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EDITAl. DA TOMADA DE PREÇOS NQ 07.002/2021 - TP 	- 

Regido pela Lei n.Q 8.666 de 21/06/93 — Alterada e consolidada 

PREÂMBULO 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL 

PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE 

ÁGUAS PLUVIAIS COM EXTENSÃO DE 241M COM MANILHAS COM 

D=0,80CM, EM TRECHO DA TRAVESSA JOSÉ VIANA DE SOUSA, BAIRRO 

COMBATE, 	QUIXADÁ — CE, 	CONFORME 	PROJETO 	BÁSICO 	DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 

MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. 

Órgão Interessado: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 

Públicos 

Modalidade: Tomada de Preços 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global 

Data e Hora de Abertura: 02 de dezembro de 2021 às 09:00 horas 

Compõem-se o presente Edital das partes A, B e C, conforme a seguir apresentadas: 

PARTE A — CONDICÕES PARA COMPETIÇÃO, JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO. 

Em que são estabelecidos os requisitas e as condições para competição, julgamento e formalização 

do contrato. 

PARTE B — ANEXOS 

A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, torna público para o 

conhecimento de todos os interessados que até as 09:00 horas do dia 02 de dezembro de 2021, na 

sede da Comissão de Licitação, localizada no Centro Administrativo e Financeiro, à Trav. José Jorge 

Matias, S/N - Campo Velho, 63.907-010 - Quixadá-CE, em sessão pública, dará início aos 

procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernentes aos documentos de 

habilitação e às propostas de preços, da licitação modalidade Tomada de Preços N2 07.002/2021-TP, 

identificado abaixo, mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a 

Lei n.2 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.2 8.883/94 de 08.06.94 e a legislação complementar . 

Anexo 1. Termo de referência e Projeto de Engenharia; 

Anexo 2. Modelo de declaração de micro empresa; 

Anexo 3. Modelo de carta de proposta; 
Anexo 4. Modelo de declaração de visita ao local; 
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Anexo S. Modelo de procuração; 

Anexo 6. Modelo de declarações 

Anexo 7. Modelo de ficha de dados do representante legal; 

Anexo 8. Minuta do contrato; 

Anexo 9. Modelo de carta de fiança bancária. 

GLOSSÁRIO: 

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste documento de Edital, ou em 

quaisquer de seus anexos, terão os seguintes significados: 

• COMISSÃO: Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá 

• CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qual foi adjudicado o seu 

objeto. 

• CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO: Prefeitura Municipal de Quixadá 

• CRC: Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Quixadá. 

• FISCALIZAÇÃO: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos 

do Município de Quixadá 

• LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este certame. 

• ABNT—Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

• PMQ— Prefeitura Municipal de Quixadá 

• Tabela da Seinfra - 027.1 COM DESONERAÇÃO, B.D.I. de 24,88%. 

PARTE A - CONDICÕES PARA COMPETIÇÃO, JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS 

PLUVIAIS COM EXTENSÃO DE 241M COM MANILHAS COM D=0,80CM, EM TRECHO DA TRAVESSA 

JOSÉ VIANA DE SOUSA, BAIRRO COMBATE, QUIXADÁ - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 

SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. 

1.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, e em obediência aos Projetos Básicos, Termo de Referência e as Normas da ABNT. 

2. DA FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO 

2.1. O objeto desta Tomada de Preços tem o valor estimado de 1$ 162.894,45 (cento e sessenta e 

dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Os serviços constantes 

na planilha orçamentária básica serão obrigatoriamente aqueles constantes na Tabela da Seinfra - 

027.1 COM DESONERAÇÃO, B.D.I. de 24,88%, disponibilizada na Internet através do site 

www.seinfra.ce.gov.br. 
2.2. Os serviços oriundos da presente licitação serão pagos à conta da seguinte: Dotação 
Orçamentária: 0701.1554103021.018— Construção e Recuperação de Galerias para Drenagem: 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Fonte de Recursos: 1001000000— Recurso 

Ordinário. 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo velho, 63907•010 Quixadá-CE 
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer pessoas jurídicas, localizadas em qualquer Unidade 
da Federação, sob a denominação de sociedades empresarias (sociedades em nome coletivo, em 
comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples 
(associações e fundações) - sociedade cooperativa - devidamente cadastradas ou que atendam a 
todas as condições exigidas para cadastramento pelo Setor de Cadastro do Município de Quixadá, até 
o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, e que satisfaçam a todas as condições 
deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou cadastramento compatíveis com o objeto da 

licitação. 

3.2. Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns. 

3.2.1. Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, 
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do 
certame. 

3.2.2. Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes participantes 
após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente 
desclassificados do certame, independentemente do preço proposto. 

3.3. Não poderão participar desta licitação: 
3.3.1. Os interessados que se encontrem em processo de falência, com exceção os que estejam em 
processo de recuperação judicial e comprove a boa situação econômico/financeira; 
3.3.2. Não poderão participar também os que estiverem em processo de dissolução; de fusão, cisão 
ou incorporação; ou ainda, que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 
licitação ou impedimento de contratar com a Prefeitura de Quixadá-Ceará; ou que tenham sido 
declarados inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que 
se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

3.4. CREDENCIAMENTO 

3.4.1. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de 
documentação hábil de credenciamento, será o único admitido a intervir nas fases de procedimento 
licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da 
entrega dos envelopes exibir um documento de identificação, expedido por órgão oficial. 

3.4.1.1. POR DOCUMENTO HÁBIL DE CREDENCIAMENTO, ENTENDE-SE: 

a) Procuração pública ou particular específica para a presente licitação, constituindo o representante, 
acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante que declare expressamente seus poderes 
para a devida outorga (ANEXO 5). 
b) Instrumento que comprove a capacidade de representar a empresa, caso o representante seja o 

titular (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor). 

3.4.2. Quando o representante for titular da empresa deverá entregar o original ou cópia autenticada 
em cartório, ou por meio digital que atenda ao provimento n2 100/2020 CNJ - artigo 22, ou ainda 

Trav. José Jorge Matias, s/N 	 (c) 
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apresentar a cópia com o original para que seja autenticado por esta Comissão, comprovando tal 
condição. 

3.5. A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior não implicará 
na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma. 

3.6. O interessado em participar deverá conhecer todas as condições estipuladas no presente Edital 
para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentação dos documentos exigidos. 
A participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos os termos e integral sujeição 
à legislação aplicável, notadamente à Lei Federal n9 8.666/93, alterada e consolidada. 

3.7. Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Os Documentos de Habilitação consistirão de: 

4.1.1. Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo 
de validade, guardada a conformidade com o objeto da licitação; 
4.1.2. Caso não possua CRC válido, fica facultada, nos termos da legislação que rege a matéria, a 
comprovação de que atendeu a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 39  (terceiro) 

dia útil anterior à data de abertura do certame. 

4.2. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

4.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (inclusive todos os aditivos, quando não 
consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores; 

4.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis; 

4.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no Pais, e 
ato de registro para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

4.3. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

4.3.2. Provas de regularidade, para com: 

a) A Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN)); 

b) A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante); 

Trav. José Jorge Matias, 5/N 
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c) A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei; 

d) O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
e) A Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) 

4.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

4.4.1. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação 
ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social encerrado, 
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações 
de Contas de Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar cópias autenticadas do 
Balanço Patrimonial, na forma da Lei, registrados na Junta Comercial e assinado por contador 
habilitado, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para 
verificação dos valores. 

4.4.2. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica. 

4.4.3. Apresentar índices que comprovarão a boa situação da sociedade na seguinte forma: 

4.4.3.1. Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1: 

AC + RLP 
Índice de Liquidez Geral (LG) = 	  

PC + ELP 
Onde: AC é o Ativo Circulante 

PC é o Passivo Circulante 
RLP é o Realizável a Longo Prazo 
ELP é o Exigível a Longo Prazo 

4.4.4. GARANTIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE 
DESPESAS 

4.4.1. Garantia de manutenção da proposta, no valor corresponde a 1,0 (um por cento) do valor 
estimado da licitação, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agência N° 0241-0, Conta N° 22.140-6, a 
qual será recolhido ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizará o recibo específico e 
definitivo, caso a garantia apresente devidamente regular. O referido recibo deverá fazer parte dos 
documentos de habilitação das empresas participantes. 
4.4.2. A garantia de manutenção da proposta, quando recolhida em moeda corrente nacional, terá o 
prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos Documentos de 
Habilitação e Proposta de Preços e deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Quixadá, podendo 
ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir, devendo o recibo fazer parte dos 
documentos de habilitação das empresas participantes: 
a) Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, vedada a prestação de garantia de Títulos da 
Divida Agraria. 

b) Fiança bancaria (conforme ANEXO - Modelo da Carta de Fiança Bancária) 
c) Seguro-garantia. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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4.4.3. A Garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis depois de 
esgotada às fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Proposta de 
Preços), para as empresas inabitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a 
vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura. 
4..4.4. Para o efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela licitante 
quando em dinheiro, será utilizada monetariamente. 

4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADO PELO ORDENADOR 
DE DESPESAS. 

4.5.1. Apresentar pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando 
serviços de natureza e espécie condizentes com o objeto desta licitação. 

4.5.2 Deverá apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnico (s) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região da sede da empresa. 

4.5.3 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro, engenheiro (s) detentor (es) de atestado (s) 
e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto 
da licitação. 

4.5.3.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, referente a qualificação do profissional 
técnico são consideradas parcelas de maior relevância, que deverão constar de Certidão de Acervo 
Técnico-CAT: 

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm 
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, MAT. M3 C/AQUISIÇÃO 

4.5.3.2 A apresentação dos Acervos Técnicos deverão ser apresentados na totalidade dos itens 
pedidos acima, os mesmos deverão ser GRIFADOS, para melhor análise da comissão de licitação e do 
setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. 
4.5.3.3 A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o fornecimento 
prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do 
conteúdo declarado. 
4.5.3.4 Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro: sócio, diretor ou responsável 

técnico. 

a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos. 

b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente 
registrada junto ao órgão competente. 
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a 
apresentação da cópia da carteira de trabalho - devidamente assinada, ou contrato de prestação de 
serviços na forma da lei ou por meio de declaração de contratação futura acompanhada de anuência 
(por meio de assinatura expressa) do profissional. 
4.6. Declaração fornecida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos do Município de Quixadá, que a licitante, através de seu profissional técnico, visitou o local 
do serviço/obra até o 2 (segundo) dia útil anterior à data da abertura da licitação e que tomou 

Trav. José Jorge Matias, s/N fl 
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conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta. O 
responsável técnico das empresas deverão se dirigir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 

Ambiente e Serviços Públicos, situada na Trav. José Jorge Matias, S/N - Campo Velho, 63907-010, para 
realizar o agendamento da visita, ou pelo telefone (88) 9.9291-8927. 

4.7. A exigência constante no item 4.6 poderá ser substituída, a critério e sob inteira responsabilidade 
da licitante, por declaração expressa da própria licitante de que possui pleno conhecimento do local 
da execução da obra/serviços objeto da licitação, conforme modelo constante no ANEXO 4. 

4.8. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

4.8.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação na forma do parágrafo 29 do artigo 
32 da Lei 8.666/93, e de que tem pleno conhecimento e concordância com os termos e condições 
deste Edital, conforme ANEXO 6. 

4.8.2. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.2 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 79  da Constituição Federal, não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme ANEXOS. 

4.8.3. Declaração expressa do responsável legal do licitante de que não existe superveníência de fato 
impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências 
contidas no edital, conforme ANEXOS. 

4.9. A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. 

4.9.1. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser em originais 
ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório, 
devendo no caso de autenticação digital atender as regras do Provimento n9  100 de 26 de maio de 
2020 do Conselho Nacional de Justiça, podendo ser aplicada ainda as regras da Lei n2 13.726 de 2018, 
exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatório deverá ser exibido 
exclusivamente em original; 

4.9.2. Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que 
diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 

4.9.3. Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do 
documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 

4.9.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

4.9.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados 
no idioma oficial do Brasil. 

Trav. José Jorge Matias, s/N 
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PREFEITURA DE 	, 

QU IXADA 
Comlssdo de LIc!taçdo 

'7, 

 

.cI1&C.&3  

4.9.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 

apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 

traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado. 

4.9.7. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a 

disponibilização do documento pela Internet, a Comissão de Licitação verificará a autenticidade do 

mesmo através de consulta eletrônica. 

4.9.8. As certidões exigidas (para aquelas cuja validade possa expirar), quando não contiverem prazo 

de validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 

(sessenta) dias anteriores a data de abertura da presente licitação ou então apresentar declaração ou 

regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a sua validade para o documento em questão. 

4.9. Os licitantes que apresentaram documentos de habilitação em desacordo com as descrições 

anteriores serão inabilitados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 

4.10. Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não sendo admitido 

posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer 

qualquer adendo em documento entregue à Comissão de Licitação. 

4.11. A Comissão de Licitação poderá, também, solicitar original de documento já autenticado, para 

fim de verificação, sendo a empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada. 

4.12. A documentação deverá ainda ser apresentada obedecendo-se a ordem acima requerida, item a 

item, numerada e rubricada pelo titular ou responsável pela firma licitante, sendo endereçada e 

encaminhada à Comissão de Licitação, em envelope lacrado, contendo a seguinte inscrição: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.2 07.002/2021-TP 

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: 

4.13. Caso a licitante seja microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), esta deverá 

apresentar declaração na forma do ANEXO 2 para mlcroempresa ou empresa de pequeno porte, 

deste edital, obedecendo os itens a seguir: 

4.14. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas 

de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem anterior poderão 

participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não 

enquadradas neste regime. 

4.15. Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n2. 123 de 14.12.2006, a comprovação 

de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para 

efeito de assinatura do contrato. 
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4.15.1. Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, 

por ocasião da participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

4.15.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito. 

4.15.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n9 8.666/93, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

4.16. Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências deste Edital referentes à fase 

de habilitação. 

S. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE "B" 

5.1. As propostas de preços deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, em envelope fechado e 

opaco, juntamente com o envelope de documentação, rubricado no fecho, contendo na parte 

externa o seguinte sobrescrito: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.2 07.002/2021-TP 

ENVELOPE "9" - PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 

5.2. As propostas de preços deverão ser confeccionadas em 01 (uma) via impressa, em papel 

timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo do (s) •   
responsável (is) da Empresa e Engenheiro, rubricadas em todas as vias. 

5.2.1. Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados, conforme Caderno de Custos, 

anexados ao Termo de Referência (ANEXO 1) deste edital: 

a) Planilha Orçamentária; 

b) Relatório Analítico - Composição de Custos; 

c) Cronograma físico financeiro; 

d) Composição do BDI; 

e) Encargos Sociais; 

f) Prazo de validade da proposta, que será de no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

g) Prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da 

primeira ordem de serviço; 

h) Assinaturas do (s) sócio (s) e do (s) Engenheiro (s) responsável técnico; 

i) Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos 

serviços, tais como: 
o 	Materiais, equipamentos e mão de obra; 
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• Carga, transporte, descarga e montagem; 

• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 

• Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer 
infrações; 

• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 

Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras 

e/ou serviços. 

5.2.2. No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a Unidade expressa 

no Orçamento da Prefeitura Municipal de Quixadá para o item. 

5.3 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) 

mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$). 

5.4 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais 

após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento. 

6. DO PROCEDIMENTO 

6.1. Os envelopes "A" - Documentação e "B" - Proposta, todos fechados, serão recebidos pela 

Comissão de Licitação no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital. 

