
UIXADA 
PREFEITURA DE 

Comissão de Licitação 

MINUTA DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N2 2022.04.18.01 

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

PREÂMBULO 

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

conhecimento de todos os interessados que até as 09:30 horas do dia 11 de maio de 2022, 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 2022.04.18.01, identificado abaixo, 

mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.9 8.666/93, de 

21.06.93, alterada pela Lei n.9 8.883/94 de 08.06.94 e a legislação complementar em vigor. 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL 

PARA EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA, NA AVENIDA PLÁCIDO CASTELO NO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ, 	PT: 	107.5487-76, 	CONFORME 	PROJETO 	BÁSICO 	DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 

MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

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: lide maio de 2022 às 09:30 horas 

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

PARTE A - CONDICÕES PARA COMPETICÃO, JULGAMENTO E ADJUDICACÃO. 

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

do contrato. 

PARTE B -ANEXOS 

Anexo 1. Termo de referência e Projeto de Engenharia; 

Anexo 2. Modelo de declaração de microempresa; 

Anexo 3. Modelo de carta de proposta; 

Anexo 4. Modelo de declaração de visita ao local; 

Anexo S. Modelo de procuração; 

Anexo 6. Modelo de declarações 
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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 28,17%. 

• Tabela da Sinapi - 2021/04 COM DESONERAÇÃO, B.D.I DE 28,17% 

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 EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 

TOSCA, NA AVENIDA PLÁCIDO CASTELO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, PT: 107.5487-76, CONFORME 

PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

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 R$ 1.294.530,21 (um milhão, 

duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e trinta reais e vinte oum centavos). Os serviços 

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

Seinfra - 027.1 COM DESONERAÇÃO, 3.D.1. de 28,17% e Tabela da Sinapi - 2021/04 COM 

DESONERAÇÃO, B.D.I DE 28,17% disponibilizada na Internet através do site www.selnfra.ce.gov.br2  
disponibilizada na internet através do site www.caixa.gov.br/poder-publico/rnodernização-

gestao/sinapl.  
2.2. Os serviços oriundos da presente licitação serão pagos à conta da seguinte: Dotação 

Orçamentária: 0701.1545104021.006 - Pavimentação de Ruas e Avenidas, E!emento de Despesa: 

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.. Fonte de Recursos: 1700000000— Outros Convênios da União. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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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 interiir 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 n9 100/2020 CNJ - artigo 22, ou ainda 

Trav. José Jorge Matias. S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá.CE 



fl PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão do Licitação 

7 aa 

apresentar a cópia com o original para que seja autenticado por est3 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 n28.666/93, 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 Prefeitt.'a 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 País, 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 (PGFNfl; 

b) A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante); 
1 rav. 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 óu 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: 

4.4.1. Garantia de manutenção da proposta, no valor corresponde a 1% (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, quando se tratar de depósito em dinheiro. 

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: 

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. 
4.4.3. A Garantia de manutenção de proposta será liberada até OS (cinco) dias úteis depois de 
esgotada às fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Proposta de 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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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 

4.5.1. Registro da empresa ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

devidamente atualizado, no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável (eis) técnico(s), 

contendo o(s) responsável(is) técnico(s), conforme a seguir: 

ENGENHEIRO CIVIL 

4.5.2. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade 

profissional competente deverá portar o visto no CREA/CE na forma da Resolução CONFEA n." 

413 de 27 de junho de 1997, por ocasião da contratação. 

4.5.3. Comprovação da PROPONENTE possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega dos documentos, profissional de nível superior detentor de atestado (s) de capacidade 

técnica na execução de serviços de características semelhantes ao objeto do presente certame, 

através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s)jurídica (s) de direito público ou privado, 

devidamente registrado (s) no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, 

apresentados na (s) Certidão de Acervo Técnico - C.A.T.'s, não se admitindo atestado (s) de 

Projetos, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnicas. 

