2' a 6' feira,
nn horário das 08:00h5 (oito hora.s) às 12:00hs (doze horus), no ende
reço eletrônico deste poder executivo (wsvw.limacampos.ma.gov.br).
c no site www.noftaldecomprasoublicas.com-br. onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
endereço supra e/ou pelo telefone (0"99) 3646-1112. Lima Campos
- MA. 03 de agosto de 202) Lisia Wadna Moreira Melo Vieira Secre
tária Municipal de Administração e Finanças Decreto n° 01 L/2021.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI
CO N". 036/2021. REGISTRO DE PREÇOS O MLWCIPIO DE LIMA
CAMPOS, Estado do Maranhão, através da Prctcitura Municipal dc

Lima Campixs, t<mia púbHco u udiamaHn da sessão do Pregão Eletrônien
n° 036/2021. do bpo menor preço, objetivando a eventual cditrataçàu de

pessoais) juridicu(s) para o tumecimento de equipameiiuu e suprimentos

de inibrmática. de interes.sc desta AibniiúsliaçãoPijblica Municipal, ccnsid-

aaiiilnque, tievido a problcma.s técnicos, o Edital não tbi disponibilizado no
sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS em tempo hábd, para o cum
primento de publicação <le 08 (oito) dias úuris anioior à data da Ikiiaçáú. In-

Ibnnainos que o certame scià adiado, |xissando avigorar osseguintes prazos:
ABERTURA: 20 dc agosto de 2021 às 09:00 hora.s. (horário dc Bra.sííia),

no site: wsvw.norlaldecomDiaaxiblicas.com.ly. O editai e seus anexos es

tão à disposição dos interessados no crKtereço Av. JK, s'n". Centro, Cep

65.728-000, LimaCaJnpos-M-Adc 2*a 6'*feira,nohofáriodas08:00hs

(oito horas) às 12:00hs (doze horas), nu endereço clciiünico dciue poder
executivo twww.iiinacamoQ8jna.eov.br). c no site www.ponaldectMi-

iira5Pubilcas.com.br. onde poderão ser consultados ou obtídos gratuita-
mente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra c/ou pelo telefone
(0**99) 3646-1112. Lima Campos - MA. 04 de agosto de 2021 Lísia

Wadna Moreira Melo Vieira Secretária Municipal de Adminisiraçâo c
Finanças Decreto n"" OII /2021.

RA: 26.(8.2021 às09b0(toiin. INmrrs.*i*lV>' Pn-Wnim Mimir-ipal
do Fundo Mt«iidrBlde.Saúdedi)Mimà-íiiK>de)iifnivMA MttDAl.lDADF-

Turaada dePreço. REGIME: MmorPreço Global. OBJETO: Ctmaruacão dc

lanpresadcci^útvia psaConsauçãodcum Postodc Saiklenu Pmtiado Maio
Gtussuno Mimicipio dc Loreto'MA, conforme Projeto Básico Anexo

I deste Edita). LEI REGENTE: Lei Federal n" 8.666'93 e .suas al

terações posteriores. COPIA DO EDIT.4L: Pode ser adquirido, no
prédio da Prefeitura Mimicipal, localizado na Praça Jose do Egito
Coelho, 104 - Centro LoretoiMA, através do recolhimento de uma

rcsmadc ptqicl A4, no horário dc 08h;00sas I2h:00s. Fone (99) 3544
-0175. ou ainda poderá ser obtido gratuitamente no portal datran.spa-
rência desta municipalidade no seguinte endereço: loreio.ma.gov.hr;
ou ainda pelo e-mail cnlnreFeiiura.loretotSgTnail.com. Publique - se
este Edital. I.oreto (M.A), 03 de agosto dc 2021. Fernando Pereira dos

Santos. Secretário Municipal dc Saiide.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N" 011/2021.
Proccsso Administrativo n° 3010.0907.140/2021. A Prefeitura Mu

nicipal de Pastos Bons - MA. através da Presidente da CPL, toma

público para conhecimento dos interessados que está realizando lici

tação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço

POR ITEM. objetivando a Seleção e contratação de pessoa jurídica
de direito privado para a realização dos servíçiKi dc Implantação dc
Sisicma de Abastecimento dc água no Pov oado Tigres, zona rural do

mmiicipiú dc Pastos Bons, dc conformidade com as quantidades e

espécies contidas no Anexo 1 - PROJF.TO BÁSICO, parte inlegran-
Ic deste EdilaI, em conformidade com Projeto Básico di^sto no
Anexo 1 do Edital, RECURSOS: Convênio Funa.«a n° 01455/2017; o