6.1.1. O(a) Presidente da Comissão de Licitação informará aos presentes a relação das empresas que 

atenderam aos ditames do presente Edital e, por conseguinte, estão aptas a apresentarem os 

envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta. 

6.1.2. Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer representar por, no 

máximo, 1 (uma) pessoa. 

6.2. Após o(a) Presidente da Comissão de Licitação receber os envelopes "A" e "B" e declarar 

encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos 

documentos outros que não os existentes nos referidos envelopes. 

6.2.1. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no 

envelope "A", ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital. 

6.3. Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de 

habilitação. A Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a 

idoneidade e a validade dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas 

estão devidamente autenticadas pelo Cartório competente. 

6.4. Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão e por, no mínimo, 
02 (dois) escolhidos entre os presentes como representantes das PROPONENTES, que examinarão e 

rubricarão todas as folhas dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentados. 

6.5. A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-

se sobre o seu acatamento ou não. 
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6.6. Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente da Comissão fará diretamente a 
intimação dos atos relacionados com a habilitação e Inabilitação das licitantes, fundamentando a sua 
decisão registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de 
interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo 
estarão com vista franqueada ao interessado na presença da Comissão. 

6.7. Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos 
no item anterior será feita mediante publicação na imprensa oficial na forma da lei, iniciando-se, no 
dia útil seguinte à publicação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega à 
Comissão das razões recursais da (s) empresa (s) recorrente (s). Fica assegurada em igual prazo, a 
apresentação das contrarrazões recursais pelos demais interessados. A sessão será suspensa. 

6.8. Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a 
data e horário em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação às 
licitantes será feita com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, 
mediante publicação em jornal de grande circulação. 

6.9. Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará 
prosseguimento ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante 
inabilitada mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos. 

6.10. Os envelopes de propostas de preços dos licitantes inabilitados poderão ser retirados pela 
licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data da sessão de 
prosseguimento do procedimento licitatório, após o que serão expurgados. 

6.11. Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissão conferirá se foram entregues no 

referido envelope a Proposta e o Orçamento. 

6.12. Em seguida, a Comissão iniciará o Julgamento. Serão examinados os aspectos formais da 
Proposta e do Orçamento. O não atendimento às exigências deste Edital será motivo de 

Desclassificação da proposta. 

6.13. Serão classificadas as propostas apresentadas em conformidade com os requisitos estabelecidos 

no edital. 

6.13.1. A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das licitantes classificadas pela ordem 

crescente dos preços nelas apresentados; 

6.14. A Comissão não considerará como erro as diferenças porventura existentes nos centavos, 

decorrentes de operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças nos centavos não 
ultrapasse o valor em real correspondente a 0,1 (zero vírgula um por cento) do valor global do 

orçamento da licitante. 

6.15. Caso duas ou mais licitantes que não tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas 
com preços iguais, a Comissão de Licitação fará sorteio para classificá-las, na forma da lei. 
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6.16. Caso a proposta classificada em 12 (primeiro) lugar, não seja ME ou EPP, a Comissão procederá 
de acordo com os subitens a seguir: 

6.16.1. Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência para as ME 

ou EPP, devendo a licitante estar presente à sessão pública de divulgação da análise das propostas de 
preços, previamente marcada pela Comissão, para exercer mencionado direto. 

6.16.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos 
preços ofertados. 

6.16.3. Para efeito do disposto no subitem 6.16.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá da 

• seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

classificada em primeiro lugar e conseqüentemente declarada vencedora do certame. 

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 

alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do subitem 6.16.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

6.16.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.16.2, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, 

que deverá ser registrada em ata. 

6.16.5. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.16.6. Ocorrendo à situação prevista no subitem 6.16.3, a microempresa ou empresa de pequeno 

porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação 

da Comissão. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos. 
6.17. A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspenderá a 

sessão a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos 

licitantes que participam da licitação. 

6.18. Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente da Comissão fará diretamente 

a intimação dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e 

registrando os atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intenção de 

interpor ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do 

processo estarão com vista franqueada ao interessado ou interessados na presença da Comissão. 

6.19. Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos 

no item anterior será feita através de publicação na imprensa oficial, iniciando-se no dia útil seguinte 

à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega a Comissão das razões de 

recursos a serem interpostos pelos recorrentes. Fica assegurado, em igual prazo, a apresentação de 

contrarrazões recursais pelos demais interessados. 
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6.20. As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo(a) Presidente da Comissão, 

na presença dos prepostos das licitantes. 

6.21. À Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinicio para 

outra ocasião, fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não 

abertos deverão ser rubricados pelos membros e por, no mínimo, 2 (dois) prepostos de licitantes, 

caso estejam presentes. 

6.22. A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as Propostas e os Orçamentos, 

solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 

subsídios para as suas decisões. 

6.23. Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão de Licitação, até a conclusão do 

o procedimento. 

6.24. No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos 

envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil seqüencial, na 

mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, 

fazendo a publicação e divulgação na mesma forma do início. 

6.25. A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem preço 

ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 

6.26. Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este 

último. 

6.27. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em 

não havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas nos termos do art. 48 da Lei n.2 8.666/93. 

6.28. Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, não cabe 

desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato 

superveniente ou só conhecido após o julgamento. 

6.29. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexeqüível; 

b) apresentarem preços inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores a saber: 

b.1 - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 

orçado pela Administração, ou 
b.2 - valor orçado pela Administração. 

c) Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências deste Edital. 

d) Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação. 
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e) Preço unitário inexistente, simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os 

preços praticados no mercado, conforme a Lei nQ 8.666/93 e suas alterações. 

f) Preço unitário e/ou global excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado pela PMQ. 

g) Preços unitários e/ou globais na forma do Art. 48 da Lei das Licitações. 

h) Propostas que não atendam ao item 5 do edital. 

7. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

7.1. A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com 

classificação das licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram. 

7.2. A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor da licitante cuja proposta 

de preços seja classificada em primeiro lugar são da competência da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

7.3. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, se reserva ao 

direito de não homologar e revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que 
caiba a qualquer das licitantes o direito. 

8. RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

8.1. Para o recebimento provisório dos serviços contratados, a Contratada deverá solicitar ao Fiscal 

do Contrato e engenheiro responsável pelo projeto básico uma vistoria e posterior liberação, ficando 

o recebimento definitivo a cargo da engenharia municipal juntamente com o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadá. 

8.2 O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita do contratado conforme elencado artigo 73, inciso 1, alínea "a" da Lei 

8.666 de 1993. 
8.3 O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666 

de 1993. 
8.4 O recebimento definitivo ocorrerá após sanadas eventuais pendências relacionadas no 

recebimento provisório. 

9. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

9.10 recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 

76 da Lei n2 8.666 de 1993 e suas alterações. 
9.2 A limpeza referente aos entulhos oriundos da execução da obra, incluindo todos os interiores do 

prédio e limpeza geral nas áreas externas é de obrigação da CONTRATADA. 
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9.3 É obrigatória a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução da obra, bem como, 

de toda área externa. Não será emitido o termo recebimento provisório da obra, se estas limpezas 
não estiverem de acordo com as exigências. 

9.4 A obra deverá ser recebida pelo Fiscal de Contrato, Engenharia Municipal e Secretário Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos que é órgão fiscalizador, podendo, 

portanto o mesmo solicitar exigências que por ventura não foram cumpridas no projeto ou no 
memorial. 

9.5 O objeto desta licitação será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o 

disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993. 

9.6 Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com o memorial 

descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do serviço. 

9.7 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do 

serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 

10. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

10.1 A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e 

isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da 

empresa. 

10.2 Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à completa e 

efetiva execução total da obra proposta. 

10.3 Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado 

10.4 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

10.5 Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos em anexo. 

• 10.6 A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC durante todo o período de 

trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 

10.7 Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE, referente a todos os 

serviços de engenharia. 
10.8 Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, devendo o local 

ser mantido rigorosamente limpo. 
10.9 O local onde será realizado os serviços deverá ser entregue limpo sem material excedente, 

pronto para o uso público. 
10.10 Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das dependências do 

prédio, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do 

entulho ou no trajeto de transporte. 
10.11 Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a execução de algum dos 
serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município. 
10.12 Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem material 

excedente, pronto para o uso público. 

11. DA FISCALIZAÇÃO 
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11. Ficará designado como fiscal do contrato o servidor efetivo Sr. Luciano lobo dos Santos, Agente 

de Administração, matrícula: 0669296, e o responsável técnico será o Engenheiro Civil Sr. Francisco 

Wallysson Paiva Magalhães, CREA 1\12. 061741988-4, engenheiro designado conforme CONTRATO N 

2019.11.07.05SEDUMA. 

12. DAS SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS 

12.1. Fica vedada a subcontratação no todo dos serviços contratados, devendo utilizar na obra seus 

próprios funcionários devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. 

12.2 Poderão ser subcontratados alguns serviços desde que sejam submetidos à prévia autorização 

da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Quixadá, homologados pelo Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, juntamente com o Prefeito Municipal de Quixadá. 

13. DO CONTRATO 

13.1. O Município de Quixadá, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 

Serviços Públicos e a licitante vencedora desta licitação assinarão contrato, no prazo de 02 (dois) dias, 

contados da data da convocação para este fim expedida pela Contratante sob pena de decair do 

direito à contratação. 

13.2. A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o descumprímento total 

da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obra ou serviço 

constante de sua proposta de preços. 

13.3. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos ou outro por ela designado. 

13.3.1. O representante da PMQ anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

13.3.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

13.4. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante, no local da obra, para 

representá-lo na execução do contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter na obra como seus 

responsáveis, durante todo o prazo de sua execução e até o seu recebimento definitivo pelo 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, todos os profissionais qualificados de habilitação desta licitação, 

autorização da Contratante, e a seu critério, poderão ser substituídos por outros portadores de ART 

igual ou superior. 

13.4.1. Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
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13.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

13.6. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal. 

13.7. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

13.8. O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em OS (cinco) dias contados a partir da 
data da assinatura da Ordem de Serviço. 

13.9. O prazo para a execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados da emissão da primeira 
ordem de serviços, podendo ser prorrogado conforme as disposições da lei 8.666/93. 

13.10. A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

13.11. O contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial 
e sem que caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos 
seguintes casos: 

13.11.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação 
vigente; 

rv 13.11.2. Lentidão na execução dos se iços, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela não 
conclusão dos mesmos nos prazos estipulados; 

13.11.3. Cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 

13.11.4. Concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou 
diretores; 

13.11.5. O atraso injustificado no início da obra ou paralisação da mesma sem justa causa e prévia 
comunicação à Prefeitura Municipal; 

13.11.6. A subcontratação total ou parcial das obras ou serviços, sem prévia autorização da Prefeitura 
Municipal, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Instrumento Convocatório e no Contrato; 

13.11.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

13.11.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas pelo representante da 
Prefeitura Municipal, conforme previsto no parágrafo 12 do art. 67 da Lei n.2 8.666/93; ( \ 
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13.11.9. Alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato; 

13.11.10. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela Administração Pública; 

13.11.11. A supressão, por parte da Administração, de obras ou serviços de engenharia, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido neste Edital. 

13.11.12. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 90 
(noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e outras 

• previstas, assegurado a contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

13.11.13. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal, 
decorrentes de obras ou serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 

13.11.14. Deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento exigido para a execução dos 
serviços, bem como as placas de sinalização adequadas; 

13.11.15. A não liberação, por parte da Contratante, de área, local do objeto para execução da obra, 
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

13.11.16. A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

13.12. A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos. 

13.13. Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 11.11.10 e 11.11.16 deste Edital, sem que haja 
culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que tiver sofrido, 
tendo direito: 

a) pagamento devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
13.14. A Contratada, pelo prazo de 90 (noventa) dias após a execução dos serviços, será responsável 
por sua falta ou reparação, desde que a fiscalização da Prefeitura Municipal comprove que danos 
ocorridos tenham resultado da execução imperfeita ou inadequada às especificações de origem. 

13.15. É facultada à Prefeitura Municipal de Quixadá, quando o convocado não assinar termo do 
contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
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primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com este Edital, ou 
revogar esta licitação. 

13.16. A Prefeitura Municipal de Quixadá poderá, a seu critério, determinar a execução antecipada de 
serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los. 

13.17. Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 
comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da 
primeira fatura, perante a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos 
,sob pena de retardar o processo de pagamento. 

13.18. Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula 
• correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, sob pena de retardar o processo de pagamento. 

14. DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO 

14.1. O Contrato poderá sofrer alterações devido a supressões ou aumentos de serviços e valores até 
os limites admitidos na Lei n.9 8.666/93. 

14.2. Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo Aditivo. 

14.3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

14.3.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice econômico 

INCC - Indice nacional da Construção Civil, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto, 

• exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

14.3.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

14.3.3 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer. 

14.3.4 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

14.3.5 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

14.3.6 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
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14.3.7 - O reajuste será realizado por apostilamento. 

14.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação 

e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 

65, II, "d" da Lei Federal n°8.666/93, alterada e consolidada. 

14.2.1 - Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação 

• dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada 

pelo CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

15. DAS MULTAS 

15.1. A Contratante poderá aplicar as seguintes multas: 

15.1.1. 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo 

de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será 

compreendida na penalidade por inobservância do prazo global; 

15.1.2. 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exercer ao prazo 

contratual sem que os serviços sejam concluídos; 

15.1.3. 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por 

culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 

o 15.1.4. 0,0001% (um milionésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às 

recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme ocaso; 

15.1.5. 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos 

serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos de Quixadá; 

15.1.6. 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às 

recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

15.2. Da aplicação de multa será a Contratada notificada pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL tendo, a 

partir da notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na 

Tesouraria da Prefeitura Municipal. O pagamento dos serviços não será efetuado à Contratada se esta 

deixar de recolher multa que lhe for imposta. 

15.3. A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da última 

parcela e as multas por infrações de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das 

prestações a que correspondam. 	 6 
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15.4. Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão 
devolvidos por ocasião do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os 
atrasos verificados em fases anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo 

global estabelecido. 

15.5. Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente. 

15.6. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 

15.6.1. Advertência; 

• 15.6.2. Multa de até 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
15.6.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

15.6.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da 
Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

16. DOS RECURSOS 

16.1. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão recursos nos termos do art. 109 da 

Lei n.2 8.666/93. 

16.2. Os recursos deverão ser dirigidos o(a) Presidente da Comissão de Licitação, devidamente 
arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovará sua condição como tal. 

o 16.3. Os recursos deverão ser apresentados no devido prazo, não sendo conhecidos os interpostos 
fora dele. 

16.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 

16.5. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista 
franqueada ao interessado. 

16.6. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-
se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

17. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

17.1. A licitante que, convocada pela Prefeitura Municipal de Quixadá para assinar o instrumento de 
contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto nesta Tomada de Preços, sem motivo 
justificado aceito pela Contratante, estará sujeita à suspensão temporária de participação em 
licitação promovida pelos órgãos do Município de Quixadá, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
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17.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a Contratada à multa de mora prevista 
no presente Edita), podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. À Contratada será 
aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação promovida pelos órgãos do 
Município de Quixadá, pelo prazo de até 02 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de 
contratar com o Município de Quixadá. 

17.3. Em caso de o Licitante ou Contratado ser reincidente, será declarado como inidôneo para licitar 
e contratar com o Município de Quixadá. 