4.5.4. A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta e acervo apresentados 

pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

a) Proprietário ou Sócio: registro comercial, contrato social ou estatuto social, devidamente 

registrado no órgão competente e cópia da certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da 

empresa, onde consta o registro do profissional como responsável técnico - RT. 

b) Empregado - deverá ser apresentado um dos três documentos a seguir: cópia da ficha ou livro 

de registro de empregados registrada na DRT (Delegacia Regional do Trabalho); cópia da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (com a identificação pessoal, registro do contrato de trabalho e 

contribuição sindical); cópia da certidão expedida pelo CREA da sede ou filial do concorrente, 

onde conste o registro do profissional como RT. 

c) Contratado - apresentar Contrato de Prestação de Serviços vigente, devidamente Registrado 
em Cartório Competente, na Forma da Lei, acompanhado da cópia da certidão expedida pelo 
CREA da sede ou filial do licitante, onde conste o registro do profissional como Responsável 
Técnico - RT. Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de 

maior relevância: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Si REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO). 

4.5.5. Com base no artigo 43, § 3°, da Lei Federal no 8.666/93, a Prefeitura Municipal de 
Quixadá/CE, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), 

para comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável ( is) técnico(s) détentor (es) dos 

atestados com o licitante. 

4.5.6. O(s) profissiona!(is) responsável(is) técnico(s) indicado(s) deverão participar 
permanentemente dos serviços objeto desta licitação e constar obrigatoriamente na Certidão de 

Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. 

4.5.7. Sob pena de inabilitação das licitantes infringentes, visando preservar o sigilo das 

propostas, é vedada a indicação/participação neste certame de um mesmo responsável técnico 

para mais de um licitante. 

4.5.8. No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei Federal no 8.666, de 1993, por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

4.5.9. Declaração de visita ao local dos serviços emitido pelo Responsável Técnico da licitante que 

visitou o local onde serão executados os serviços, tomando pleno conhecimento de todas as 

condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de preços ou declaração 

formal firmada pelo representante legal, sob as penalidades da lei, dando conta de que a licitante 

tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local dos serviços, assumindo total 

responsabilidade por esse fato, e de que não fará quaisquer questionamentos futuros que 

ensejam ajustes técnicos ou Financeiros com o órgão promotor desta licitação. 

4.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

4.6.1. Atestado(s) de capacidade técnica operacional da PROPONENTE, que comprove na 

execução de serviços de características semelhantes ao objeto do presente certame, através de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídico(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA. 

4.6.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior 

relevância: 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO). 

4.6.3. 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. 

Trav. José Jorge Matias, SfP 
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4.7. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

4.7.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação na forma do parágrafo 22 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. 

4.7.2. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.9 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 72  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 ANEXO 6. 

4.7.3. Declaração expressa do responsável legal do licitante de que não existe superveniência de fato 

impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências 

contidas no edital, conforme ANEXO 6. 

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

4.8.1. 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 n2 100 de 26 de maio de 

2020 do Conselho Nacional de Justiça, podendo ser aplicada ainda as regras da Lei n9 13.726 de 2018, 

exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatório deverá ser exibido 

exclusivamente em original; 

4.8.2. Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que 

diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 

4.8.3. 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. 

4.8.4. 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. 

4.8.5. 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. 

4.8.6. 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. 

4.8.7. 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. 

Trav. josé Jorge Matias, SJN 
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4.8.8. 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 2022.04.18.01 

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 microempresa 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 n. 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. 

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 regularitação da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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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 n2 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 Edifal 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 2022.04.18.01 

ENVELOPE 'ti' - 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 180 (cento e oitenta) 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: 

• 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 

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. 

Trav. Jose Jorge Matias, 5/N 
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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 "Á" - 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 "8" e declarar 

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

documentos outros que não ás 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. 

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 fatõs 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 

Trav. JoséJorge  Matias, S/N 
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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 pub!icação em jornal de grande circulação. 

6.9. lnexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará 

prosseguimento ao procédimento 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 "3". A Comissão conferirá se foram entregues no 

referido envelope a Proposta e o Orçamento. 