qual será processado c julgado em conformidade com a Lei Federal n*

8.666/93 e alterações posteritKe», Leis Complcmcntarcs n" 123/2006 e

n" 147/2014, c as condições do Fxlital á reaJizar-se òs 08:00 horas do dia
24 dc agosto dc 2021 A sessão pública dc julgamento será realizada nas
dependôicias da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Co
missão Pcnnancnte de Licitação - CPL, situada a Av. Domingos Senão,
N° 1,000. Bairro São José, CEP 65,870-000. Pastos Bons - MA, no dia,

hora e local citados, em que seião recebidos os envelopes de proposta

de [mços e habilitação. Em atendimento as recomendações do Mimi-

dpiu e da OMS ínfwmumos t^e a sessão ocorrerá em Local aberto e

arejado. que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de
cada porticipiante durante a sessão e que será obrigatória a utilização

dc mascaras, luvas c que cada participante porte seu frasco dc álcool

c itens de proteção necessário. O Edital e seus anexos estão á dis

posição dc interessados no mesmo endereço para consulta gratuita
ou aquisição impressa mediante pagamento de DAM, dc 2" a 6', das
08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço c

através E-mail: cplpastüsbonsma(g;ginai].com. Pastos Bons (MA), 04

dc agosto de 2021. Geila Melo Carvalho—Presidente dc CPL.

AVTSO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N" 012/2021,
Processo Admbistrativo n* 3010.0907.141/2021. A Prefeitura Mu

nicipal dc Pastos Bons - MA. através da Presidente da CPL, torna
público para conhecimento dos interessados que está realizando lici
tação na modalidade TüM.AD.A DE PREÇOS, do tipo Menor Preço
POR ITEM, objeiivando a Seleção e contratação de pc.ssoa jurídica

de direito privado para a realização dos serviços dc Pavimentação dc

Vias Públicas do inunicipio dc Pastos Bons. de conformidade com as
quantidades e espécies contidas no Anexo I - PROJETO B.ÃSICO,
parte integrante deste Edital, cm conformidade com Projeto Básico
disposto no Anexo I do Edital, RECURSOS: Contrato de Repasse
n" 8S4736/2019iMDR.'ÇAIXA: o qual será processado e julgado era
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
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Leis Ciiniplcmentíires ii" 12.V200íi e ii" 147/2014, e a.s eondii;òes do

Edital à realizar-se às 11 lOO horas du dia 24 de agosto de 2021 A ses

são pública de julgamento será realizada nas dependências da Secre
taria Municipal de Administrarão, na sala da Comissão Permanente

de Licitação-GPL, situada a Av. Domingos Sertão, N° 1.000. Bairro
São José. CEP 65.870-000, Pa,slos Boits - MA, no dia. bora c local

citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de preços
e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da
DMS inlomiamos que a sessão oconcrá cm local aberto e arejado,
que será estabelecido dislanciaincnto mínimo de 01 metros de cada
participante durante a sessão c que será obrigatória u utilização de
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool
e itens de proteção nceessárío. O Edital c seus anexos estão à dis
posição dc interessados no mesmo endereço para consulta gratuita
ou aquisição impressa mediante pagamento dc DAM, de 2* a 6*, das
08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional ao mesmo endereço c

através E-tnail; cplpastosbonsma^igmuil.com. Pastos Bons (MA). 04
de agosto de 2021. Cieila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - SRP: N° 1)22/2021. Processo Administia-

I  tivo n" 3010.0907.142/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons

- MA, através de sua Prcgocira. toma piiblico para conhecimento dos
iniercs.sados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presenciai, do TIPO; Menor Preço por liem. para REGISTRO
DE PREÇOS, objelivaitdo a contratação de empresa especializada
para o recolhimento dc Lixo Hospitalar, atini de atender as necessida
des da Secretaria Municipal de Saúde dc Pastos Bons-MA, em con
formidade com o Termo de Referência disposto no Anexo l do edital,
o qual será processado cjulgado «n conformidade com a Lei Federal
n" 10.520/02, Lei Complemeniarn" 123/2006, alterada pela Lei Com
plementar n" 147/2014, Decreto Municipal n" 005 c 006/202! c sub-
sidiaríamcnie as disposições da r,ci Federal n.° 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Editai à realizar-se às 08;00 boms du
dia 19 de agosto dc 2021. .A sessão pública dc julgamento será rea
lizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
na saiu da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada a Av.