17.4. As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela Administração Municipal, à licitante 
vencedora desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes 

o 	casos: 

17.4.1. De 5 (cinco) dias úteis, nos casos de advertência e de suspensão; 

17.4.2. De 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com o município de Quixadá. 

17.5. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com o município de Quixadá poderão ser aplicadas juntamente com as de multa prevista neste Edital; 

17.6. As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o 
município de Quixadá, poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que, em razão 
dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal: 

a) - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

• b) -tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

17.7. Somente após a Contratada ressarcir o Município de Quixadá pelos prejuízos causados e após 
decorrido o prazo de suspensão aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a sanção. 

18. DOS ENCARGOS DIVERSOS 

18.1. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas 
da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser 

executado. 

18.2. As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a 
obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta exclusiva da Contratante. 

19. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADIAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
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19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos documentos de habilitação e 

das propostas de preços, qualquer pessoa jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preços. 

19.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a 

pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado em lei, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. 

19.1.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.1.3. Somente serão aceitos esclarecimentos, providências ou impugnação do ato convocatório 

quando protocolizados perante a Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá, situada à Rua 

• Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro - CEP 63800-000 - Quixadá-Ce. Não serão aceitos envios via 

fac-símile ou e-mail. 

19.2. Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante 

petição digitada, que preencham os seguintes requisitos: 

19.2.1. O endereçamento o(a) Presidente da COMISSÃO da Prefeitura de Quixadá; 

19.2.2. A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 

documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, 

domicilio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na 

sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá, dentro do prazo editalício; 

19.2.3. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos; 

19.2.4. O pedido, com suas especificações; 

19.3. O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado. 

19.4. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos 

termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.4.1. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 

original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.5. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o (a) Presidente ou a autoridade 

superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações 
ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta. 

19.5.1. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo (a) Presidente, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
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19.6. A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 

irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração 

sem que tal ato gere qualquer indenização ao participante. 

20. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

20.1. As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e na 

execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta 

Tomada de Preços. 

21.2. As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da 

segurança e do regular funcionamento da administração. 

21.3. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo(a) Presidente durante a sessão e pelo (s) 

Secretário (s) Ordenador (5) de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei 

n.2 8.666/93. 

21.4. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua 

proposta durante a realização da sessão pública desta Tomada de Preços. 

21.5. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.6. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contratações dela 

decorrentes. 

21.7. A Homologação e adjudicação do presente procedimento será de competência do (s) Secretário 

(s) Gestor (S). 

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e 

inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 

21.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro 

da Comarca de Quixadá - CE. 

21.10. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de 

Quixadá, situada à Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - CEP 63907-010 - Quixadá-Ce. 

21.11. O edital poderá ser obtido na sala da Comissão de Licitação, localizada à Travessa José Jorge 

Matias, s/n - Campo Velho - CEP 63907-010 - Quixadá-Ce, nos horários de 08:00 às 12:00 horas, 

Trav. José Jorge Matias, 5/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ficando os autos do presente processo administrativo de Tomada de Preços à disposição para vistas e 
conferência dos interessados. 
21.11.1. O referido edital e seus anexos estão disponíveis no (s) seguinte (s) sítio (s) virtual (is): 
www.tce.ce.gov.br. 

21.12. O Projeto Básico poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá. 

21.13. Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas nos 
Anexos deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes 
quando da elaboração de suas propostas. 

• 21.14. No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de 
indenização, fica assegurado a autoridade competente: 

a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, 
dando ciência aos interessados na forma da legislação vigente. 

Quixadá - Ce, 12/11/2021. 

Mirlla MaS1$janha Lima 
Presidep4 da CPI. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907.010 . Quixadá-CE 
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!ERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO 

1.0. Prefeitura Municipal de Quixadá vem por meio deste, com finalidade de atender o disposto 
na legislação vigente concernente ás contratações públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI 

da Constituição Federal de 1988 e aos dispositivos da Lei n2  8.666 de 1993 e alterações, 
normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o credenciamento de pessoa jurídica 

para contratação de empresa especializada em construção civil para executar projeto de 

construção de galeria de águas pluviais com extensão de 241m com manilhas com d=0,80m, em 

trecho da travessa José Viana de Sousa, bairro combate, Quixadá/CE. 

19 	1.1. Por se trata de serviços de engenharia com valor previsto no Art. 23, inciso 1, alínea 'b', da 

Lei n2 8.666 de 1993, a contratação deverá ser feita através da licitação, atendendo aos princípios 

da eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse público envolvido. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.0. O Procedimento licitatório justifica-se pela necessidade de contratação de empresa 

especializada em construção civil para executar projeto de construção de galeria de águas 

pluviais com extensão de 241m com manilhas com d=0,80m, em trecho da travessa José Viana de 

Sousa, bairro combate, Quixadá/CE, visando melhorar o sistema de drenagem do local. 

3. OBJETIVO 

3.0. Contratação de empresa especializada em construção civil para executar projeto de 

construção de galeria de águas pluviais com extensão de 241m com manilhas com d=0,80m, em 

trecho da travessa José Viana de Sousa, bairro combate, Quixadá/CE. 

4. CARACTERÍSTICA DO PROJETO 

4.0. Em anexo segue peças do projeto contendo Memorial Descritivo, Resumo do Orçamento, 

Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Relatório Analítico — Composições de Custos, 

Cronograma Físico-Financeiro, Orçamento — Curva ABC de Serviços, Composição de BDI, Tabela 

de Encargos Sociais, Plantas do projeto executivo e ART de Projeto e Fiscalização do responsável 

técnico. 

S. MODALIDADE 

5.0. A modalidade de Licitação para a execução da referida obra será a TOMADA DE PREÇO, 
conforme elencado no Artigo 22, inciso II, parágrafo 2, e Artigo 23 inciso 1, alínea "b" da Lei 

8.666 de 1993. 

6. METODOLOGIA 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá-CE 
cJ 
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6.0. A presente licitação obedecerá ao tipo de "MENOR PREÇO", sob a forma de execução 

indireta por regime de "EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO" conforme o artigo 45, § 12, inciso 1 

e Artigo 10, inciso II, alínea "b", da Lei n2 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações 

posteriores. 

7. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

7.1 A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e 

isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da 
empresa. 

7.2 Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à completa e 

efetiva execução total da obra proposta. 

7.3 Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado 

7.4 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

7.5 Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos em anexo. 
7.6 A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC durante todo o período 
de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 

7.7 Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE, referente a todos os 

serviços de engenharia. 

7.8 Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, devendo o 

local ser mantido rigorosamente limpo. 

7.9 O local onde será realizado os serviços deverá ser entregue limpo sem material excedente, 

pronto para o uso público. 

7.10 Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das dependências do 

prédio, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada 

do entulho ou no trajeto de transporte. 

Ø 	
7.11 Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a execução de algum 

dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município. 

7.12 Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem material 

excedente, pronto para o uso público. 

S. PRAZO PARA INICIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

8.1 O prazo estipulado para execução e entrega da presente obra será de 90 (Noventa) dias, 

conforme Cronograma Físico-Financeiro. Sendo que o prazo estipulado no Cronograma Físico-

Financeiro começa a contar a partir da emissão da ordem de inicio, podendo ser prorrogado a 

critério do Município, em conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666 de 1993 e suas alterações. 

8.2 O prazo para início da execução da obra deve ser após a Ordem de Início de Serviço, que será 

emitida pelo engenheiro responsável juntamente com o prefeito municipal em exercício. 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.10 prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua Assinatura. 

Trav. José Jorge Matias, sJN 

Campo velho, 63907-010• Quixadá-CE 
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9.2 O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em 

conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso 1 da Lei n2 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações. 

10. PRAZO DE GARANTIA 

10.10 empreiteiro que executar a Obra, ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho 

por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Código Civil. 

10.2 A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor ação 

contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conforme 

elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

Ø 	11. RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

11.1 Para o recebimento provisório dos serviços contratados, a Contratada deverá solicitar ao 

Fiscal do Contrato e engenheiro responsável pelo projeto básico uma vistoria e posterior 
liberação, ficando o recebimento definitivo a cargo da engenharia municipal juntamente com o 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Município de Quixadá. 

11.2 O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado conforme elencado artigo 

73, inciso 1, alínea "a" da Lei 8.666 de 1993. 

11.3 O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no 

art. 69 da Lei 8.666 de 1993. 

11.4 O recebimento definitivo ocorrerá após sanadas eventuais pendências relacionadas no 

recebimento provisório. 

12. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

12.10 recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 
73 a 76 da Lei n9 8.666 de 1993 e suas alterações. 

12.2 A limpeza referente aos entulhos oriundos da execução da obra, incluindo todos os 

interiores do prédio e limpeza geral nas áreas externas é de obrigação da CONTRATADA. 

12.3 Ë obrigatória a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução da obra, bem 

como, de toda área externa. Não será emitido o termo recebimento provisório da obra, se estas 

limpezas não estiverem de acordo com as exigências. 

12.4 A obra deverá ser recebida pelo Fiscal de Contrato, Engenharia Municipal e Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente que é órgão fiscalizador, podendo, 
portanto o mesmo solicitar exigências que por ventura não foram cumpridas no projeto ou no 

memorial. 
12.5 O objeto desta licitação será recebido: 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá.cE 
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado. 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, 
observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993. 
12.6 Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com o 
memorial descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do serviço. 
12.7 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do 
serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 

13. TÉCNICO RESPONSÁVEL! FISCAL DE CONTRATO 

13.1 Ficará designado como fiscal do contrato o servidor efetivo Sr. Luciano Lobo dos Santos, 
Agente de Administração, matrícula: 0669296, e o responsável técnico será o Engenheiro Civil Sr. 
Francisco Wallysson Paiva Magalhães, CREA N. 061741988-4, engenheiro designado conforme 

CONTRATO N2  2019.11.07.05SEDUMA. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no 
edital. 
14.2 Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 03 
(Três) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 
14.3 A CONTRADA é responsável por protocolar o pedido de Alvará de Construção da Obra junto 
à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

• 14.3 Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexos. 
14.4 Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes à 
execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu prazo de 
vigência. 
14.5 Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais e federais 
que incidirem sobre a execução dos serviços. 
14.6 Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente registrada por 
profissional competente para EXECUÇÃO da mesma no ato da homologação da Licitação. 
14.7 Fornecer documentos sempre que for solicitado pelo serviço de engenharia da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
14.8 Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela fiscalização, 
assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação 

específica para fazê-lo. 
14.9 Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o prazo pré-
estipulado pelo serviço de engenharia, lembrando que todas as medições deverão 
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-financeiro atualizado pela empresa. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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14.10 Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 
CONTRATADA. 
14.11 Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá apresentar 
uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, e apresentar 
novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser 
feitos via oficio direcionados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
14.12 A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser feita através 
de oficio, e o mesmo deverá ser encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 
14.13 As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do valor 
proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificação e assinatura 
do responsável técnico da empresa. 

• 14.14 Será permitida apenas 01 (uma) medição por mês. 
14.15 A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o serviço de 
engenharia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, para fazer as vistorias e 
correções caso seja necessário. 
14.16 A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela 
qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância de 
normas vigentes. 
14.17 As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato/Responsável técnico do município, deverão 
ser obrigatoriamente acompanhadas pelo responsável técnico da CONTRATADA. 
14.18 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados. 
14.19 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 
14.20 Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão 
no prazo previsto para entrega dos serviços. 
14.21 Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por 

• quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de serviços 
contratado e/ou por ela causada a terceiros. 
14.22 Todos os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra serão as 
expensas, custeados pela CONTRATADA. 
14.23 A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes de sua 
execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o 
andamento dos serviços. 
14.24 Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua 

supervisão. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1 A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigência do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, 
incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada. 
15.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63901-010 Quixadá-CE 	 ,. 	, 
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15.3 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução 

do contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados. 

15.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 

15.5 A CONTRATANTE deverá emitir ordem de serviço para a CONTRATADA. 

15.6 Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares. 

15.7 Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o pagamento. 
15.8 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do 

objeto deste Contrato. 
15.9 Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

15.10 Indicar e garantir a participação de representantes da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente nas reuniões com a CONTRATADA. 

15.11 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou 
irregularidade apontadas pelo serviço de engenharia na execução deste Contrato. 

15.12 Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional que não 

esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. 

15.13 Efetuar o pagamento em até 30(dias) das faturas apresentadas, desde que atendidas às 

condições estabelecidas e às condições previstas em cláusula contratual. 

15.14 Designar por portaria, o fiscal do contrato, para a realização do seu acompanhamento e 

fiscalização. 

15.15 O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá aferir 

os resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em conformidade com 
as exigências do Projeto Básico, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e 

informações do processo que lhe deu origem. 
15.16 O serviço de engenharia designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na 

execução dos serviços e sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária. 

15.17 O serviço de engenharia responsável deve fazer a medição "in loco" dos serviços finalizados 

Ø 	
e entregues. 
15.18 A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade 

encontrada nos serviços executados. 
15.19 A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo 

com as obrigações assumidas. 
15.20 Desfazer e refazer as obras e serviços, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de 

execução, detectados pela fiscalização, e quando não aceitos pelo Departamento de Engenharia, 

sem ônus adicional para o município de Quixadá. 

15.21 A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correção de serviços mal 
executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no 

contrato. 

15.22 A contratante poderá exigir a presença em tempo integral no canteiro de obras, do 

engenheiro responsável técnico. 

16. SUBCONTRATAÇÃO 

Trav. José Jorge Matias, 5/ N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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16.1 Fica vedada a subcontratação no todo dos serviços contratados, devendo utilizar na obra 

seus próprios funcionários devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdência Social 

CTPS. 

16.2 Poderão ser subcontratados alguns serviços desde que sejam submetidos à prévia 

autorização da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Quixadá, homologados pelo Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, juntamente com o Prefeito Municipal 

de Quixadá. 

17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

17.1. 4.5.1. Apresentar pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja 

prestando serviços de natureza e espécie condizentes com o objeto desta licitação. 

17.2 Deverá apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnico (s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região da sede da empresa. 

17.3 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro, engenheiro (s) detentor (es) de atestado (s) 

e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto 

da licitação. 

17.3.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, referente a qualificação do profissional 

técnico são consideradas parcelas de maior relevância, que deverão constar de Certidão de Acervo 

Técnico-CAT: 

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DrSOcm 

ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. M3 C/AQUISIÇÃO 

17.3.2 A apresentação dos Acervos Técnicos deverão ser apresentados na totalidade dos itens 

pedidos acima, os mesmos deverão ser GRIFADOS, para melhor análise da comissão de licitação e do 

setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. 

17.3.3 A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 

Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o fornecimento 

prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do 

conteúdo declarado. 

17.3.4 Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro: sócio, diretor ou responsável 

técnico. 

a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos. 

b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente 

registrada junto ao órgão competente. 

c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a 

apresentação da cópia da carteira de trabalho - devidamente assinada, ou contrato de prestação de 

serviços na forma da lei ou por meio de declaração de contratação futura acompanhada de anuência 

(por meio de assinatura expressa) do profissional. 

17.4. Declaração fornecida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 

Públicos do Município de Quixadá, que a licitante, através de seu profissional técnico, visitou o local 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010- Quixadá-CE 
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do serviço/obra até o 2 (segundo) dia útil anterior à data da abertura da licitação e que tomou 
conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta. O 
responsável técnico das empresas deverão se dirigir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, situada na Trav. José Jorge Matias, S/N - Campo Velho, 63907-010, para 
realizar o agendamento da visita, ou pelo telefone (88) 9.9291-8927. 

17.5. A exigência constante no item 17.4 poderá ser substituída, a critério e sob inteira 
responsabilidade da licitante, por declaração expressa da própria licitante de que possui pleno 
conhecimento do local da execução da obra/serviços objeto da licitação. 