6.12. Em seguida, a Comissão iniciará o Julgamento. Sero 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 comas 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 corno 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 Lidtaço fará sorteio para classificá-las, na forma da lei. 

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 iO%(dez por cento) superiores à 
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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 capítulo, 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 

contrarrazôes recursais pelos demais interessados. 

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. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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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 

procedimento. 

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

envelopes "A" e "8" 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 

no 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.9 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. 

e) Preço unitário inexistente, simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os 

preços praticados no mercado, conforme a Lei n2 8.666/93 e suas alterações. 

f) Preço unitário e/ou global excessivo, assim entendido corno aquele superior ao orçado p&a PMQ. 

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

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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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 no 

8.666 de 1993. 

3.3 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 

Federal no 8.666 de 1993. 

8.4 O recebimento definitivo ocorrerá após sanadas eventuais pendências relacionadas no 

recebimento provisório. 

9. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

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

76 da Lei Federal n2 8.666 de 1993 e suas alterações. 

9.2. A limpeza referente aos entulhos oriundo; da execução da obra, incluindo todos os interiores do 
prédio e limpeza geral nas áreas externas é de obrigação da CONTRATADA. 

9.3. É obrigatória a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução da obra, bem corno, 

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

não estiverem de acordo com as exigências. 

José Jorge Matias, S/N 
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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 Federal no 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 re!atório 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 àqueles 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 Responsa bi lida de Técnica - ART junto ao CREA/CE, referente a todos os 

serviços de engenharia. 

10.8 Todo o entulho retirado do ;ocal da obra deverá ser removido imediatamente, devendo o Ioca 

ser mantido rigorosamente limpo. 

Trav. José Jorge Matias, .SJN 
Campo Velho, 63907-010 Quixadá.cC 
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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, entuhos, 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 

11. Ficará designado como fiscal do contrato o servidor efetivo Sr. Luciano Lobo dos Santo, Agente 

de Administração, inscrito sob o no de matrícula: 0669296, e os responsáveis técnicos será o 

Engenheiro Civil Sr. José Ozires Teixeira Neto, CREA N2. 343261/CE, e o Engenheiro Civil Sr. Francisco 

Wallysson Paiva Magalhães, CREA N. 061741988-4 Engenheiros designado conforme CONTRATO N 

2019.11.07.05 SEDUMA. 

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 - crs. 

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 do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

13. DO CONTRATO 

13.1. O Município de ciuixadá, 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 descumprirnento 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. 

rrav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadz-CE 
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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 ria 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. 

13.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir oi substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto dG contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

13.6. A Contratada é responsáv& 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 pra2o para a execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados da emissão da primeira 

ordem de serviços, podendo ser prorrogado co6forme as disposições da Lei 8.666/93. 

13.10. A proriogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

Secretaria de Desenvolvimdnto Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

13.11. O contrato poderá ser rescindida, 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; 

13.11.2. Lentidão na execução dos serviç&, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela flãO 

conclusão dos mesmos nos prazos estipuiados; 

13.11.3. Cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 

Trav. José Jorge Mttias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Qqixadá.CE 
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13.11.4. Concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus súcios, 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 

corno 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.9 8.666/93; 

13.11.9. Alteração social ou à .-nodificaç3o da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato; 

13.11.10. Razões de interesse público, de alta relevância de amp!õ 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 alérn 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 suspenso do cumprimenta 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

13.11.13. O atraso superior á 90 (noventa) dias dos pagamentos devdos 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. Anão liberação, por parte da Contratante de árcà, local do objeto pari 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; 
Tïav. oé Jorge Matia5, S/N 

Campo Velho, 63907-010 Quiadá-CE 
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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 corri base nos itens 13.11.10 e 13;11;16 dSe Editál, sem aue 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 date 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 estabe!ecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com este Edita!, ou 

revogarr  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 prõcesso de pagamento. 