Domingos Sertão. N" 1.000. Bairro São José. CEP 65.870-000. Pastos
Bons - MA. no dia, hora c local citados, cm que serão recebidos os

envelopes de proposta de preços e habilitação. Em atendimento as
recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão
ocorrerá cm local aberto e arejado, que será estabelecido distancia-
incnto mínimo de 01 metros dc cada participante durante a sessão e
que será obrigatória a titilização dc ma-scaras. luvas e que cada par-
ticipame poite seu frasco de álcool e itens dc proteção necessário, ü
Edital e seus anexos estão á disposição de interessados no mesmo
endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa mediante paga
mento dc DAM, de 2'' a 6*, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento

adiciona] no mesmo endereço pelo fone: (99) 3555-1017, c através
portal dc transparência do município no endereço bttD://DastosboDS.
ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do

Estado do Maranhão no endereço https://www6.tce.ma-gov.br/sacop/
itruralsiic/mmal.zLil. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço

e através E-raail: cplpastosbonsma@gmail.eom. Pastos Bores (MA),
04 de agosto de 2021. Gelia Melo Carvalho -Pregoeira.

AMSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL- SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - SRP: N" 023/2021. Processo Administra
tivo n" 3010-0907.143'2021. A Prefeitura Municipal dc Pastos Bons
- MA, através de sua Pregoeira. toma público pata conhecimento dtjs
inieressadus que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
fotma Presenciai, do TIPO: Meuor Preço por Item, para REGISTRO
DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para a aquisição
de materiais de consuno(tipo lubrificantes c filtros), afim de atender
as neces.sidades das Secretarias Municipais de Pastos Bons-MA. em
conformidade com o Termo dc Referência disposto no Anexo I do
edital, o qual será processado e julgado em ctmfonnidade com a Lei

Fttdenil n" l().52f)'l)2. l.ci Complemcniar ii" 123/2006. altcmila pela

Lei Complementam" 147.7014. Decreto Municipal n" 005 e 006/2021
e subsidiariamenteas disposições da Lei Federal n." 8.666/93 e altera
ções posteriores e as condições do Editai à rcalizar-sc às 10:00 hora,s

do dia 19 de agosto dc 2021. A sessão pública dc julgamento será re
alizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
na sala da Comissão Permanente dc Licitação - CPL, situada a Av.

Domingos Sertão, N" 1.001). Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos
Bons - MA, no dia, hora e local citados, cm que serão recebidos os

envelopes dc proposta dc preços e habilitação. Em atendimento as
recomendações do Município c da OMS informamos que a sessão
ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distancia
mento mínimo de 01 metros de cada particip»itc durante a sessão e
que será obrígutória a utilização de mascat as. luvas e que cada par-
ticipatite porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O
Edital c seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo

endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa mediante paga
mento de DAM, de 2' a 6'. das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento

adicional no me.smo endereço pelo tone: (99) 3555-1017. e através
portal de transparência do município iirt endereço httti://Dastosbons.
ma.euv.br/. bem como no sistema virtual do Tribiiua! de Contas do

Estado do Maranhão no endereço https://www6.tcc.ma.gov.br/sacop/

muralsite/murai.zul. Escivecimenios adicionais no mesmo endereço

c através F.-mail: cplpasiosbonsma@gniail.com. Pastos Bons (MA),
04 de agosto de 2021. Gella Melo Carvalho -Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE
REGISTRO DF. PREÇOS - SRP: N° 0247021. Processo Administra
tivo n" 3010.0907,144,7021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons
- Ma, através de sua Pregoeira, toma público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação tia modalidade Pregão, na
forma Presencial, do TIPO; Menor Preço por Item, para REGISTRO
DE PREÇOS, objetivando a coiilralação dc empresa para a aquisi
ção de tnateriais de coDstuio(construção e hidráulico), afim dc atender
as necessidades das Secretarias Municipais dc Pastos Bons-MA, em
conformidade com o Termo de Rcíetência disposto no Anexo I do
edital, o qual será processado e julgado cm conformidade com a Lei
Federal n° 10.520/02, Lei Complementar ii" 123/2006, alterada pela
Lei Complementam" 147/2014, Decreto Municipal n" 005 c 006/2021
c sidisidiarianiente as disposições da Lei Fedepcd n." 8.666/93 c altera
ções posteiiores e as condições do Ediul à realizar-se às 15:00 horas
do dia 19 de agosto dc 2021. A sessão piíblica de julgamento será re
alizada nas dependências da Secretaria Municipal de Atlmínístraçào.
na sala da Comissão Pennanente de Licitação - CPL, situada a Av.
Domingo-s Sertão, N" 1.000. Bairro São José. CEP 65.870-000, Pastos
Bons - MA, no dia. hora e local citados, em que serão recebidos os
envelopes dc proposta de preços e habilitação. Em atendimento as
recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão

;  ocorrerá em local aberto c arejado. que será estabelecido distancia
mento mínimo dc 01 metros de cada participante durante a sessão c
que será obrigatória a utilização dc mascaras, luvas e que cada par
ticipante porte seu frasco dc álcool e itens de proteção necessário. O
Edital e seus anexos estão á disposição dc interessados no mesmo
endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa mediante paga
mento de DAM, de 7*3 6'. das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento

adicionai no mesmo endereço pelo fone: (99) 3555-1017. e através
portal dc transparência do municipio no endereço httn://pastosbQns.
tna.<iiw.hr/- bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do

Estado dl) Maranhão no endereço https://www6.tce.ma.gov.br/sacap/
muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço

c através E-mail: cplpasto.sbonsma@gmail.com. Pastos Bons (IvlA),
04 de agosto dc 2021. Geila Melo Carv alho -Pi«goeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCI AL - SISTEMA DF,
REGISTRO DE PREÇOS - SRP: N° 025/2021. Processo Administra
tivo d" 3010.0907.144.7021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons
- MA. através de sua Pregoeira, toma público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
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AVISO DE LCrtAÇAO TOMADA DE PREÇOS fP 011QO21 Procoua

AOrmusMlve n* 3010 0S07 t4M0?i A Pntmffé MmOT te P«fic«

Bons - UA aPavte te Pmmte te CPL uma pMteo te» coWWKiirtaap

dos nwessMos <|jd «sU <ssltaante lirte;Ao no modtetete TOMADA
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zene rvrat te munopa te t^tses Qorts, te confenritete corn ^janUeOes
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atevéa C-mad rptnnufriSinnima^ynaU com Pwtoi fiote (MAj, 04 te eOecM

te 20Ti Getei Mm Cervwho-PreeMenie te CPL

kftviaoQfiucrTAÇflo tcmiúade preços w*oia3(iMPittM>Ate«mmo
M100B07 141/3021 A PMtete RArsMS te PBs bm - im, «ms da

^^msdertt os CA. «ama ptxikD ova CEmesneno tee imesMUue a» «m
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tefcm na Anexa I da EiM, RECURSOS Coma te ti rf SSfTaAQOiV

MCAOMV o qutf lera (ncenote • A^ete em coAjrinitete com • Lei Fetete

rt&S6BS3e (tera;tapoArDte LeoConcMmenanert 12MDDU«fV t47J2Dl4,

e aeeeidlçóee de Edlii 6 r^erte te I1fl0 roTte«to d» 24 te affrto te 2021 A

eemAfieCtkatetágifmmmereeteafamaQepaiMnoe»teaMUUteu*AAsicMel

teAijmrMBa;flo.naMeteCflnmflel^MHienBdeliqiam'Cft- eSieiMeAr

Oona*^Stete, 1000, ame SteJoeA CEP«SnMOO. PteU Bm- MA te

dte Imebcardaoae, emqueeeiSoreoeMceoBenMleteAtetetemtepqn

' anahMefio Emgmtetert>«eff«ffiefmi;Oeste>Aifust|teeteOMSi'*xnMHB

.^*.1.

nWimoteOI meBte te cate partemm Aiarte a «earte e ̂  iere<tet^*ma

t(tfc'n^tem^gm.a*»oqjeíateMe<H4fcJitecigneeeu6aiO>teaBocceMne

te^lllBv6u"cceoiaij OEdtele«eueBnim»e«MeaMipoee;tetertateeaaoete

^Me«rik> erdereçD pcte ccmA onam eu ^ yipam ntetote tjqiMeu
H QAM. te ? a 9. d« 0600 te 1Í00 hme EeclarwfnerteateicnTP mearro
«nleteqD a «ratee E«fTte r|iSaMiRiiniircii]1]onrt riiin Pateaa fiov {kteV <M te

agcmteavi âelaMmArvoro-PremerteteCFA

AVISO DE ÜClTAÇAO telEOAO PRESENCM • StST^UA OE REtSISTRO OE

PREÇOS SRP ̂ 022/7021. neceeeoAAnraairmon*3010 0607 142/2021 A

PirteturaPAjnlopetePeaioi Bon»- MA.arateedeeu»Pwgctee. tomapteSe

para coweOmefte dQSMareeaa*» que em realeandetidteséB n» meteSte*

Piegla, na tema Pnsencte doTIPO. Menor Preço pcrnem. pan REGMTRO

DE PREÇOS, tefcevante a asteataçAo de mnfifmaa e^iectefaate pare o

recotemento te c.on Heaptete. rtan te arenOet ee neceeaateoee aa Scceona

lAMpal Oc Sto)te te Paelos Bow-UA. am ccitermtiede oom o T^mo te

ReteanoB Meoosto na Aneso i te ate«. o quM eert procweedo e |u)08te am

lAxJUmBteüe eern a lei Feter* n* I0â20/C?. La CcmtemenOf ri* 12^2006.