19. VALOR ESTIMADO 
19.1 Valor Estimado é de R$ 162.894,45 (Cento e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro 
reais e quarenta e cinco centavos) com recurso próprio da Prefeitura Municipal de Quixadá. 

20. ORÇAMENTO 
20.1 O valor estimado para a Execução da Obra de execução de galeria de águas pluviais com 

extensão de 241m com manilhas com d=0,80m, em trecho da travessa José Viana de Sousa, 

bairro combate, Quixadá/CE, foi obtido através da Tabela de valores SEINFRA 027.1 e SINAPI 

08/2021 Em anexo Projeto com planilha de valores. 

21. CONDIÇÃO PAGAMENTO 

21.1 Os pagamentos serão efetuados conforme o Cronograma Físico-Financeiro e de acordo com 

o Relatório de Medição. 

21.2 Será de responsabilidade da fiscalização municipal encaminhar Boletim de Medição para 

análise do controle Interno e setor contábil para realizar seus procedimentos e posterior 

liberação efetiva dos valores solicitados. 
21.3 A primeira medição só será encaminhada para pagamento acompanhada da Matricula CEI. 

fl 

	

	21.4 Deve ser protocolado junto ao pedido de medição de todas as etapas da obra a lista de 

funcionários vinculados à obra. 

21.5 A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, 

anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda 

Estadual, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua 

competência. 

22. DOS ANEXOS A ESTE TERMO 

22.1. Integra o presente Instrumento, o Projeto de Engenharia. 

áv 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá.cE 
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o€scçAo: EXECUÇÀOCE GALERIA NA IRV JOSE VIAISIA DE SOVS.A NA 
PREFEITURA MUMCIPAJ. CC OU1MM 

LOCAL: TRV JOSÉ W,NA CC SOUSA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QIJIMØ.& 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ouxAa& 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Aplaca padrão da obra será do tipo banner nas dimensões de 3,0 m x 2.0 m, totalizando ,â&L..d4 largura e 
espessura 0,3 mm, com padrão e modelo do governo federal. Afixada em barrote de madeira 3" x 3', pintada com 
esmalte sintético. 
A empresa também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas 
exigidas pela legislação e órgãos fiscalizadores (CREA. SEMACE e etc.). A placa que se torna obrigatória por 
imposição da legislação do CREA. deve ser também fixada, mas esta não é contemplada em planilha. visto esta ser 
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsável. Segundo redação do ACÓRDÃO 325-2007 
do TCU, este item não deve contemplar em sua composição valor de BDI acrescido. 

4 .2. C2876 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (M) 

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM 

1.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2) 

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA 

1.4.97636 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_1 212017 (M2) 

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

Às escavações necessárias à construção serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, a propriedades 
ou a ambos. 
As escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de água superficial ou profunda, mediante 
drenagem. esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, 

2.1.102308 - ESCAVAÇÁO  MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M31111 HP), 

• ARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÉNCIA.AF_02/2021 
(M3) 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3.0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/1 11 HP), LARG. ATÉ 
1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 

2.2.93369 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 
0,8 M'/ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1' CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (M3) 

RE.ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M' / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1.5 A 2.5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3.0 M. COM  SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, 

2.3.102354-DESMONTE DE MATERIAL DE 30 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (M3) 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS). COM MARTELETE 
PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

2.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CI' QUISIÇÃO (M3) 

MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAL C / 5 ÇÃO 

3. DRENAGEM 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: EXEcUCAODEGALERIANAIRV JOSE 0~OE LOUSA NA 

PREFEITURA MUMCIPM. DE OUIMD& 
DATA: 111102021 BOI: /38$'., 

ÇØITI 

" 

a_AO 
o,qo(pÀç'o 
n 06 COIt CCSCMnCÂO 

co,.osç0: paoq.s 

iaA 	WI 

1 	S' . 

REF. 

DESCRIÇÃO: EXEcUÇÂOOEGALERM,NATRV JOS1AN&OESOUSAN 
PREFEITURA MUMOPAJ, DE 0UXAA 

LOCAL: TRV JOSÈ WStA DE SOUSA IM P*EFEITLRA MUNIOPAt CC 
Ouoç&DÁ 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUXADÃ 

Em sua função primordial, a drenagem de uma rodovia deve eliminar a água que, sob 
qualquer forma, atinge o corpo estradal, captando-a e conduzindo-a para locais em que menos afete a segurança e 
durabilidade da via. 
Os bueiros são obras destinadas a permitir a passagem livre das águas que acorrem as estradas. Compõem-se de 
bocas e corpo. 

3.1. C4572 - POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 1,0 m E PROFUNDIDADE 
2,Om (UN) 

POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 01,0 m  PROFUNDIDADE 2,Om 

3.2. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M) 

AQUISIÇÃO. ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 0=80cm 

3.3. 97961 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3XIXI,2 M. AF_1212020 (UN) 

Ø
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

- 	CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. - 	 ._ttt J.  

3.4. COlOS - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M) 

AQUISIÇÃO. ASSENT. ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm 	u. 

4. SERVIÇOS DIVERSOS 

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito 
todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de 
serviços públicos. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, 
vidros, aparelhos sanitários, etc, serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem 
danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

4.2. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2) 

* 	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO 

4.3. C2925 - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP.= 5cm (M2) 

Recomposição de pavimentação com camada de 5.0 cm de altura de Areia Asfalto Usinado a Quente (AAUQ), com 
aplicação de 0,107 Ton por m', e a aplicação COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA para a finalização do 
serviço. 



CÓOIGO DESCRIÇÃO 

1 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 	 MOVIMENTO DE TERRA 

3 	 DRENAGEM 

4 	 SERVIÇOS DIVERSOS 

	

PREÇO TOTAt. 	% 

	

261492 	1.61 

	

46.207.00 	28.37 

	

109.418.93 	67.1 

	

4.653.60 	2.86 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: EXECI.ÇÀO DE GALERIA NA TRV jost 1ANA DE SOUSA NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIM 
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o€sCmÇAO: EXECLÇAO DE GALERIA NA TRV JOSE VIANA DE SOUSA NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIZADÃ 

LOCAL; TRV JOSÉ VIANA DE SOUSA NA PREFEITURA UI.*ICIPAI. DE 
QUIXADÃ 

CUINT1: PREFEITURA MUNICIPAL 0€ QUIMDÁ 

	

VALOR BOITOTAL: 	32.452.11 	10000 

	

VALOR ORÇAMENTO: 	130.442.34 

	

VALOR TOTAL: 	162.894.45 

Cento e Sessenta o Dois Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Quarenta o Cinco centavos 
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UNO DTO 

847-a CONF. TABELA 	 UNO 547.59000000 

'ÁREA DE TUBULAÇÃO 	-UND 192 s0000000 	.192,60 

354,11 

QUTX&DÁ 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: EXECUÇÃO DE GALERIA NA TRV JOSÉ VIANA DE SOUSA NA 

PREFEITURA VUMOPAL DE OL.XAaA 
DATA: 11/10.2921 Ba: 21.815% 

VOlT! 

M' 	A 

VW 

Vfl$A0 
0V 1 COM 0E5G%ECAO 

20VOSCOIAOtSCNERAÇAC 
co..oEiçøt$ pRORM 

11CM 	W 

83W, 	C 'r. 

BflS' 

o cc. 

flF. 
DESCRIÇÃo: EXECUÇÃO DE GALERIA NA TRV jOSÉ 4IANA DE SOUSA NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OU)ÇAOÃ 
LOCAL: TRV JOSE %&ANA DE ÇflJSA  NA PREFEITURA MUNCIPAL DE 

DURADA 
CUENTI: PREFEITURA MUNICIPAL DE OU~ 

ti. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

c QTD 

(M) 

CH 3,00000000 2.00000000 6.00[ 
IIN. 	R 

COMISSÃO 
"J'ClTAfl 

- 

6,00 

1.2. C2876 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM 

em OTD 

TUBULAÇÃO 	 fOTO 247.00000000 247.00 

247,00 

1.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2) 

COMP L O'TD 

• STALAQÂO DE MANILHAS 	COMP'L 38.00000000 1,50000000 57,00 

57,00 

1.4. 97636 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DEFORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)  

COSW 	L 	 070 

?NSTALAÇAODE MANILHAS 	 6.00000000 	1.50000000 	 1.00 

   

 

1.001 

  

2.1.102308 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/1 11 HP), 
LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 
(M3) 

UNO QTD 

CONF. TABELA UNO 51879000000 518.79 

MANILHA DE 060 UNO 57.60000000 57,60 

ÁREAS DE PEDRA 'UND 23.80000000 -2320 

s 
547,69 

5.2. 93369 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 
0,8 M' / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE V CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (M:. 

2.3.102354 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3' CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS 
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (M3) 

COMP H L OTO 

GALERIA DE PEDRa. COMP'LH 15,00000000 1.50000000 1,20000000 2320 

28.80 

2.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTA ÇAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. Cm QUISIÇÃO (103) 

TRECHO 01 	 38354.05 

0T0 

191.77000000 



R 

• COMISSÃO r, 
'CITAÇL)_/ 

QUiir/CDÁ 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: EXECLÇÂO DE GALERIA NA IRV JOS€ VIANA DE 501)6* NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OU~ 'lotA 
DATA: 1111(112021 BOI: 24.88% 

SiisToA 

$d&P 

07' COM X00&S,CÀO 

202ICO4ASOEA8CLO 

CCWOSCØIS  

. 	. 	,,.... 

em 
ea 8V. 	47 7t' 

sflr..' *', 
069~0. 

W.
,9 EXECUÇÃO DE GALERIA NA TRV JOSE VIANA CC SOUSA NA 

PREFEITURA MUNICIPAL 0€ OLIXA3A 
LOCAL: TRV jOSE wflA DE SOUSA NA PREFEITURA MUNICIPAl. CC 

04_p.XS.DÁ 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CC OUXAOA 

OITO 

TRECHO 02 	 193.38'0,6 116.03000000 114.03 

TRECHO 03 	 116,5510,6 69.93000000 69,93 

377.13 

3.1. C4572 -  POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 1,0mE PROFUNDIDADE 
2,Om (UN) 

UNO OTO 

RUA FLO4ENCIO tOPES Cl 
TRV • JOSÉ VIANA DE SOUSA 

UND 2,00000000 2.00 

RUA RUI BARBOSA Cl TRV. 
iosÉ VIANA DE SOUSA 

(IND 1,00000000 1,00 

RUA TABELIAOJOÃO 
BEZERRA SILVA Cl TRV JOSÉ 
VIANA DE SOUSA 

UNO 1.00000000 1,00 

"o 

3.2. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D80cm (M) 

UNO 0W 
TRECHO 1 	 UNO 119,00000000 119,00 

TRECHO 2 	 1UND 122.03000000 122,00 

241,00 

3.3. 97961- CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3XIXI,2 M. AF_12/2020 (UN) 

0W 0W 
:BOCAS DE LOBOS 	 OTO 8,00000300 9,00 

$00 

3.4. C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D- 60cm (M) 

DITO 0W 

LIGAÇÃO DE CAIXA A PV 
SXSM) 

010 48,00000000 400 

46,00 

1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 

Coe t. ato 
TRV JOSÉ VIANA DE SOUSA 	COMP'L 247,00000000 6.03000000 1.4*2,00 

1.462,00 

4.2. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CIREJUNTAMENTO (M2) 

Coe L 070 

INSTALAÇÃO DE MANILHAS 	COMP1. 38,03000030 1,50000000 $100 

67,00 

4.3. C2925 - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP.= 5cm (102) 

coe t, ato 
INSTALAÇÃO DE MANILHAS 	COMP'L 6.00000000 1.50000000 9.00 

9,00 



QUÍXÁÏ)Á 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
COM: EXECUÇÃO 0€ GALERIA NA TRV JOSE V1fl4A DE SOUSA NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OtJIMD& 
DATA 	'02021 8 2483% 

roci 
.NkaQ7 

S¼AP' 

vERtia 

1 COMDI*0.4R4ÇA0 
231.0sCoUD€SOMRAÇÀO 

CCMPOSICOU PRØ.qI.s 

Ice si 
47 
.1 N¼ JÇ 

D€sCIiÇAO: EXECUÇÃO DE GALERLA NARV )05 	1AMA CE SOUSA NA 
PREFEITURA UUMCJPM. 0€ QUIXADA 

3 
8) U% 
o LOCAL: TRV jOst %8ANA 0€ SOUSA NA PREFEITURA MUNICIPAL 0€ 

QUIXADA 
CLIENTE: PREFEITURA MCSICIPAJ. DE QUIXADA 

i 	

FONTE 	1 UNO pnço nTAnO TOTAL 

SEINFRA 	1 	H 2.00000000 15.55 31.10' 

TOTAL MAO DE CORA: 31,10 

1.1. C1937 . PLACAS PADRÃO DE OBRA (11112) 	j: 

2543 

MAOD(OIM 

SERVENTE a 
.c0YS 

ni 1 

FONTE WID CC€FC*NTE PREQO wcTARm TOTAL 

10637 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0 3M SEINFRA M2 1.02000000 35.59 3630 

11100 ESMALTE SINTET100 SEINFRA L 1.00000000 24.99 2499 

11691 PONTALETE 1 BARROTE 0€ 3i3 SEINFRA M 4.50000000 12.61 56.71 

11725 PREGO 15X15 (1.1é4* x 13) (APROXIMADAMENTE 672UNMG) SEINFRA 1(0 0.15000000 15.54 2.334 

TOTAL MATERIAL. 	 120.3' 

VALCt 111.47 

1.2. C2876 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (M) 

FONTE u.o cOuttn PREÇO ~A~ TOTAL 

10158 NÍVEL (CHP) SEINFRA H 0.01500000 0.69 0.0* 

buS TEODOLITO (CHP) SEINFRA 14 0.01500000 *36 0.02 

10186 VEICULO UTILITÁRIO KOMBI(CHP) SEINFRA 14 0.01500000 16.69 1.15 

TOTAL EQUIPAMENTO: 1.19 

FONTE t COCsflE PREÇO IHITA*O TOTAL MAO DECePA 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0.03000000 16.77 0.50 

12445 TOPOGRAFO SEINFRA 14 0.01500000 30.34 0.46 

TOTAL IMO 0€ OS: 09$ 

v*tcitj 	2,14 

9.33 VALOt 

1.3. C2940 -RETiRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPI'. U PEDRA TOSCA (M2) 

TOTAL PREÇO w.O FONTE 

9.33 15.55 0.60000000 H SEINFRA SERVENTE 

TOTAL MAO DE 0en: 033 

MAO 0€ CREA 

12543 

O. DE FORMA MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ V2017 (M2) 1.4. 97U6 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO AS$7C

A

MFONTESnVICO LIMO coe~PREÇO irAPIO TOTAL 

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 	BA 0.80 M3. 
PESO OPERACIONAL 11 T. POTENCIA BRUTA 111 HP . CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI 01W 0.03260000 *52.70 4.98 

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 080 M3. 
PESO OPERACIONAI. 17 T, POTENCIA BRUTA III HP- CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0.08960000 58.47 5.24 

88291 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI II 0.13600000 18.26 2.48 

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 
POTENCIA DE 23 HP. COM  DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 
V (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI 01W 0.05240000 22.20 

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 
1'(14 X 1) -CMI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0.08360000 0.97 0.08 



".' QIJiCXDÁ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: EXECIJÇÂO 0€ GALERA, NA TRV JOSÉ VIANA DE SOUSA NA DATA:' ....- BOI 24 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUXADA  