13.18. Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matricula 

correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a Sécretaria 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 altcraç5es devido a supressões ou aumentos de serviços e valores até 

os limites admitidos na Leiri.2  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 uni ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

14.3.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitáç'áo da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno dc um ano, apilcando-se o índice econômico 

INCC - índice naciona! da Construco Civil, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto, 

exclusivamente para as obrigações ir1icisdas e concluídas após a ocorrência &i anuai;dade. 

Trav. Jcaõ Jorge Matias, S/N 

Campo Vetho, 6307-010 - Quixidá.CF 
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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 vaior 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 legai quanto ao índice substituto, as partes eegero novo, índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

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 tato 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 iniçia!rnente 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 ana1iticamente 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 apicar 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 cronogram físico, salvo quanto w último prazo parcial, cuja multa será 

comoreendida na penalidade por inobservência do prazo global; 

15.1.2. 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor globa! do Contrato, por dia que exercer 2o prazo 

contratual sem que os serviços sejam concluídos; 	 - 

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

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

Trav. Jose ioge Macias, 5/14 

Campo Vetho,63907-OiO Quiad-CE 
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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 o caso; 

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 pagainento dos serviços não será efetuadb 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, dás valores das 

prestações a que correspondam. 

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 no 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 reabiRtação da 
Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuizos 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.9 8.666/93. 

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

Trav. José jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 QuixadSc[ 
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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.bAS 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. 

17.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a Contratada à multa de mora prevista 

no presente Edital, 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 

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 os 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 visandó a frustrar os objetivos da licitação; 

1niv. Josã Jorge Ma-ias, S/N 
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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  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 caràcterísticas 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 

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 so!icitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preços. 

19.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edita! de !idtação 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 licitánte não o impedrá 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 - Qijixadá-Ce. Não serão aceitos envios via 

fac-simi!e ou e-mail. 

19.2. Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providênciás ou impugnações mediSte 

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 dvii, profissão, 

domicílio, número do documento de identificação, devidamente datadá, assinada e protocolada na 
sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá, dentro do prazo editalicio; 

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 especificaçôs; 

José Jorge Matias, S1N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CL 
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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 designade nova data para a realizaçãcj do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formii!ação das propistas. 

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

origina!, 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 notiíicadás para prestar quaisquer esclarecirneptos adicionais deverão fazê4o no 

prazo determinado pelo (a) Presidente, sob pena de desclassflcação/irahilitação. 

19.6. A présente !ickação poderá ser anulada em qualquer tempa. desde que seja constatada 

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

sem que ti ato gere qualquer indenização ao participante. 

20. DA FRAUDE 2 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 n aceitação p!ena das condições estabelecidas nesta 

Tomada de Preços. 

21.2. Às nõrmós que disciplinam esta Tornada de Preços serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, atendidos o interesse púb!ico, sem comprometimento da 

segurança edo regular funcionamento da administração. 

21.3. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo(a) Presidente dt;rante 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 suo qualidade e a exata compreensãd da sua 

proposta durante a realização da sessão púb!ica desta Tomada de Preços. 

21.5. A adjudicação e a homologação do resultádo desta licitação não implicará direito à contrataçãô. 

Trav. José Jorge Matias, 5/N 

Campo Velho, 63907-010- QuiÀad;CZ 
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21.6. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela e!aboração ou pela apresentação de 

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

decorrentes. 

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

(s) Gestor (5). 

21.8. Na contagem dos prazos estabek-cidos 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 dc 
expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 

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

da CoMarca de Quixadá - CL 

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 io!ge 

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

fitando 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) sitio (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 p&os 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. 

Quxadá,  2-.r- -1_2 14 

Edm r 	ta Neto 

esidente da CPI. 

Tsav. José Jorge Matias, 5/N 

Campo Velho, 63907-010 - Qubadá-CE 
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1. INTRODUÇÃO 
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A Prefeitura Municipal' de Quixadá vem por meio deste, com finalidade de atender o disposto na 
legislação vigénte concernente as contratações públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da 
Constituição Federal de 1988 e aos dispositivos da Lei Federal n2 8.666 de 1993 e alterações, 
normatizar, disciplinar e definir os elementos cjué nortearão a contratação de empresa especializada 
em construção civil, para executar projeto de pavimentação em pedra tosca, na Avenida Plácido 
Castelo no Município de Quixadá/CE. 