ateredapeaLeCempteneror/F 147/2014. DeattoMuteapeln'00540060071

e euoaidemtmeree ae (Sejunastes da lei Fetem n' AGn6iV3 « itorteôte

poeienofee • as cTidtçOae te Edtai A raaSte-ee a» oaoo htaaa te da 10 de

agosteteTOSI ' tpns- piiitrtitrp#ja*TrtTnTTf> iminiin tn tnfmyrrriíie

da Satretena Murnopa te AdmnWraçAo. na ute te Qvneate Penifte

te Udacte - CPL Muate a Av Donv^ Senki. »P 1 000. Bmtd Ste JcM.

CEP 56 STIMXn. Pteica Bete - MA no dto. nora e locai dtailoa. em que aerte

iteendo» M enwmpaa te da inço* e nsrttteçto Em atertmanla

se rec«rnenda<te4 te Miancfre a te OMS etefnwnca que a eeaaae acorrera

em local aberta e areia*. 4^ eon Miatimcm amanctameraa mnero de 01

moiree de cada pareapanie terono a seeiae e que «ra ctegatoria e

te maecaraa. cnra e Que cote parrapoito pene seu tesas te aia»i e ters te

preieçáo necessário D TiHiai e rniii laeiia eafiM fi Mniiurflii iti iiiiriaiiaXM

no meeme endereço pare ooraiiis gnfuKa ou eguanAo fmçiresn meMarda

pe^smerxo de DAM. te ?* e €*, das 06.00 as 12 00 natas Ewereomen»

ateltinal na mMme enteraça paa Mne. (Mj 3556-1017 e céiM» pcrut te

ranaparénoa domunicípcno antereça nnp-'''pasBetiDns.maoovM un com

no amerta «tnuel te Tnaura ea Ceniae da Eisete te uaranMa na entere^

imn>7#iVHAitt rraugavDffwsrworeiwwxmui. EtqareowawoaaacicruR

na maemc enderaço e avevte E^nair cwpeMoeOanemaflgmad cem Paalce

6one(liAALCHte^oetote209i Ma Mato CervMne .»re«otea.

JMSO DE UOTAÇAO PREQAO PRESEMCM. • SSTEMA OE FgQgTRO CC

PFECOB • SRP ir (992071 Precaau Aireaaefcu n* 3010CCC71492GE1. A

natteiB Mvicvi'te Passe Sara - MA rtewteteaue PieçiueeA torra pttiED

pm owecewento «e «wreaBtee qi0 eett imUmdu ktecfla na «wtesixt»

Prenso na fcma FSeeer** te tipo Moier Preço pv iMm tare REGISTRO OE

PREÇOS. «iDllvmB e axamçSa da «rprese pare a «MOpto te noBtea •

cintfa<lte AteSanles e fMe) otn te atanda m nei;emyiates dae Seowanai

AAnes*UePwstoe6ais-PAA emcaetetrnldo*cemoTermodeAeteOrr*teçote

npAnmjJteattO, qqirt eerd imeaeato a fdÇÉte em asRmtete (cm a la

Pectoa íFTQ52002, UrConTKrreinai iF 123iZ)0G Oteota pele LB CtertamO

n» i47i2CM4. [>emBa Auwpel rf 005 B 0062021 e miadiarWnete aedbtoeações

dal*Fede* rt*6 66603e^^dBB peaotoreeeesojotete»teEdÈdi ledz».

sete iMBhcBetede IStea^setoteStCl A emao lateBate MtfB'er*u»Brt

rMireto na dependèndte te Saawna t** te AireeOavte ta Mi te

CteneatePenteateteLEterto-aR. «ecb a te Ocrm^je Senão. 1000.