W7, cm D€saaAçso 
101h0$CCU Ocs0*.CRACAO 

COWOSC04SPR0ÇAS z C0% 

• .•.. 
000% 

DESCRIQAO: EXECUÇÃO DE GALERA, NA TRV JOSE VIAI4A DE SOUSA NA 
PREFEmJRA MUNICIPAl. DE OUXAa& 

lenA 
S.A 

LOCAL: TRV JOSÉ WANA DE SOUSA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
DUIXADA 

CUENTE: PREFEITURA MUNICiPAL DE CUIXAQA  

» 
s 	 TOTAL SENV100: 

-à) 	.-4fltI2 	1 

\ cQ $1' 

/ 

	
VALOR: 
	

13.92 

2.1. 102308- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE t,5M'ÁtÉ10 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M31111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE ZA CATEGORIA. EM LOCAIS 
COM ALTO NIVEL DE INTERFERÉNCIA.AF 0212021 (M3) 

SERVICO FONTE MMD COEFICJITE PREÇO IMITARIO TOTAL 

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 1.13. SINAPI CHP 0.03900000 152.70 5.96 
PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA III HP . CHP 
DIURNO, AF_0612014 

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3, 
PESO OPERACIONAL. 17 T. POTENCIA BRUTA III HP - CHI DIURNO. 
AF_0612014 

SINAPI CIII 0.04230000 58.47 2.47 

$8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 008130000 14,95 1.22 

TOTAL URVICO: LIS 

VALOR: 1.43 

2.2.93369- REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MI POTSNCIA: 111 HP), 1 
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBS11TUIÇÀO)  DE 1' CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVELÉ 

SERVICO PONT5 VINIO Cu.I• piwçowrAno TOTAL 

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 ML 
PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA til HP . CHP 
DIURNO. AF_0612014 

SINAPI CHP 0.02600000 152.70 3.97 

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3. 
PESO OPERACIONAI. 17 T. POTENCIA BRUTA lii HP' CHI DIURNO. 
AF_0012014 

SINAPI CHI 0103400000 58.41 1.99 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 0.02300000 14.95 0.34 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO 
AF_08/20i5 

SINAPI CMP 0.02000000 25.98 0.52 

91534 COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0.01800000 19,03 0.34 

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
100004.. AF_1112016 

SINAPI M3 1.00000000 1.62 1.62 

TOTAL SMVIGO: til 

VASOt 8.71 

2.3. 102354 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS .COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_0312021 (M3) 

URVICO P01111 (RSO coencEsTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5705 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 1KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 

SINAPI CHP 1.34220000 20.22 27.14 

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG. COM 
SILENCIADOR . CHI DIURNO. AF_0712016 

SINAPI CHI 1.16980000 18.16 21.24 

5963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL. VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 P$I, MOTOR DIESEL. POTÊNCIA 63 CV' 
CHP DIURNO. AF06.'2015 

NAPI CHP 1.34220000 46.45 02.35 

5054 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL. VAZÃO 189 PCM. PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 P51, MOTOR DIESEL. POTÊNCIA 53 CV-
CMI DIURNO. AF06/2015 

' CHI 1.16980000 3.92 4.59 

TOTAL SERVICO: 11132 

VALOR: 115.29 

2.4. C3530 - MUTIRÃO MISTO- ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANU ONTROLE. MAT. CIAQUISIÇÃO (1113) 

 

 	-1 
TOTAL 

Eh'.-' 

       

 

MATINAL 

0111 	,RE:A VERMELHA 

 

P01175 	WSO CflIIE PREÇO flO 

SEINFRA 	M3 	I,10CCjODC0 	 .7088 

 

   

    



VALOt 
cf- V.w 

3.1. C4572 - POÇO DE VISITA PRÈ.MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 01,0 m E PROFUNDIDADE 2 Om (UM) 

QLÜÂbÁ 

TOTAL MA1EL: 

66.97 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
EXECUÇÃO DE GALERIA NA TRV JOSÉ '41M4A DE SOUSA NA DATA 	'113.2021 BOI: 24.88% 

S PREFEITURA MtflCIPAJ. DE QUIXADA  wnAo N 

6366% 	4774% EXECUÇÃO DE GALERIA NA TRV JOSE VIANA DE SOUSA NA $(i 	RA 0371 COM C€SOLACAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUI)C,ADA 

41¼&' 202106 COM flct.IRRÇAO 

C0&IPOS4COES PROP#IAS 

43 45% 	47 74% 

O 00% 
TRV JOSÉ WNA DE SOUSA NA PREFEITURA MUNICIPAl. DE 
DUIXADÃ :,. ,eÇ 
PREFEITURA MUNICIPAl. DE OLILAOA 

tOCAL: 

EMSP~TG FONTE IN* Cucwa,IC PflÇO iautAflO TOTAL 

L 	
10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 5801 (CHP) SEINFRA H 0.38000000 22.31 8.48 

TOTAL EOPAMENTO: 8.48 

MAO DE OBRA FONTE e CCIPI(T1 MEÇO wEtAtiIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA II 6.26000 20.71 130,02 

2543 SERVENTE SEINFRA H 12.53000000 15.55 19484 , TOTAL MAO 0€ 0$RA: 3240 1 

IIATEMAI. FONTE UMO iO',OSIII PnÇO wsTAaO TOTAL 

10103 ARAME RECOZIDO NIB BWG SEINFRA 0(6 0.51000000 10.05 5.13 

0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.97600000 67.50 65.88 

0183 AÇO CA-50 SEINFRA 1(6 8.40000000 9.50 19,80 

10169 AÇO CA-80 SEINFRA KG 6.00000000 8.28 49.68 

10280 GRITA SEINFRA M3 0,98460000 76,19 15.02 

0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA 1(6 96.48000000 0.56 54.03 

10965 DESMOWANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0.63000000 7.35 3.631 

11691 PONTALETE /BARROTE DE 3*x3 SEINFRA M 10.60500000 12.61 133.73 

1723 PRANCHA 3X 18 CM SEINFRA M 6,75000000 17.19 116.03 

1724 PREGO SEINFRA KG 0.66000000 15.54 10.26 

11846 SARRAFO DE I'X4' SEINFRA M 1,25000000 4.74 6.92 

11916 TABUA DE I'D€ 3A. -1. 	30m SEINFRA Li 4.22000000 10.01 42.24 

12183 TUBO CONCRETO ARMADO. CLASSE PA-1, DNaI000MM (NBR 
8890:2018) 

SEINFRA M 100000000 229.01 229.07 

12186 TUBO CONCRETO ARMADO. CLASSE PÁ-1. DN 6001MM (NBR 
890:2018) 

SEINFRA M 100000000 117,50 117.50 

TOTAL MATERIAL: 1*1.13 

SEAVICO FONTE (JIID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00194 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIOR E AREIA PEN TRAÇO 
1:2:8 

SEINFRA M3 0.24000000 888.64 213.27 

00293 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO. JE Os 1000mm SEINFRA Li 1.00000000 199.95 199.95 

00301 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D.600nwn SEINFRA M 1,00000000 86.44 66.44 

C2774 ESCADA DE MARINHEIRO. DEGRAUS FERRO REDONDO 17 - INFRA M 1.00000000 97.91 87.9' 

P1 TOTAL SERVICO: 447.17 

VALOR: 1.109.83 

3.2. 00108. AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNt DE TUBO DE COP]L ARMADO D-8Ocm (M) 

LaSA_ITO 	 / 11  PONTE w 000uCwn MEÇO tmnAaio TOTAL 

0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)/ SEINFRA H 0.054000001 9533 5.15 

TOTAL EQUIPAMENTO: LII 

MA De OA FONTE MMD COSITE PMÇO  UNTAM  TOTAL 

2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20.77 20.77 

2543 SERVENTE SEINFRA H 1.08000000 15.55 16.79 

gna 3 



: QIÏXKDÁ w 

RELATÓRIO ANALJTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OORk EXECUÇÃO DE GALERIA Ia TRV JOSE 'õwa DE SOUSA NA DATA: 1111012021 W: 24 W. 

PREFEITURA ~PAI. DE QLJIXADA  
027 ICOM C*SONIRAÇAO 

2O21.C4cøMC(SONt0ÇAO 

CO4JPOSdCô€S Pqcp*As  

»::-; 

DESCRIÇÃO: EXECLÇAODE GALERIA NA TRV JOSÉ VIANA CC SOUSA NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXAZIA 

SUM'RA 

SINAÇ 

03 SOS 	17 1. 

t30S% 	I7 re' 
LOCAL: TRV flSE W?4A DE SOUSA NA PREFEITURA MUNICIPAL 0€ 

OUX.ADA 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 

0 4c TOTAL MAO DE OSM 	37.5. 
______ 

 
NA1WL 	 1 PONTE COeICSITE PREÇO tRETA TOTAL we 

10109 AREIA MEDIA 	 \ 	-,0r' SEINFRA M3 0.00970000 61.50 0.65 

10805 CIMENTO PORTLANO 	 \ CO 	t.:. -) SEINFRA KG 3.89000000 0.56 2.18 

12167 TUBO CONCRETO ARMADO. CLASSE PA-1. oW-eøEÕ.i (NBR 
8890:2018) 

SEINFRA M 1.02000000 195.50 199.41 

TOTAL MATERIAL: 202.24 

VALORO 244.95 

3.3. 97961 -CAiXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3XIXI,2 M. AF_1 212020 (UN) 

MATERIAl. FONTE IMO CCUICENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00000660 CANALETADE CONCRETO I9XI9xI9CM (CLASSE C.NBRO13Ô) SINAPI UN 28.35000000 2.23 63.22 

00002692 DESMOLDPJ4TE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0.01050000 6.35 0.07 

00004491 PONTALETE 7.5* 1.5 CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO. BRUTA 

SINAPI M 0.22940000 9.95 2.28 

00004517 SARRAFO 2.5 X i.r CM EM PINUS, MISTA Ou EQUIVALENTE DA 
REGIAO . BRUTA 

SINAPI M 0.27280000 3.48 0.95 

00005069 PREGO DEACO POLIDO COM CABEÇA 17X27(2 1i2X II) SINAPI KG 0.02420000 18.97 0.48 

00006193 TASUA NAO APARELHADA 2.5 X 2 	CM. EM MACARANDUBA. 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO . BRUTA 

SINAPI M 0.65560000 14.06 12.03 

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAl. 19*19 X 39 CM. FBI( 4.5 MPA 
(NSR 6136) 

SINAPI UN 61.87570000 3.60 222.75 

00043388 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO. TIPO CHAPÉU 
PARA BOCA DE LOBO. DIMENSOES 1.20 *0.15*0.30 M 

SINAPI UN 1.00000000 27.51 27.51 

00043440 CONJUNTO PRE.MCLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0.99 X 0.45 
M). QUADRO (1.10*0.52 M) E CANTONEIRA (1.10 X 0.35 M). EM 
CONCRETO ARMADO. COM  FCK DE 21 MPA 

SINAPI UN 1.00000000 342.74 342.74 

- 
TOTAL MATERIAL: 	172.01 

SER'.ICO FONTE lIMO COEfiCIENTE PREÇO IIMTMID TOTAL 

5618 

j 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. 
TRAÇÁO 4*4. POTÊNCIA LiO 88 HP. CAÇAMBA CARREG CAP MN 
1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MIN 
5,674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4.31 M - CHP DIURNO. 
AFO6!2014 

SINAPI CHP 0.05280000 103.85 5.48 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. 
TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LIO. 68 HP. CAÇAMBA CARREG CAP. ulw. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 143. PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06!2014 

SINAPI CHI 0.10750000 39.48 4.24 

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08!2019 

SINAPI M3 0.00600000 363.18 2.18 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 13.85430000 19.97 276.67 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 10.88550000 14.95 152.14 

86628 ARGAMASSA TRAÇO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
OMIDA). PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_0812019 

SINAPI M3 0.59720000 403.02 240.68 

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_01!2015 

SINAPI M3 0.02990000 673.02 20.12 

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_0112015 

SINAPI 143 0.08310000 646.69 53.74 

$9996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10.0 MM. AF_0I12015 

SINAPI IÇO 0.98720000 14.03 13,85 

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10.0 MM. AF_0112015 

SINAPI KG 3.33180000 
/ 

13.62 45.38 

94970 CONCRETO FCI< a 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO! AREIA MÉDIA? BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_0512021 

SINAPI .' 0.27680000 

1/#' 

336.41 93.12 

1 



Comimimilem PREÇO u'MTAno 
	

TOTAl. 

0.70000000 
	

20.?? 
• 

MAO DE OBRA 

 

7" 

i/t.  Y9 

 

2391 	PEDREIRO SEINFRA 

34. COlOS - AQUISIÇÃO, ASSENt E REJUNt DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D 60cm (M) 

no PREÇO WITAmO TOTAl. 

GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA 10746 0.02700D00 95.33 2.57 H 

TOTAL EQ%JIPAMENTO 2.17 

TOTAL MAO 0€ OBRA: 1.17 

1.17 VALOt 

141,89 VALOL 

ov- 
o'  

TOTAL MAO DE OBRA: 

TOTAL MATERIAL: 121.27 

MATInAL PC."! no PREÇO LNTAIMO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.00400 67.50 0,33 

10605 CIMENTO PORTLAND SEINFRA IS KG 1.09 0.56 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-I. DN 600MM (NBR 
8890:2018) 

117,50 119.85 M 12166 SEINFRA 1.02000000 

4.1. C3447 -LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 

MAO DI OIM PONTE IlIBO COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

12543 	SERVENTE SEINFRA 	- H 0.07500000 15.55 1.17 

• QLI15CXDÁ 

RELATÓRIO ANALÍTICO -COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: EXECIJÇAODE GALERIA NA TRV JOSE VIANA DE SOUSA NA 
PREFEITURA MUMCIPAL DE GUIXADA 

DATA 	2321 BDI 
Igfl 

- 
4 	- 

REI. 

- - 
na 

•ne 

VO 

, ico.. ono.aAcAo 
202144084* DcSo.a4ç40 

*104* 

- 
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE GALERIA NA TRV JOSÉ VIAflA DE SOUSA N 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUUÁ 

LOCAL TRV JOSE V%ANA DE SOUSA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OUIAADA 

CLIENTE: PREFEITURA MUMOPAL DE OUXACA 

07735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KGS,4' AF_0I120I8 

SINAPI 143 0.06160000 2.019.71 124.42 

101611 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1.5 M E MENOR QUE 2.5 14 (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_0812020 

SINAPI 142 2.08000000 2.21 4.60 

TOTAL SaVICO: 1041.22 

VALOR: 1.111.13 

12543 	'SERVENTE (' JSEINFRA H 0,740000001 15.55 11.51 

4.2. C2932 -RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CIREJUNTAMENTO (M2) 

MAO 010W P0411! 11810 COEFICIENTE PREÇO IMITMIO TOTAL 

10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0.50000000 20.77 *0.38 

2543 SERVENTE SEINFRA H 0.45000000 15.55 7.00 

TOTAL MAO DE OBRA: 17.31 

FONTE UNO COUICW4TE PREÇO IHIITANO TOTAL MATWI. 