1.2. Por se tratar de serviços de engenharia com valor previsto no Art. 23, Inciso 1, alínea 'b', da Lei 
Federal n2 8.666 de 1993, a contratação deverá ser feita através da licitação, atendendo aos 
princípios da eficiência e da celeridade e interesse público. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Procedimento Iicitaiório Justifica-se pela necessidade de construção da p2vimentação ern 
pedra tosca, na Avenida Plácido Casteb, corno também garantir infrrc'raura mriima d localidade, 
melhorando a acessibilidade, promovendo o direito de 'r e v- com mas., 1  salidade, atendendo assim, 
os anseios por melhorias dos habitantes da referida corhunidade que recêberãá a pavírnentação 
proposta pelo projeto. 

3. OBJETO 

3.1. Contratação de empresa Specializada em construção civil, para executar projeto de construção 
de pavimentação em pedra tosca, na Avenida Plácido Castelo no Município de Quixadá, conforme 
projeto básico de responsabi!idade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos. 	. 	 . 	.. 	. 	... 

4. CARACTERÍStICA DÕ IOJETO 
 

4.1. Em anexo segué peçás do Prájeto, contendo Memorial Descritivo, Resumo dó Orçamênto, 
PlaniINa Orçamentária, Planilha de Levantamento de Eventos (Eventograma e Quantitativos), Manilha 
de Levantamento de Eventos (Detalhamento de Eventos), Planilha de Eventos (Cronograma), QCI 
Quadro de Composição do Investimentos, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de BDI, Plantas 
do Projeto Executivo e respectivas  ART's. 

S. MODAIJOÁDE 	 . 	.. 	 . 

s;i. A modalidade de Licitação para a execução da referida obra será a TOMADA DE PREÇO, conforme 
elencado no Artigo 22, incisa II, parágrafo 2, e Artigo 23 inciso 1, alínea "b" da Lei Federal no 8.665 de 
1993. 

Tiiv. io,é Jorge Matias, 5/4 

Campo Velho, 53907-010 -Quixadá-Ci 



 

PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1. 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, § 1, inciso 1 e Artigo 10, inciso 

II, alínea "b", da Lei Federal 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. 

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. 

8. PRAZO PARA INICIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

8.10 prazo estipulado para execução e entrega da presente obra será de 180 (Cento e oitenta) dias, 

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

trou. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 . Quixadá-CE 
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Financeiro começa a contar a partir da emissão da primeira ordem de serviços, podendo ser 

prorrogado a critério do Município, em conformidade com art. 57 da Lei Federal no 8.666 de 1993 e 

suas alterações. 

8.2 O prazo de execução da obra começará a contar após assinatura da primeira Ordem de Início de 

Serviço, que será emitida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 

Públicos. 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO! EXECUÇÃO 

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

9.2 O prazo de execução da presente obra será de 180 (Cento e oitenta) dias começando a contar a 

partir da emissão da primeira ordem de serviços, podendo ser prorrogado a critério do Município, em 

conformidade com art. 57 da Lei Federal no 8.666 de 1993 e suas alterações. 

9.3 O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em conformidade 
com o disposto no Artigo 57, Inciso 1 da Lei Federal n9 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. 

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, Meio Ambiente e Serviços Públicos 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 no 

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 

Federal no 8.666 de 1993. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-020 Quiadâ-CE 
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11.4 O recebimento definitivo ocorrerá após sanadas eventuais pendências relacionadas no 

recebimento provisório. 

12. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

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

76 da Lei Federal nQ 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. 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. 

12.4. 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. 