Sare6teJrte.GEPIM7luno.PBteBbva" UA.nedtt.neraek)MtMta,en

0iesetereoebdOBoeeivmpacBprceoeadeeaç»eraoeeiSa &ntentewte

a eecmenteçâeadoMjrw*toete C3USrtemeroeaea eeseSoeemerfl4fhbce

atettoeaiMm tee «ere ii ntir ilei lii «maenertetWnenadeOi maoe tecaae

tiBtoA**teteMte4»(nraii equeteteten^aato etecartote maeaee, Miaia

^qtefaieSiiBteperaaeutaeeoteteiiüeaeete|»ctepapnerre»Tio063M

a aaue aiec4Ma&4 nttpr4i;0nte no mmte endereço pare cermte

griÉte te m/este mpreuia nieterte te DAM. te 7 » e*. tes teOO

te I20D horee Eadmanereo addcr* no rtmvij entee^u peto tre 9666

1017. e aram pene de eetop**** * rrusteto no adereço rifrteteeteant

maoarWtemujir/rB^tefFnmjdteTrtaartdBCflnaadaEsOtedcMarttirteii

no eraerevJ rmevteaeO toena.j«artoaeaoHVMiWiure{ai Eotereanw*»

■Mtrmnomearoadereçoeadote&rral cçjteteteerBrra^lçiMaBn PMoe
B(ir«(WA1.(MteaBCteDde2&i Ote ttoto CmaM ■Pregoeire

AVtSO oe UCfTAÇito pregão presencial • SfSTEUA OE PEOSTRO DE
PREÇCiS • SRP- N- 0í4aSl Pmraa AteMIreare n* 90ta06CP7 1443021 A

ntetenlArtoiBdePaOmBorre. UA adate*lueAegewa.errapOteon
pm «nheemeifle doe eniretesiioi cp* ete lertomdc fcaeçOn na modaStede
begte na ierma PreaoneM. teT^. UsaPreçopor sem. pmREQISTRDOE
PREÇOS. oCRdvaito a ajrtMuâa de encreaapma ateteC* te materiais te
riraiiid<iTiitirfirn^ii>iiiilnr) irt~i dr iinnilriai nimiiMiinreiialiiiiÉsaii

Uarete* te Peeeae Soro-MA em cordenndste aan o Termo de Reteteoa

dsçcete r« Anew l te edM. o qwi esd prereass» t Julgote em osternadade

am a Ls Fada* ff 10 $2049, tm CativèemsUr n* (23(2006. íterate pala Ls

CarnclawanBiffF 1473014.DecretoMureapB tf 006eflOBa02T 4ectoBteisiate
es dteceteeete LB Feter* n'a.ee6S3e saeraçOte ixHMnee eascmUdteB
do Edtei a raamr-ée te 1600 rena te te i9 te ^oalo te 2021 a eeaete
(■jetea te lunpsrerte seta resbada ires deçsidkxãasde SeoteileMurMpelte
AuiÉBeinna&.nasaateCQiite8tePBnniBBrteteLicaa^-CPi., eareteate

OorrentesSestio. TPiODO.BteiDSéoJort.CEPesSTCMlOO Paete Bens • MA
np te. rrere e lote ctedo». si> que iste recandoe ca eeretopee te ff aposte te

pr«cse e irelteaçdo Em arereimate as reeenrendaçoae do Mureeip» a te OMS

iÉjwiarc>ueteeeeaea6oocorreraemlocar atostoaseiaou. tee saraeetePeieodo
cfeBanaamerte mínano de 01 meew te cate parteJparte durma a aasate a

terd cteigodn» a uteaçte de maeana. Arm e que cada paniapanto pode seu

HiCD te 4fcoQi e <tee te potoçte necaatene O EteJ s seus anoM cate 4
tepoetçteite rierteaedoeno rrweno eitimçopm cooeutogiBuSa00aqiWçío
inaeree metete pagwrwte de DMI. te 2* • 6*. des M-OO te 12-W hcaee

rretewenenuadaãanalnomeemoenaereçrypeipteie (90) 3665-1017. a atavea

pcrMte ir*B(a»aaatemureaçaonoanOmçoIibi^iieAii(»:ifreimag».pr( bam
CDitonoaateire«irateteTrtendteemasdoEalateteMmrditeneandeceço

(^«tfarereflga nregor totoacotereiaUteFref*aA EsdÉreceneitoe atetoneis
nomarme errtetateaaWtte E^iM «Mn PaaiMBcne

(MA),O4dea9»tede202i â«teU(teCafvaru.Aeten

4MS0 OE UOTAÇtó PREGtò PRE3ENCM. S«TEMA DE «âSTRO CE
PREÇOS • SRP np 026(2321 Proreesc Ateraete» tf 3Ol0iB07.l<«aBl A

PirtMfaUOTtetePtetosBw-MA sNvtetee*PregBWe.emepíBlcepe»
certacmete doa re-iureadce qje esU raabmao lola^ rre Pregão

mfermePreeencai. teTFOiia*e»AeçoFVtew.pmRÊGG1ROOÉPREÇC8.