10108 MEIA GROSSA SEINFRA 143 0.00880000 74.12 0.66 

10111 AREIAVERIELHA SEINFRA 1v13 0.12000000 60,86 7.31 

10605 CIMENTO PORTLANO /11' SEINFRA KG 3.28000000 0,56 1.84 

/4 TOTAL MATEAL *AI 

VALOR: 27,1$ 

4.3. C2925 - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA A8#ÁL 

EOLAIENTO 

CA (AAUQ), ESP.- 5cm (M2) 

PONTE 	1$10 	CCeFICIINTI PflÇ IMn Amo 	TOTAL 



MY QÜi*ÃDÁ 

RELATÕRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
05*4: EXECUÇÃO 0€ GALERIA NA TRV. JOSÉ ~ DE 50*  A P44 

PREFEITURA MUNICIPA*. 0€ OLIXADÁ 
DATA. 	1132021 BOI: 24.88% 

V~ 
3v 1 COMt)t!OdEflCAO 

2Ia COlA DE$CER*CAO 
CO.0*áÇA6S P.O.*S 

mm a 
me,  
4300% 	4' '6'. 

00% 

M. 
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO 0€ GALERIA NA TRV jOSt 'MIgA 0€ SOUSA NA 

PREFEITURA MUNICIPAL 0€ OLIXAnÃ 
S.NA0. 

LOCAL: TRV JOSÉ VWAA DE SOUSA NA PREFEITURA MLP4OPAt 0€ 
QISVfrflA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 0L$XADA 

10690 CAMINHÃO BASCULANTES M3 (CHP) SE INFRA 0.07200000! 	129.66 9.34 

10724 	1 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) SEINFRA o.oe000000l 	 24.081 1.93 

TOTAL EQUIPAMENTO: 11.27 

MAO OS 0A FONTE 	J MIlO COSflflE PflÇO UMÁRD TOTAL 

2543 	SERVENTE SEINFRA 	14 0.40000000 15.55 6.22 

TOTAL MAO 0€ OS: 6.22 

NAT~ p7f LIMO Qflj( FflÇO ~ TOTAL 

10106 AREIAA$FÃI.TICA USINADA A QUENTE .AMO SEINFRA T 0.10750000 297.01 31.93 

TOTAL MATErnAL: 	 '-4 

VALOR:  49.41 



- Q(JI'XA.DÁ 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: EXECUÇÃO DE GALERIA NA TRV JOSE V.ANA DE SOUSA NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIX,ACA 
DATA: 11,102021 BOI: 24.8V 

07? C01 DCS0t**AC.AO 

202106 wm 

CCMPOSICCIS 000PRIAS w 

"OPA 	RiS Ri'. 
o€saoçAo: EXECUÇÃO DE GALERIA NA TRV JOSE  VIAMA DE SOUSA NA 

PREFEITURA MIPSOP*L DE OIJIXADA 
SEINF#A 

S,'tAP 

cal".  

1,3I5% 	Ir rc', 

W. LOCAL: TRV JOSE 'MAIA DE SOUSA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
O4JIXADÃ 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CC OU*LADÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.614.92 
'00.00% I00.00%i 

2614,92 2.814,92 

2 MOVIMENTO DE TERRA 46.207,00 
50.00% 20.00% 100.00% 

36.965.60 9.241.40 46.207,00 

3 DRENAGEM 109.418,93 
15,00% 5O% 35.00% 100,00% 

16.412,84 54.709.47 38.296.62 109.418,93 

4 SERVIÇOS DIVERSOS 4.653,60 
lc,r, I000fl 

4.65360 4.653,60 

162.894,45 
55.993.36 54.709,41 52.191,62 

162.894.45 
55,993,36 110.102,83 162.894.45 



e. 
n 

L5 'e 

a' 
o, 
t-. 

un 1- ei 

ti 

2 

8 o fl o - 
1- 

• 1'- e.' e, 

Ia 
o 
4 

1 

q 
e. 

000000 0 

I, • 	 .', 'o 	9 
o o, 

2; ?•• e. 
à 6000 

1 
e) o — 

o 
4 
a -à 

.4 O .4 

P
R
E
F
E

IT
U
R
A
 M
U
N
IC
IP
A
L
 D
E
 Q
U

IX
A
D
 

z z 
o o 

2 e, 
2 

1•' 	) 
2 

030 0 QO 	00 	
oooO000 

O 	O O 	O 	O O 	
O 000000 

tu tu tu tu 
tuw 	tu uJw 

(o  

- 4 

z 

 
a - 
z z 	

z z z z z  .4  
& 

2 ' 

E 	 8 
4 	 tu 
z 	

00 tu 

E qE 

 o.4 
2 

a. 

ai2 
 

o o « o) 	
2i.-  

0< Z IS 	-à 	 II 	tu 

O 	 s--c 	oa--à 	z 
z 	 < 	 055 	 2 

	

t,UJ 	 tu 

4 	 .4 3w aoe4~ 	 E 
o a"' 00 	wtu< 

ta:9 
É OQo 	a 

< 	•° 	< 3 .4 o _otugu'li. 
o O 

a 	 o2 
0o 
tu o 	zE w < 	tu o 

o
uo 

	 s.-gte 
w  w< 	

- o w9 2 	
. OO<<tutU 

o °• ° 	 O 2 
o < 	tu a < jo 

- 2 	 >Z'I(C 	 tu > 

g O 
tu 0 

§tu-J 	

aa 00 	 2< 
aa ao a 02 

o8 	< 	
tu 

.4 a. 	.4 
O 	tu Z 

.< (00 0 .4 o tu o 
j.f 	50 < 

1 

5 ro 2oo 	 •g, Otua- 00 	g aS « o
o 

° 	 fl 	02 
o o30 a- o oz°O 	n>5 
<2 O 

'e 	o, 
e) 9o' 1; 



rfl 

 

cOMA? " 

QUTXKDÁ 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: EXECUÇÃO 0€ GALERIA NA TRV JOSÉ WMLA 0€ SOUSA NA 

PREFEITURA MUMOPAL DE OUIXADA 
DATA: 11,102021 BOI: 24.88', 

a_Ao 

ov 1 co&,ccso.,tao 

202,86 COMO€SONERAÇAO 

cO.OSCOIS P*RLAS 

fl0ft 	1 	RIS. 

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE GALERIA NA TRV JOSÉ \&ULA 0€ SOUSA NA 
PREFEITURA MUMCJPA4. DE DUIXADA 

SE raA 
S 'gAP 

ee........... 

gSer 	' 'C, 

O C% 	com 
LOCAL: TRV josÉ ~M DE SOUSA NA PREFEITURA MUMOPAJ. DE 

OuiX,CÁ 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIXADA 

DESCRIÇÀO 5' 

14 
1-? 

8 BENEFICIO 

5+3 OAR.ANTINSEGUROS 0.80 

L LUCRO 6.48 

TOTAL 7.28 

DI DESPESAS INDIRETAS 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3.00 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 0.59 

R RISCOS 1.19 

TOTAL 4,78 

IMPOSTOS 

COFINS 3.01  

CPRB (4.5%. APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 4. 

1$$ EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 3% X 60/100 1.8 

P15 0,6 

TOTAL 9,9 

BDI = 24,88% 

(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))I(1 -I))-1 



C GRUPO  

Aviso Prévio Indenizado SÃO 4.17 

Aviso Prévio Trabalhado 0.13 0.10 

Ferias Indenizadas 4.85 3.75 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3.01 

Indenização Adicional 0.45 0.35 

TOTAL 14.73 11.38 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

GRUPO 6 

Repouso Semanal Remunerado 17.84 0.00 

Feriados 3.71 0.00 

Auxilio- Enfermidade 0.87 - 0,67 

130  Salário 10,80 8.33 

Licença PaternidadE 0.07 0.06 

Faltas Justificadas 0.72 0.56 

Dias de Chuvas 1.55 0.00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0.11 0.08 

Féna$ Gozadas 8.71 6.73 

Salário Maternidade 0.03 0,03 

TOTAL 44,41 16,48 

B 

Bi 

B2 

B3 

B4 

B5 

136 

B7 

B8 

B9 

B10 

QU1kÏDÁ 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: EXECIJÇAOO€ GALERIA NA TRV 	SÊ VIAS DE SOUSA NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUXAaÃ 
DATA: 1 II12021 BOI: 24,88% 

rtt %AO 

C37 1  COUuso~ 

X2,c6C0MCESC.4IRAÇAO 

COI$'OSÇO€SPROPRLAS 

Ic w. 
0S20' 

C9t2 

- 

OESCRIÇAO: EXECUÇAOD€ GALERIA NA TRV JOSE VIAS CC SOUSA NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QtixAaÃ 

SE '$RA 

SMP 

a 
13 S' 	i7 7 8% 

0346% 	4?71% 

300% 	300% 
LOCAL: TRV JOst vIAS 0€ SOUSA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OIJIXADA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIJI)(AOÁ 

  

HORA% 1 MÊS% 6 COO DESCRIÇÃO 

     

A 
	

GRUPO A 

INSS 0,00 0.081 
SESI 1.50 1.501 

SENAI 1,00 1.00 

INCRA 0.20 0.20 

SEBRAE 0,60 0.60 

Salário Educação 2.50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00 3.00 

FGTS 8.00 8,00 

SECONCI 0.00 0.00 

TOTAL 16.80 16,80 

AI 

A2 

A3 

A4 

AS 

A6 

A? 

AS 

AO 

r»$SÃOCI / 

- 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 7.46 2.77 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinadência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,45 0.35 

TOTAL 7,91 3,12 

O 

Dl 

02 

Horista = 83.85% 
Mensalista = 47,76% 

A+B+C+D 
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PREFEITURA DE 	, 

QU IXADA 
Comissão de Licitação 

ANEXO 2 

MQDELO 	 DLPQMWP PORTE 

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa 	 (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ n2 	 endereço 	 , é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n2 123, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE 

PREÇOS N9 	 realizada pela Prefeitura Municipal de Quixadá. 

Cidade e data 	  

Nome e assinatura do representante 

RG /CPF 

Nome e assinatura do Contador 

CPF/CRC 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	, 

QU IXADA 
Comissão de Licitação 

ANEXO 3 
~ELO DE-CARTA-PE PROPQ COMERCIAL 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e fax) 

Local e data 

A 

Comissão de Licitação 

Quixadá-Ceará. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 	  

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇOS 	N° 

  

pelo preço global de R$ 

 

   

      

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR GLOBAL R$ 
01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE 

ÁGUAS PLUVIAIS COM EXTENSÃO DE 241M 

COM MANILHAS COM DrO,BOCM, EM TRECHO 

DA TRAVESSA JOSÉ VIANA DE SOUSA, BAIRRO 

COMBATE, 	QUIXADÁ 	- 	CE, 	CONFORME 

PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 

MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE QLJIXADÁ 

SERV 01 

O prazo de execução do serviço será de 120 (cento e vinte) dias e o prazo de vigência do contrato será 

de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei 

Federal íng 8.666/93, alterada e consolidada. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no 

prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 	  

Carteira de Identidade n°. 	expedida em _/_/ 	, Órgão Expedidor 	 e 

CPF n° 	  como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Edital, Termo de Referência, Relatório Técnico anexos desta licitação. 

Atenciosamente, 
Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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FIRMA PROPONENTE / CNPJ 

REPRESENTANTE LEGAL/ CPF 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

N° DO CREA 

ANEXAR: 

Conforme o item 5.2.1 do edital, os seguintes documentos: 

a) Planilha Orçamentária; 

b) Relatório Analítico - Composição de Custos; 

c) Cronograma físico financeiro; 

d) Composição do BDI; 

e) Encargos Sociais; 

f) Prazo de validade da proposta, que será de no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

g) Prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da 

primeira ordem de serviço; 

h) Assinaturas do (s) sócio (s) e do (s) Engenheiro (s) responsável técnico; 

1) Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos 

serviços, tais como: 

• Materiais, equipamentos e mão de obra; 

• Carga, transporte, descarga e montagem; 

• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 

• Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer 

infrações; 

• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 

Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras 

e/ou serviços. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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ANEXO 4—MODELO DE DECLARACÃO DE VISITA AO LOCAL 

Local e data 

À 

Comissão Permanente de Licitações 

Ref.: Tomada de Preço N° 	  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EXTENSÃO DE 241M COM 

MANILHAS COM D=0,80CM, EM TRECHO DA TRAVESSA iosÉ VIANA DE SOUSA, BAIRRO COMBATE, 
QUIXADÁ - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ. 

Prezados Senhores, 

Pelo presente declaramos que esta empresa visitou a região onde serão executados os serviços 

referenciados, e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam 

influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, bem como tem pleno conhecimento das 

condições e da natureza do trabalho a ser executado. Outrossim, declaramos que estamos de pleno 

acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos. 

Atenciosamente, 

FIRMA PROPONENTE/ CNPJ 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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ANEXO 5 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO 

PROCU RACÃO 

OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu (titular, 

sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG 

e CPF) 

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, 

CPF e endereço. 

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo nas 

reuniões e procedimentos relativo à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N2 

	  do Município de Quixadá, podendo o mesmo, entregar documentos de 

credenciamento, envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação, assinar toda a 

documentação necessária, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do 

Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor 

recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as 

obrigações contraídas pelo outorgado. 

	 (CE), 	 de 	 20_ 

OUTORGANTE 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 . Quixadá-CE 
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ANE ! 6 
MODELOS DE DECI.ARACÕES 

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 

prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento 

ao estabelecido na Lei n9  9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, 

do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 

prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, que concorda 

integralmente com os termos deste edital e seus anexos; 

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 

presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2, da Lei n.9 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão 

da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

	 (CE), 	 de 	 20_ 

DECLARANTE 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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ANEXO 7 
MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Dados pessoais do (s) representante (s) e/ou procurador (es) da futura CONTRATADA, indicado (s) 
para assinatura do Contrato: 

NOME: 

NACIONALIDADE: 

ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO: 

RG: 

CPF: 

DOMICÍLIO: 

CIDADE: 

UF: 

FONE: 

E-MAIL 

FAX: 

df 
Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 8 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N2  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 

SERVIÇOS 	PÚBLICOS 	E 	A 	EMPRESA 

PARA OS FINS NELE 

INDICADOS. 

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n2 

• 07.744.303/0001-68 - CGF n2 06.920.168-4, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, situada na -  	- CEP 	  

- Quixadá-Ce, neste ato representado pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 

Serviços Públicos, Sr(a). 	 , C.P.F. n.2 	 , aqui denominado de 

CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa 	, pessoa jurídica de direito privado, sediada à rua 

n°__, bairro _, cidade de 	, Estado do ______ inscrita no CNPJ/MF sob o n2 	, por seu 

representante legal, Sr (a). _, portador do CPF n9 __, doravante denominado CONTRATADA, firmam 

entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n2 8.666/93 e suas alterações e a TOMADA 

DE PREÇOS N° 	  e seus Anexos, devidamente homologada pela SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, a proposta da CONTRATADA, 

tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. O objeto da presente avença é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO 

CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM 
EXTENSÃO DE 241M COM MANILHAS COM D=0,80CM, EM TRECHO DA TRAVESSA JOSÉ VIANA DE 

SOUSA, BAIRRO COMBATE, QUIXADÁ - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL DO PAGAMENTO 

3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	( 	 
3.2. Os pagamentos serão efetuados conforme o Cronograma Físico-Financeiro e de acordo com o 

Relatório de Medição. 
3.3. Será de responsabilidade da fiscalização municipal encaminhar Boletim de Medição para análise 

do controle Interno e setor contábil para realizar seus procedimentos e posterior liberação efetiva 

dos valores solicitados. 
3.4. A primeira medição só será encaminhada para pagamento acompanhada da Matricula CEI. 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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3.5. Deve ser protocolado junto ao pedido de medição de todas as etapas da obra a lista de 
funcionários vinculados à obra. 