12.5. O objeto desta licitação será recebido: 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

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

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 doi objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o 
disposto no art. 69 da Lei Federal no 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 re13tório 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, inscrito sob o no de matrícula: 0669296, e os responsáveis técnicos será o 

Engenheiro Civil Sr. José Ozires Teixeira Neto, CREA N. 343261/CE, e o Engenheiro Civil Sr. Francisco 

Wal!ysson Paiva Magalhães, CREA N2. 061741988-4 Engenheiros designado conforme CONTRATO N 
2019.11.07.05 SEDUMA. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no edital. 

I'av. Jo' Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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14.2. Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 180 (sento 

e oitenta) dias, 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, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

14.4. Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexos. 

14.5. 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. 

14.6. Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais e federais 

que incidirem sobre a execução dos serviços. 

14.7. Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional 

competente para EXECUÇÃO da mesma no ato da homologação da Licitação. 

14.8. Fornecer documentos sempre que for solicitado pelo serviço de engenharia da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

14.9. 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 

especifica para fazê-lo. 

14.10. 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. 

14.11. Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA. 

14.12. Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá apresentar urna 

justificativã 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, Meio ambiSte e Serviços Públicos. 

14.13. 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, Meio Ambiente 

e Serviços Públicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

14.14. 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. 

14.15. Será permitida apenas 01 (uma) medição por mês. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadã-CE 
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14.16. A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o serviço de 

engenharia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio ambiente e Serviços Públicos, para fazer 

as vistorias e correções caso seja necessário. 

14.17. 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. 

14.18. As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato/Responsável técnico do Município, deverão ser 

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsável técnico da CONTRATADA. 

14.19. A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados. 

14.20. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 

14.21. Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no 

prazo previsto para entrega dos serviços. 

14.22. 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. 

14.23. Todos os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra serão as expensas, 

custeados pela CONTRATADA. 

14.24. 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. 

14.25. 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. 

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. 

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. 

- 	 f,av. Jose 5oric Matiiis.S/N 

Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CF 



PREFEITURA O 	- 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

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, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

15.10. Indicar e garantir a participação de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

Meio Ambiente e Serviços Públicos 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 prdfissional 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 loca" dos serviços finalizados 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. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Qixadà-CE 
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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 

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

próprios funcidnários 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. 

17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

17.1. Registro da empresa ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

devidamente atualizado, no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável (eis) técnico(s), contendo 
o(s) responsável(is) técnico(s), conforme a seguir: 

ENGENHEIRO CIVIL 

17.2. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade 

profissional competente deverá portar o visto no CREA/CE na forma da Resolução CONFEA n." 413 de 

27 de junho de 1997, por ocasião da contratação. 

17.3. Comprovação da PROPONENTE possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega dos documentos, profissional de nível superior detentor de atestado (s) de capacidade 

técnica na execução de serviços de características semelhantes ao objeto do presente certame, 

através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s)jurídica (s) de direito púb!ico ou privado, 

devidamente registrado (s) no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, apresentados 

na (s) Certidão de Acervo Técnico - C.A.T.s, não se admitindo atestado (s) de Projetos, Fiscalização, 

Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnicas. 

17.4. A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta e acervo apresentados 
pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

Proprietário ou Sócio: registro comercial, contrato social ou estatuto social, devidamente registrado 

no órgão competente e cópia da certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da empresa, onde 

consta o registro do profissional corno responsável técnico— RT. 

Empregado - deverá ser apresentado um dos três documentos a seguir: cópia da ficha ou livro de 

registro de empregados registrada na DRT (Delegacia Regional do Trabalho); cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (com a identificação pessoal, registro do contrato de trabalho e 
contribuição sindical); cópia da certidão expedida pelo CREA da sede ou filial do concorrente, onde 
conste o registro do profissional corno RT. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 . Quixadá-CE 
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Contratado - apresentar Contrato de Prestação de Serviços vigente, devidamente Registrado em 

Cartório Competente, na Forma da Lei, acompanhado da cópia da certidão expedida pelo CREA da 

sede ou filial do licitante, onde conste o registro do profissional como Responsável Técnico - RT. Para 

fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS! REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO). 

17.5. Com  base no artigo 43, § 30, da Lei Federal no 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, 

se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o 

vínculo empregatício do(s) responsável (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante. 