oCMnvdoacDVBbgaotear^resaesMoetretecoreosSerMtestePMnenreçte

emPvMMçioedoe^erogmMom.atonteoet^derasnecaearteteitemuridpto

ilii rinnri flrnii Mil irri rtrirrnaiMlr iiin nlíimii ni Dninínin il faaniii rireiei

1 te UM e qua md tracaaemíe nRpte am artamtete asm a La Federe
«f 102SMB, La CareJaiaria rf 1292006. «a La CaoqMrmte tf

147(2014. DamtolAjareterf age OOaagi sstaaMwTote o» te
LaPBag*n'6ge6a3aiiiiia,reaiiiea rertua.se

te 0600 roa te te 20 te egate te ^1 A timia pcteo) te jJyiiaaj lod
iiMi iit<: rm depnimBs te Smiiiaai Mu^te de /mrrVMrecte. «a ate te

Cteteteo ftaim— te Uüaçte -Cft. sàoteeAu Q9r«vsaSenSo,FP 1.000,
Bm Steteaé. CEPeOTCXlOa PaMB Bure. «4A t*te, tee e(ud ctedm m

quetadoraeafeiOMqeerreBiDpaBOepasçtosledapraçiaeniMliçÉo. EintembrieraD

terecxrraeMMtasteMkaiBfpD4teCMSrdemamastetaecBsaoocomaiemlote

liteii II aite">i i>a iirtiiiiiiiiaiifcitewiiBiiiai niiigiiiit ctriTioigtis mii

fBrttevtecfcserteaseadDottesreOrtelteM^tesçtetetraacaraB, Intes

lpil^lalll■^>^aia^l|lll>l(l■lTn■■l>lll aiirnÉiiiieniiirii len laitti OEiMI
e lesewesealSe e deeoaete teateestetee roneemo erdeieçepm omite

ipaste te teadÇRJ Irrtreea» rratewe pniamB** te OAM te <* a 6*. dte GBOO

te 1200 Trste Eedmtiwe addBrrt ro traarro ateeçp peáa Icrre {B9) 3556.
1017. 8 teteés parw te lorepodrate te niMVto no ammQD nb^toteMCcnb

irogtararr tJBmcormnoetearrewitetefitsrteteCefÉteOeEtetetePiteWiÉP

no ■loareço ntee7MwM»imotecrMate*iuMtemur«te Esamamem

adctetesrc tmsnoaieereçpaaforesEmai -i' ■" -ni Patee

SorajlMj te teaQostodeaci OteeMetoCamero-Pieoteire

AVlSG DE UOTAÇAO PREGAOPRESENClAL-SlSTEIMDEREaSTROCE
A^ÇOS • SR» N* 0263021 Procasao iteiwiteraim rf 3010 Ce07 14S<2D?1
A Prcfeflure Umcip* da raiiii Sons • MA adevte de sua Pregotea. kyrre
pteèee pare ccrRaomanto doe rtoreeaadoe que esta reUizmdo na
medaUdade Pregte. na tima Presencia), do TiPO Menor Rreçopor liem, oeri
REâSTROOEPREÇOS, ae|(«vsndeseQnniaç0cte«inpreseparee«Quiei|te
te matoriito de ecreuno drrerem {axpedrem. Kgiene e Permia, eidahco, Kd
Ma, KS Sestaniee Gãneros afamenirooe. síicn Oe atonoer u necetetfKHsda*

Seereonte hhsdoMre de Saute e Aasaièncie Sooei do rninc4(M de Paeiere
SdfteMA em astermdade cem o Tbrmo te Rafajirme doposto rre 4jireio l
te edM odMmdprecaeeedeefJgtteeniODrdDnniaaúeaam eiaiFeaerBl
rf 10.520(02.1* Camptemmir tf 126(2000, alerete peto L« Convtenmw
rf (47/2014. Oeore» UmOpal rf OU f 006(2021 e eiaMdtewnenta «
(Mpctegdas de Lai feder* n * 0.06603e teerateea poelemres e es condiçOea
te Etesi * reeMar-ae te 11 00 heres do <0e 20 te egoeio de 2021 A saeste

puMea de M9d(iwRdtert teteteda nas dependências da Secretaria MunciFte
da/kMniteiçdo fiass(adaCoRiB»ioPerTmânenotel<aiaç64>Cn- Muaoe
a  Doetegos Serito, N* 1 000. Bairo Séo Joaé, CB* 05 670-000 Paette