3.6. A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, anexando 

juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS e 
FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ASSINATURA 

4.1. O contrato deverá ser assinado em até 05 (cinco) dias úteis da convocação do licitante declarado 

vencedor. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Município 
de Quixadá-Ce. 

• 4.2. Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo estabelecido é facultado à administração 

municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das 

propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o 

interesse público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de 

custos anexa ao Projeto Básico. 

S. CLÁUSULA QUINTA - EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1 A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados 

do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 

5.2 Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à completa e 
efetiva execução total da obra proposta. 

5.3 Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado 

5.4 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

5.5 Os serviços deverão seguir na integra o memorial descritivo e projetos em anexo. 
5.6 A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC durante todo o período de 

trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 

5.7 Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica . ART junto ao CREA/CE, referente a todos os 

serviços de engenharia. 

5.8 Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, devendo o local ser 

mantido rigorosamente limpo. 

5.9 O local onde será realizado os serviços deverá ser entregue limpo sem material excedente, pronto 

para o uso público. 

5.10 Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das dependências do 

prédio, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do 

entulho ou no trajeto de transporte. 
5.11 Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a execução de algum dos 

serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município. 

5.12 Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem material 
excedente, pronto para o uso público. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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6.1. Os recursos necessários ao custeio da referida despesa encontram-se devidamente alocados no 
orçamento municipal vigente da Unidade Gestora SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, classificados sob a dotação orçamentária/elemento de 
despesas/fonte de recursos discriminados abaixo: 

Dotação Orçamentária: 0701.1554103021.018— Construção e Recuperação de Galerias para 

Drenagem: Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Fonte de Recursos: 1001000000 
- Recurso Ordinário. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

7.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

7.1.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice econômico 

INCC (Índice Nacional da Construção Civil), ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.1.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.1.3 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer. 

7.1.4 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

7.1.5 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

7.1.6 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.1.7 - O reajuste será realizado por apostilamento. 

7.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação 

e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 

65, II, "d" da Lei Federal n°8.666/93, alterada e consolidada. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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7.2.1 - Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 

componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada 

pelo CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

8. CLÁUSULA OITAVA - TÉCNICO RESPONSÁVEL/ FISCAL DE CONTRATO 

8.1 - Ficará designado como fiscal do contrato o servidor efetivo Sr. Luciano Lobo dos Santos, Agente 

de Administração, matrícula: 0669296, e o responsável técnico será o Engenheiro Civil Sr. Francisco 

Wallysson Paiva Magalhães, CREA N. 061741988-4, engenheiro designado conforme CONTRATO N 

2019. 11.07.OSSEDUMA. 

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO DE GARANTIA 

9.10 empreiteiro que executar a Obra, ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por 

um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Código Civil. 

9.2 A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor ação 

contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conforme elencado 

no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

10.1 - A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigência do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento 

das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada. 

10.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

10.3 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados. 

10.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 

• 10.5 A CONTRATANTE deverá emitir ordem de serviço para a CONTRATADA. 

10.6 Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares. 

10.7 Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o pagamento. 

10.8 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto 

deste Contrato. 

10.9 Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

10.10 Indicar e garantir a participação de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente nas reuniões com a CONTRATADA. 

10.11 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou irregularidade 

apontadas pelo serviço de engenharia na execução deste Contrato. 

10.12 Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional que não esteja se 

portando de acordo com a posição que ocupa. 
10.13 Efetuar o pagamento em até 30(dias) das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições 

estabelecidas e às condições previstas em cláusula contratual. 
10.14 Designar por portaria, o fiscal do contrato, para a realização do seu acompanhamento e fiscalização. 

10.15 O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá aferir os 

resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em conformidade com-as 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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exigências do Projeto Básico, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e informações 

do processo que lhe deu origem. 

10.16 O serviço de engenharia designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução dos 

serviços e sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária. 

10.17 O serviço de engenharia responsável deve fazer a medição "in loco" dos serviços finalizados e 

entregues. 

10.18 A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade 
encontrada nos serviços executados. 

10.19 A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas. 

10.20 Desfazer e refazer as obras e serviços, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de execução, 

detectados pela fiscalização, e quando não aceitos pelo Departamento de Engenharia, sem ônus adicional 

para o município de Quixadá. 

10.21 A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correção de serviços mal executados e 

substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato. 

10.22 A contratante poderá exigir a presença em tempo integral no canteiro de obras, do engenheiro 

responsável técnico. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

11.1 - A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no edital. 

11.2 Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 03 (Três) meses, 

conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

11.3 A CONTRADA é responsável por protocolar o pedido de Alvará de Construção da Obra junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

11.4 Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexos. 

11.5 Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes à execução dos 

serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu prazo de vigência. 

11.6 Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais e federais que 

incidirem sobre a execução dos serviços. 

11.7 Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional 

competente para EXECUÇÃO da mesma no ato da homologação da Licitação. 

11.8 Fornecer documentos sempre que for solicitado pelo serviço de engenharia da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

11.9 Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela fiscalização, assim como 

refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação específica para fazê-lo. 

11.10 Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o prazo pré-

estipulado pelo serviço de engenharia, lembrando que todas as medições deverão obrigatoriamente ser 

acompanhadas do cronograma físico-financeiro atualizado pela empresa. 

11_11 Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA. 

11.12 Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá apresentar uma 

justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, e apresentar novo cronograma 

para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio direcionados 

a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
11.13 A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser feita através de oficio, 

e o mesmo deverá ser encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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11.14 As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do valor proposto no 
cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificação e assinatura do responsável 
técnico da empresa. 
11.15 Será permitida apenas 01 (uma) medição por mês. 

11.16 A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o serviço de engenharia 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, para fazer as vistorias e correções caso seja 
necessário. 

11.17 A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela qualidade dos 
produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância de normas vigentes. 
11.18 As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato/Responsável técnico do município, deverão ser 
obrigatoriamente acompanhadas pelo responsável técnico da CONTRATADA. 
11.19 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados. 
11.20 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 
11.21 Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no prazo 
previsto para entrega dos serviços. 
11.22 Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por quaisquer 
acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de serviços contratado e/ou por ela 
causada a terceiros. 
11.23 Todos os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra serão as expensas, 
custeados pela CONTRATADA. 
11.24 A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes de sua execução, 
para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o andamento dos 
serviços. 
11.25 Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, e 
também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisão. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua Assinatura. 

12.2 O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em 

conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso 1 da Lei n9  8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas 

alterações. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

13.1 Para o recebimento provisório dos serviços contratados, a Contratada deverá solicitar ao Fiscal 

do Contrato e engenheiro responsável pelo projeto básico uma vistoria e posterior liberação, ficando 

o recebimento definitivo a cargo da engenharia municipal juntamente com o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Município de Quixadá. 
13.2 O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita do contratado conforme elencado artigo 73, inciso 1, alínea "a" da Lei 

8.666 de 1993. 
13.3 O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666 

de 1993. 	 (N 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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13.4 O recebimento definitivo ocorrerá após sanadas eventuais pendências relacionadas no 

recebimento provisório 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

14.1. O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 
76 da Lei n9 8.666 de 1993 e suas alterações. 

14.2 A limpeza referente aos entulhos oriundos da execução da obra, incluindo todos os interiores do 
prédio e limpeza geral nas áreas externas é de obrigação da CONTRATADA. 

14.3 É obrigatória a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução da obra, bem como, 

de toda área externa. Não será emitido o termo recebimento provisório da obra, se estas limpezas 

não estiverem de acordo com as exigências. 

14.4 A obra deverá ser recebida pelo Fiscal de Contrato, Engenharia Municipal e Secretário Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente que é órgão fiscalizador, podendo, portanto o mesmo 

solicitar exigências que por ventura não foram cumpridas no projeto ou no memorial. 

14.5 O objeto desta licitação será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o 

disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993. 

14.6 Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com o memorial 

descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do serviço. 

14.7 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do 

serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

15.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo 

ou subtrativo, nos termos da Lei Federal n.2 8.666/93. 

15.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS SANÇÕES 

16.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de 

outras sanções legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, que serão aplicadas 

de modo cumulativo, independente de seu número, com base nas violações praticadas durante a 

execução desse contrato: 

- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de 

entrega previsto no cronograma físico, salvo Quanto ao último prazo parcial, cuja multa será 

compreendida na penalidade por inobservância do prazo global; 
- 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os serviços 

estejam concluídos; 
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da 
Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 

Trav. José Jorge Matias, 5/N 
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- 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às 
recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso; 

- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços 

a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS do Município de Quixadá; 

- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às 

recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

16.2- A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 
- advertência; 

- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da 

Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais, previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento. 

17.2. Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno 

direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito 

de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua 

execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na 

Legislação, na forma do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

17.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de 

Licitações. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

18.1 - Fica vedada a subcontratação no todo dos serviços contratados, devendo utilizar na obra seus 

próprios funcionários devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdência Social - Cl P5. 

18.2 Poderão ser subcontratados alguns serviços desde que sejam submetidos à prévia autorização 

da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Quixadá, homologados pelo Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, juntamente com o Prefeito Municipal de Quixadá. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 
19.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à 

proposta licitatória. 
19.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 

artigo 58 da Lei n.2 8.666/93, alterada e consolidada. 
Trav. José Jorge Matias, s/N 
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19.4. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela 

Administração. 

19.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os 

termos do Processo Licitatório e deste contrato. 

19.6. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 

procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
19.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas 

da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser 

executado. 

19.8. As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a 

obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta da Contratante. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA— DO FORO 

20.1. As partes elegem o foro da comarca de Quixadá - CE, como o único competente para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3(três) vias de igual 

teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo 

assistiram, na forma da lei. 

Quixadá-Ce, _____ de 	 de 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ 

nome do secretário gestor 

Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos 

CONTRATADA 

NOME DA EMPRESA 
NOME DO REPRESENTANTE 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1. 	  

2. 

 

   

 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá-CE 

 



PREFETURAOE 	, 

C QUIXADA 
Comissão de Licitação ovisSA0 Cr  

AVISO DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS N2  07.002/2021- TP  	  

Estado Do Ceará - Prefeitura Municipal De Quixadá - Aviso De Licitação - A Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, torna público que às 09:00 horas 
do dia 02 de dezembro de 2021  na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - 

Campo Velho - Quixadá - CL receberá propostas para a contratação de empresa 

especializada em construção civil para execução de projeto de construção de galeria de 

águas pluviais com extensão de 241m com manilhas com D=0,80cm, em trecho da 

Travessa José Viana de Sousa, bairro Combate, Quixadá-CE, conforme projeto básico de 

responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 

Públicos do município de Quixadá. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N2  07.002/2021-TP. 
Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão 

Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário 

de 08:00 às 12:00h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br  e no portal do 
município: www.quixada.ce.gov.br.  

Quixadá - CE, 12 de novembro de 2021. 

ri  
MirlIa Mari $ Idanha Lima 

Presi4fiMe da CPL 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 W Quixadá-CE 



CONCEDE LICENÇA PRÉMIO A (0) SERVIDOR 
(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, usando das atribuições 
que lhes são conferidas pela lei orgânica do município. 

RESOLVE: 

Au. r - Conceder a(o) Senhor(a)  FRANCISCA ERILEUDA DE 
OLIVEIRA SILVA, portador (a) do CPF 272.848.163-68. servidor (a) 
municipal, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação. 
admitido (a) em 02/05/1986. matricula 00809381 no cargo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS. Licença Prêmio. por um período de 03 
(três) meses, conforme o Artigo 93 da Lei Complementar o' 001 de 23 
de Novembro de 2007 - Estatuto dos Servidores Municipais de 
Quixadá, com inicio em 03/11/2021. 

Art. 20  - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá -Ceará, Em 03 de 
Novembro de 2021. 

CARDO JOSÉ ARA 0,10 SIL FEIRA 
refeito Municipal 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador: D7460A36 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N' 04.II.002/202I 

PORTARIA N°04.11.002/2021 

CONCEDE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, usando das atribuições 
que lhes são conferidas pela lei orgânica do município. 

RESOLVE: 

Ara. 14  - Averbar o tempo de contribuição em atividade do(a) 
servidor(a) LAIRTES MARIA PINHEIRO DA SILVA, sob 

40 
 matricula n°00815020. admissão em 02/02/1998. referente ao período 
de) 02/01/1996 A 31/12/1997 na ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO 
N011'EGAR. totalizando 730 (setecentos e trinta) dias, 
correspondendo a 02(dois) anos, tempo oriundo do Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS, adicionado ao tempo de contribuição 
junto à Prefeitura Municipal de Quixadá. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará cm vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará. Em 04 de 
Novembro & 2021. 

RIC4RDO J~ ARA ÚJO SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador: AS6CC 1 2C 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N 06K/2021.DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 

DECRETO N°068(2021 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021. 

' 

CON4S5AO Dt 

O PREFEITO DA CIDADE DE QUIXADÁ-CE. senhor 
RICARDO JOSÉ ARAÚJO SILVEIRA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Quixadá e. 

1AUTORIZA O RETORNO GRADUAL DAS 
..ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS 
-4úBLICAS MUNICIPAIS COM BASE NO 
/DECRETO ESTADUAL P4' 34.324/2021 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento com que o 
Município de Quixadã vem pautando sua postura no enfrentamento da 
pandemia, sempre primando pela adoção de medidas baseadas nas 
recomendações, relatórios e dados técnicos das equipes de saúde: 

CONSIDERANDO todo o contexto social e econômico delicado 
provocado pelas medidas necessárias ao enírentamento da Cov id. 19; 

CONSIDERANDO que, durante essa abertura de atividades e 
isolamento social, a Secretaria de Saúde do Município de Quixadá se 
manterá em alerta e atenta no acompanhamento dos dados da Covid-
19 em todo o Município. buscando sempre respaldar e conferir a 
segurança técnica às decisões de enfrentamento à pandemia: 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n° 34.324. de 30 
de outubro de 2021; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal ri' 67 de 31 de 
outubro de 2021; 

DECRETA: 

Ara. 1' Fica autorizado o retorno às aulas presenciais 1 híbridas das 
Escolas Públicas Municipais de forma gradual, a partir de 09 de 
novembro de 2021. conforme as disposições que seguem. 

§I°Fica autorizado o retomo presencial / híbrido das atividades do 
ensino infantil, compreendido pelas crianças de até 5 (cinco) anos, 
assim como o retomo presencial / híbrido das aulas do 5° (quinto) e do 
90  (nono) ano, respeitadas todas as disposições contidas no Decreto 
Estadual de n°34.324. de 30 de outubro de 2021, assim como no 
Decreto Municipal n°67 de 31 de outubro de 2021; 

§2° As disposições referentes aos demais anos letivos e 
estabelecimentos de ensino ficam inalteradas, seguindo assim as 
disposições contidas no Decreto Estadual de n034.324, de 30 de 
outubro de 2021. assim como no Decreto Municipal n°67 de 31 de 
outubro de 2021. 

Art. 20.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito. Quixadá/CE. 08 de novembro de 2021. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL FEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jaula Alva Tavares 

Código Identificador: 1841 FSCS 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal Dc Quixadá - Aviso De Licitação - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá. torna 
público que às 09:00 horas do dia 02 de dezembro de 2021.  na sala da 
CPL. localizada na Trav. José Jorge Matias. sln - Campo Velho - 
Quixadá - CE. receberá propostas para a contratação de empresa 
especializada em construção civil para execução de projeto de 
construção de galeria de águas pluviais com extensão de 241m 
com manilhas com D-0.80cm, em trecho da Travessa José Viana 

www.diartomunicipal.com.br.aprccc 	 60 
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de Sousa, bairro Combate, Quliadá-CE, conforme projeto básico 
de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos do município de Qulsadá. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 07.00212021-Ti'. Tipo: 
Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos 
junto á Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a 
partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h, ou no 
portal da transparência: www.tce.ce.gov.br, e no portal do município: 
www.quixada.ce.gov.br. 