17.6. O(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) indicado(s) deverão participar permanentemente 

dos serviços objeto desta licitação e constar obrigatoriamente na Certidão de Registro de Pessoa 

Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. 

17.7. Sob pena de inabilitação das licitantes infringentes, visando preserva o sigilo das propostas, é 

vedada a indicação/participação neste certame de um mesmo responsável técnico para mais de um 

licitante. 

17.8. No decorrer da execução dos serviços, os profissionaii de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei Federa! no 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

17.9. Declaração de visita ao local dos serviços emitido pelo Responsável Técnico da licitante que 

visitou o local onde serão executados os serviços, tomando pleno conhecimento de todas as 

condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de preços ou declaração formal 

firmada pelo representante legal, sob as penalidades da lei, dando conta de que a licitante tem pleno 

conhecimento das condições e pécuiaridades do local dos serviços, assumindo total responsabilidade 

por esse fato, e de que não fará quaisquer questionamentos futuros que ensejam ajustes técnicos ou 

Financeiros com o órgão promotor desta licitação. 

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

18.1. Atestado(s) de capacidade técnica operacional da PROPONENTE, que comprove na execução de 

serviços de características semelhantes ao objeto do presente certame, através de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoa jurídico(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA. 

18.2.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior 

relevância: 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO). 

Trav. José Jorge Matias, SJN 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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18.2.2. A Administração se resguarda no direito de di!igenciar 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. 

19. VALOR ESTIMADO 

19.1 Valor Estimado é de R$ 1.294.530,21 (Um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e 

trinta reais e vinte e um centavos) com recursos provenientes de convênio federal PT N1075487-76 

com valor de repasse de R$ 958.098,00 (Novecentos e cinquenta e oito mil e noventa e oito reais) e 

contrapartida no valor de R$ 336.433,21 da Prefeitura Municipal de Quixadá. 

20. ORÇAMENTO 

20.1 O valor estimado para a Execução da Obra da empresa especializada em construção civil para 

executar projeto de pavimentação em pedra tosca na Avenida Plácido Castelo no Município de 

Quixadá/CE, foi obtido através da Tabela de valores SEINFRA 027.1 e SINAPI 2021/04 com 

desoneração. Em anexo Projeto com planilha de valores. 

21. CONDIÇÃO PAGAMENTO 

21.1 Os pagamentos serão efetuados conforme o Cronograrna 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 Matrícua CEI. 

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 fisca!, 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. 

Trav. José Jcrge MaUas, s/N 

Campo Velho, 63907•010 Quixack.CE 
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Objeto 

O presente memorial descritivo destina-se a Implantação de Pavimentação em Pedra 

• 
Tosca, conforme projeto, na AVENIDA PLASCIDO CASTELO NA SEDE DO • MUNICÍPIO DE QUIXADA-CE. 

Projetos 

A execução da pavimentação deverá obedecer integralmente aos projetos 

especificações fornecidas ao construtor, constando de todas as caracteristicas 

necessárias á perfeita execução dos serviços. • 
• Taxas e licenças 

• Caberá ao construtor providenciar a obtenção de todas as licenças necessárias á 

execução da obra, ficando também ao seu encargo o pagamento de todas as taxas. 

• 
• 

Normas 

• Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de 

transcrições, todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

tenham relação com os serviços objeto deste contrato. • 
Assistência Técnica Administrativa 

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigente, prestar toda 

• assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente as 

• obras e serviços. A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente 

• ao quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e destinado pelo CREA 

• local. 
0 • 
• 

Fiscalização 

0 
O 
O 
O 
O 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 
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Caberá a Prefeitura Municipal de Quixadá a fiscalização da obra, podendo desaprovar 

qualquer serviço, em qualquer que seja a sua fase de execução, que julgar imperfeito 

quanto a qualidade de execução e  ou material aplicado. Fica neste caso, a contratada 

obrigada a refazer o serviço desaprovado sem que com isso ocorra qualquer ônus 

adicional. 