Borre - MA. ire dU «oa e local eitadte cm que «ardo rBceUdoe oe
te piepMte te preçDi e haMteçdD Em aiendimanw as recMiwdeçAte do
MurscipioeqaOliCadorTTatmoequeseeaateoccrTeraewtocteÉbreipeareiete.
Qua eera eabaUcrte disteiaamenie mjnimeae oi metros tecaoe partiMrerae
terenla a suaiia e qua aard obngetúne a uWaçâe de mascvat, (uvas a qua
cote panmoUB poria wu freece de dtoaei e Sani de pmeçte necetear» O
Edui e eu aneioe eelde A depctiçdo te iniareaaedoe ne meamo miereçe
para anufia ̂ Mina eu SQiwcae Tprteaa madiwiie pagamerdo de GAM. de

? eP. dasOSQO te 12.00 heras Esavec»ncntoad)QOn*nqnieemoandereço
pele km: (99) 35fi&iDi7. a teavte porta os iranaparéne* ee muntcfpto ne
enflareçn rTqp//pai4Qsqqta ms gov.br/ Mmcamonessieineviraj*doT«ilii»wl

te Cantes do Ealede do Uarenltte ne gaiaetf» napa/nvw«OtceriagDvpr/
satepAnurslsdrtnirsl 2ii Eidaiecanertoe idltoonacs no mesmo endereço a
auavés E-oM qppMiDteqnema^QfnalcorTL Psstot Bens (MAf. 04 te
te »7i Gela Mato Cavaine -Pragoeea

ESTADO OO MARANH/to
PltEFEITURA MUNICIPAL OE

ALTO ALEGRE 00 MARANHAO
CNPJ: 01.«12326/0001.32

AVISO DE UCrTAÇAO
«VISODAucn-AÇÂopreoAo ELEntõwco SRP«roosaei.
ProcaseoAdminiairalivo N* 091-2021. A PivMura MufKéal deASO
Alegte do UaienhOo - MA. uma nOOllco aos (rucessaoos aos no da
23deA^oslD de 2021. asOOhOOmSi lealBBie ndleçSo ne modandade
Presao EMrOnco. do Dpo MENOR PREÇO POR DEM. «m ragime
de enpfenada por prefo uratano. tendo poi oDielo o reglslio «e
preços objetivando aventuei e lutuia CcsitrataçAo de Empiese
pare Preat^âo de Serviços Locaçào de lAIculos DeaOnados eo
Trenepone Escolar, na toma de La Federei n° 10.S20120a2 e Qa
Lei Complementar n° 123/2006. auosldiaílamente ne Lei federal

6.686/1993 e dema,a ncrmea regulementares perenemes 6
eapede C Edtal e aeus anasos podereo ear obedos na Sala da
Comíesao Pennanertt da Uciteçao da Begonda a aaida das 09m
às 12.00 hores ou no sndgaço elsgOivco ds üoriçaas oHcsal
da PraleSure Municipal da fiJto Alegre do Marenhso -MA, riOp://
Bcilacao alcalognrdortiaranriaD.magov Pt, a. atxts. em osso de
problemas no sHe aOma. poderio asr soDctados atrevàs do e^nal

I cpl sUoslBgrBmaaomall com. am dtas tlBis das 09-00 es 18O0.
I ASo/NagredoMaranTràcVMA,06daagosbda2021.OldgoiaaDirB
I SoilDS MeK, - Pregoelro Ofidal

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL OE BACABEIRA

AVISOOEREVOGAÇAO ASecretafleMunlcIpNdaACnVnseaçaoa
Ptan^manlD, atravésda ComissãoPermaneraa de Uotsçéo • CPL.
do irtoécdplo de Baatmre - MA. avisa aos rmeressadcs que r4o
liMré a UcHaçào POblica ra moiaiKlade PREGÃO ELETRÔNICO
EM SRP Nf 006,2021. Data: 1008/2021 r^ da AbaUra.

lOriOOmn. lAanor Preço por Lola Ob)eio Registro tM fr^ço para
aventuaF coniieaiçào de amcnroa aepaqatiraoa am torrecananto da
rnaledal de arvedlanle pare alendar ornuricipode SacoPeire - MA
Na toma da Lal KF-10.620/2002. Deoeto fadarei N° 10 024/2019.

. Decreto federei 6.638/16. da lar Complamantar N- 12312006.
Decreto Federal N> 7692/13 allaraOo pelo Decreto Federal N-
625014 a oesldlananwile a LH N°. 8.666«3 com «uasataraçaes
a demais normas regrSameriisres pertinentes â espécie. Quatorer
Intomaçâo poderá ser cbOrte na seda de pretotura Edion Mendoa
UsPAa - PrssidanlàrCPL SacaPelm - MA. 09 da sgcalo da 2021

▼ ANUNCIE AQUI ̂
co;(u?tciJlül os<i d>cii2^gcrii)(<.coni