MIRLLA VARIA SALDANHA LIMA. 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentificador:E02C34EE 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. O Município de 
Quixadi, através da Secretaria Municipal de Saúde, toma público o 
extrato dos Contratos resultantes do PREGÃO ELETRÔNICO n° 
10.008/2021 -PE. Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares, 
para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS. 
de responsabilidade da Secretaria da Saúde do municipio de Quixadá- 

Se. Valor global do contrato C lO.008/202I-O7SMS: RS 163.127.00. 
Contratada: Isabelle Cavalcante Gonçalves LTDA, através de sua 
representante legal, a sr. Isabelle Cavalcante Gonçalves; Valor global 
do contrato & 10,008/2021-08SMS: RS 62.072.50. Contratada: CMF 
Distribuidora de Medicamentos ELRELI. através de sua representante 
legal. o Sr. Cássio Costa Forti; Valor global do contrato n 
I0.008/2021-419SMS: R$ 9.720,00. Contratad: EQUIMED 
Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA, através de seu 
representante legal, o Sr. Sérgio Edelberto Valério Júnior. Prazo de 
vigência: até 31 dezembro de 2021 a partir de suas assinaturas. Assina 
pela contratante: Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Benedita de 
Oliveira - Data da assinatura dos Contratos: 28 de outubro. 04 de 
novembro e 08 de novembro de 2021. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Ideatlfleador:76D9087A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA "0 
Quixadá, através da Secretaria de Segurança Pública, 
Cidadania, torna público o extrato do Contrato resultante do PlEGÀQ 
PRESENCIAL N° 26.00112021-PPRP: a 26S0I/2021-82STC5 - 
Valor global: R$I9.970,00. Contratada: PROVIA Pesquisa. 
Desenvolvimento. Indústria e Comércio LTDA. através de seu 
representante legal. o Sr. Mirleudo Gumes Matias. Unidade 
Administrativa: Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e 
Cidadania. OBJETO: contratação de seniço de sinalização 
horizontal e implantação de semáforos no município de Quixadá, 
assim como aquisição de peças semafóricas de reposição, junto à 
Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania do 
municipio de Quixadi/CE. Prazo de vigência do Contrato: até 31 de 
dezembro de 2021. Data da assinatura do Contrato: II de novembro 
de 2021. Assina pela contratante: Secretário de Segurança Pública, 
Trânsito e Cidadania, o Sr. Annstrong Braga Ferreira. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identlflcador:8C25F4CC 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato de Contrato n° 2021.10.22.2.2. ?rnão  Eletrônico n° 
202 1.10.22.2. Panes: o Município de Quixelõ. através da Secretaria 
Municipal de Saúde e a empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA 
LTDA - ME. Ohieto: Aquisição de equipamentos médico-
hospitalares, materiais permanentes informática, destinados ao 
atendimento das necessidades do Hospital Municipal, por intermédio 
da Secretaria de Saúde do Município de Quixelõ/CE, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do 
Contrato: RS R$ 5.900,00 (cinco mil novecentos reais). ViRência 
Contratual.: 31/12/2021. Signatários: Viviam Bezerra Gomes e 
Danilo Aparecido Daguano Ferreira da Silva. 
Data de Assinatura do Contrato: 12 de Novembro de 2021. 

SECRETARIA DE SAÚDE 
RERRATIFICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação do Municipio de Quixadá, 
considerando a necessidade de modificação parcial, no conteúdo da 
PÚBLICAÇÃO DO TERMO DE REVOGAÇÃO, referente à Tomada 
de Preços rio 00.00l'2021 - TP, cujo objeto é contratação de 
empresa para prestação de serviços de assessoria, consultoria e 
acompanhamento no desenvolvimento das ações socloassistenciais 
no âmbito das proteções sociais promovendo o Fortalecimento das 
ações profissionais das equipes de trabalho na apropriação dos 
instrumentos, conhecimento e mecanismos necessários ao 
desenvolvimento de emancipação social, para atender as 
necessidades da secretaria de desenvolvimento social, vem 
comunicar, através do presente AVISO DE RERRATIFICAÇÃO, que 
foi procedida à seguinte alteração: ONDE LÊ-SE: "TOMADA DE 
PREÇOS P4° 08.001/2021 - TV". LEIA-SE: "TOMADA DE 
PREÇOS N°00.001/2021 - TP". Desta forma, fica retificado o aviso. 
conforme acima e ratificadas as demais informações nele contidas. 

MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Ideatlflcador:708ACE6E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CIDADANIA, 
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRATO DE CONTRATO 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 
Responsável Pela Publicação. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Ideatificador: 1 62C3B74 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO  

Extrato de Contrato n° 2021.10.22.2.5. rretig Eletrônico n° 
2021.10.22.2. Panes: o Município de Quixelõ, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e a empresa LAMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de 
equipamentos médico-hospitalares, materiais pennanentes 
informática. destinados ao atendimento das necessidades do Hospital 
Municipal, por intermédio da Secretaria de Saúde do Município de 
Quixel6.CE. conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. Valor Total do Contrato: R$ 23.368,50 (vinte e três 
mil trezentos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos). Vitência 
Contratual: 31/12/2021. Signatários: Viviana Bezerra Gomes e 
Rebecca Fiuza Goulart. 
Data de Assinatura do Contrato: 12 de Novembro de 2021. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 
Responsável Pela Publicação. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código ldentlficador:Dl B94CF 1 
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - AVISO DE JULGAMENTO FINAL - TOMADA DE fl(Ê(4b 7 
N°2021.10.18.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira CE. no uso de suas atribuições legais. torna páblieo.pMO 
conhecimento dos micressados, que concluiu o julgamento da fase de habilitação  proposta de preços referente ao Certame Licitatóno. na modalidade 

Preços n°2021.10.181, saido a seguinte, empresa Vencedora: J2 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LiDA sagrou-se vencedora. com  proposta 
totalizando o valor global estimado de R5 138.548.17 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centasos), estando tais preços 
cotnpotivcts com o orçamento da Prefeitura. Maiores informaçôcs, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Deputado Furtado Leite. n 272 - Centro. 
Altanein!CE, no horário de 08:00 as 12:00h, Esclarecimentos: Fone 18819.9206-2200. AItanelrsICE, 126. Novembro de 2021. Iranelde Pereira de 
Mabo - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA -AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO NO 2021.11.11.1. 
O Pregoeiro Oficial do Município de Altaneira, Estado do Ceará, torna publico, que estará realinndo, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica 
Iam.  bllcomnr;t'.çoin por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). certame licitatõcio, nainodahdjdc Prcgãon° 2021.11.1 L.l.do tipo eletrônico, 
cujo objeto é a Aquisição de material permanente. sendo equipamentos de informática e periféricos, destinados ao atendimento das necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Altancira/CE. com  abertura marcada para o dia 29 de Novembro de 2021. a partir das 09:00 horas. 
O inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia li de nosenibro. às 09:00 horas Maiores informações e entrega de editais no 
endereço eletrônico: "um  blç.inp;o  'vuu' por intermédio da Bolsa de Ltcttaçõcs do Brasil (BLL). Informações poderio ser obtidas ainda pelo telefone 
(98) 992062200. Altanein/CE, 12 de novembro de 2021. Damião Malaqulas de Sotias Junlor - Pregoeiro Oficial do Mualelpio. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ. O Municipio de Qutxadá, através da Secretaria Municipal de Saúde, tonta público 
o extrato dos Contratos resultantes do PRF.CJÀO ELETRÔNICO i.°  10,0082021.PE. Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares. para atender as 
necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS. de responsabilidade da Secretaria da Saúde do munieipio & Quixadã-Ce. Valor global do contrato 

e l0.008/2021.0'ISMS: 93163.127.00. Contratada: Isabelle Cavalçante C,onçalvc LTDA. através de sua representante legal. a Sr. Isabelle Casalcante 
Gonçalves; Valor global do contraio e' I0.00&'l02I-OSSMS: 111562.072.S0. Contratada. CMF Dtstnbutdora de Medicamentos I3IRULI. através de sua 
representante legal. o Sr. Cassio Costa Forti: Valor global do contrato V I0.008/2021.09SMS: RS 9.720,00. Contrazad: EQUIMED Equipamentos Médicos 
Hospitalares LIDA. através de seu representante legal. o Si. Sérgio lidelbero Valetio júnior. Prazo de vigência: ate 31 dezembro de 2021 a parir de suas 
assinaturas. Assina pela contratante: Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Benedita de Oliveira - Data da assinatura do, Contratos: 28 de outubro. 04 de 
novembro e 08 de novembro de 2021. 

ESTADO IX) CEARÁ - PREFEITURA MLtNICIPAI. DE QUIXADA .0 Municipio de Quixadi, awa'vàs da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito 
e Cidadania, torna público o extrato do Contrato resultante do PREGÃO PRESENCIAL N°26.001/202 l.PPRP: a' 26.00I12021-02STCS . Valor global: 
R$19.970.00. Contratadt PROVIA Pesquisa. Desensolvimento. Indústria e Comércio LTDA. através de seu representante legal. o Sr. Mirleudo C.omcs 
Matias. Unidade Administrativa: Secretaria de Scgurança Pública, Trãnsito e Cidadania. OBJETO contratação de serviço de sinalização horizontal e 
implantação de semáforo, no miinleiplo de Quusadá, assim como aquisição de peças semafórieaa de reposição. junto à Secretaria de Segurança 
Pública. Trãinito e Cidadania do município de QiiliadáJCE. Prazo de 'v igincia do Contrato, até 31 de dezembro de 202 1. Data da assinatura do Contrato: 
II de noscitibro de 2(12] Assina pela contratantc. Secretário de Segurança Pública. Trinsito e Cidadania, o Si Anuistrong Braga Fcrrcira 

taiado Do Ceará .. Prefeitura Municipal De Quixadá - Aviso De Licitação - A Comissão Pcnnanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, 
torna público que às 09:00 horas do dia 92 de dcnmbro de 2021. na sala da ('P1, localirada na Trav. José Jorge \latias. s'n -Campo Velho -Quixadã 
CE. recebera propostas para a contratação de empresa especIalizada em construção civil parra execução de projeto de construção de aaleria de águas 
pluviais com estendo de 241m com manilhas com l)°0,SOcm, em trecho da Travessa José %laaa de Soou, bairro Combate, Qulsadâ4'E, conforme 
projeto básIco de responsabilidade da Secretaria de Iksenvolslmeato Urbano, Siclo Ambiente e Serviços Públicos do municipio de Quitada. 
Modaltdadc: FOMADA DE PREÇOS N°07002 202 l-TP. Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anc'us poderão se: adquiridos junto à Comissão 
Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da pubticaçiodesteAviso. no horário de OtttX) ás 12 OOh, ou no portal da transparência sswg 
çesosbj,  e no portal do municipio: nw giasadasçRov b Quixadá - CE. 12 de novembro de 2021. MirUa Maria Saldanha Lima' Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Municipto de Qiiiadá. 
considerando a necessidade de modificação parcial. no conteúdo da PUBLICAÇAO IX) Tl:RMO 1)1: RI:'sOGAÇAO. referente a fornada de Preços n° 
00.0012021 - TP, cujo objcuo é contratação de empresa pari prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento no desenvolvimento 
das ações socioassisteoeiais no imbito das proteções sociais promovendo n fortalecimento das ações profissionais das equipes de trabalho na 
apropriação dos Instrumentos, conhecimento e mecanismos necessários ao desenvolvimento de emancipação social, para atender is necessidades 
da secretaria de desenvolvimento social. 'vem comunicar. através do presente AVISO DE RERRATIFICAÇÃO, que foi procedida ó seguinte alteração: 
ONDE l.É.SE: -TOMADA 1)1: PREÇOS N'08 001'2021 - TP".LEiA-SE: -TOMADA DE PREÇOS N°00.001/2021 - TP" Desta forma, fica retificado 
o aviso, conforme acima c ratificadas as demais infonnaçõcs nele contidas. MirIla Marta Saldanha Lima' Presidente da CPL. Quixadã-Ce. 12 de novembro 
de 2021. MirIla Maria Saldanha Lima -  ~dentadas CPI.. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA -AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/21-PE-DIV 
- A Prefeitura Municipal de Vaqota-CE toma público que a partir do dia ló de Novembro de 2021. às 0$b (Horário de Braslila-Dn estará dispoetivel 
o Cadastramento das Propostas de Preços no Sue. wn.blLorr.br.  referentes ao Pregão Eletrônico N° 034:21.PE.DIV. cujo Objeto é o Registro de Preços 
para Futuras e Eventuais Aquisições de materiais gráficos. destinados a atender as necessidades diversas Secretarias do Munkiplo de Varjota-CE. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES' dia 29 de Novembro de 2021. às 10h (Horário de BrasUla-Dfl. O Referido Edital poderá ser adquirido 
no Site:»ww.bII.on.b1 ou www.tcm,cc.gov.br' licitacoes ou ainda no horário de 08h as 14), na Salada Comissão de Licitação, situada na Avenida Presidente 
Castelo Branco, N 1744. Acampamento. Varjota'CE. 12 de Novembro de 2021. Fraaelseo César Farias de Aquuno - Pregoeiro. 

.....5 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - INSCRIÇAO N° 002/2021. Certifico que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE. entidade filantrôpica sem fins lucrativos. preserva direito, e deveres do cidadão com deficiáncia, com sede no Municipio de Varjota, CNn N° 
28,973.8350001.43,cncontra.seinscritonestcConselhoProcessoN°00I2019eonforme PublicaçàonoDiánoOtictalda Untiododia 1211 Ii202I,segundo 
determina  Lei Federal N°8.242de 12 de caloteado 1991. Escancarada Criança e doAdolescente Ar. 90,91: An. 4°meiso XVII da Lei da Lei municipal 
N°3902009 de 09 de novembro de 2009. A entidade executará o seguinte Serviço/Programa/Projeto socloassistenciais: Atendimentos em apoio a Crianças 
Adolescentes com necessidade, especiais. Varjoea-CE. li  de Novembro de 1021. Francisca rcr.lra Borges . Presidente do ('StDCA. 

E51'AD() DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE RJOTA - INSCRIÇÃO NO CO\SEI,Il() MU\ICIPAI. DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CMDCA- INSCRIÇÃO N 003/2021,Certitico queaAssociação ScmearA~ entidade filantrópica sem fins 
lucrativos, atua na defesa e proteção da mfància, adolescência e pessoa idosa com sede no Distrito de Croatã dos Martinri no Municipto de Var3oia. CNPJ N' 
13.526.57210001.S0.encontra.se  ~rito neste Conselho Processo N'0022020confornsc PublscaçãonoDiánoOflcialdaUntãododia 121 l'1021. segundo 
determina a Lei Federal N°8.242 de 12 de outubro de 1991. Estatuto da Criança edo Adolescente Ais. 90,91: Ari. 4 inciso XVII da Lei Municipal N° 
3902009 de 09 de novembro de 2009. A entidade executará o seguinte Serviço/Programa/Projeto socioassistencsais: Atendimentos a Cnanças. Adolescentes 
e Pessoas Idosas, como ,nstmmcntode promoção dedireitos, Varjota-CE. 12 de Novembro de 2021. Francisca Pereira Borges - Presidente do CMDCA. 