Matérias, mão de obra e equipamentos 

Todo o material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra 

deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom 

andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo o equipamento mecânico e 

ferramental necessário ao bom desempenho dos serviços. 

Disposições gerais 

A administração do canteiro e a direção geral da obra serão exercidas pelo 

responsável técnico do construtor, que providenciará a colocação de pessoal 

qualificado, de materiais e equipamentos adequados e em número suficiente para 

execução e conclusão da obra com excelente qualidade e dentro do prazo previsto. 

A primeira etapa dos serviços consistirá na limpeza e escavação manual do terreno, 

até atingir o nível determinado no projeto, o carregamento e transporte do material em 

excesso. Em seguida será executado o preparo da caixa da rua, com o assentamento 

do meio-fio pré-moldado, e complemento em colchão de areia com espessura de 20 

cm. A segunda etapa consistirá na implantação da pavimentação em pedra tosca nova 

incluindo a compactação mecânica. Finalmente será executada a sarjeta de concreto, 

com traço de 15Mpa. 

Início da obra 

Os serviços serão iniciados dentro do Máximo 05 (cinco) dias a contar da data da 

assinatura do contrato. 

Prazo 

O prazo para execução da obra será de 120 dias, contados 05 (cinco) dias após a 

entrega da ordem de serviço. 



PREFEITURA DE 

QU IXADA 
Gabinete do prefeito 

   

1 

1 
1 

e 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1. Instalações da obra 	 Na ..2" 
1.1. Placa da obra 

Placa da obra - a placa da obra deverá atender as recomendações do programa e 

deverá ser afixada em local visível por todo o período de execução da obra. A placa 

com 12 m2 será executado com armação de barrote com 8x8 cm no qual será fixado 

placas de zinco chapa 20 e pintada de acordo com as normativas de cada Ministério. 

2. Serviços preliminares. 

2.1 Locação da obra 

A locação será de responsabilidade do construtor. Deverá ser global, com auxilio 

topográfico. Havendo discrepâncias entre as condições locais e os elementos do 

projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação por escrito à fiscalização, a 

quem competirá deliberara respeito. Após procedera locação planialtimétrica da obra, 

marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará a 

competente comunicação à fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições 

que julgar oportunas. 

3. Pavimentação 

3.1 Regularização de Superficie em terra com Motoaniveladora 

A regularização das superfícies das ruas será feita mecanicamente com 

Motoaniveladora, visando, sobretudo evitar a formação de áreas propícias a 

acumulação de águas. 

3.2. Meio fio pré-moldado 

Aquisição, assentamento e rejuntamento de meio-fio pré-moldado de concreto - após 

o preparo da caixa de areia, será assentado o meio-fio em concreto pré-moldado nas 

dimensões (13x15x30x100) cm. Deverá ser criteriosamente nivelado, devendo 

apresentar um perfil longitudinal imune a qualquer acumulação d'água. O seu 

rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, 

devendo preencher totalmente os espaços entre as peças. 

3.3. Sarjeta em Concreto Simples 



o 
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A sarjeta será executada com uma camada de concreto simples fckrr13,5Mpa 

(cimento, areia e brita) com espessura de 10 cm e largura de 30 cm. 

3.4. Pavimentação em Pedra Tosca si rejuntamento (agregado adquirido) 

Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento - será executada sobre o colchão 

de areia com 20cm de espessura previamente adensado, utilizando-se de pedras 

graníticas novas, de P qualidade, selecionada e limpa, com dimensões tamanho 

médio de 10cm perfazendo aproximadamente de 80 a 90 peças p/m2, para amarração 

da camada se faz necessário o encaixamento de algumas pedras menores 

acompanhando rigorosamente o perfil previamente definido. 

4. Faixas de Travessias no Nível do Pavimento 

4.1 Piso de concreto fck=15MPa esp.= 12cm, armado citela de aço 

Deverá ser executado concreto inloco com fck de 15 MPA com espessura de 12 cm 

armado com tela de aço soldada nervurada, ca-60 B. com  diâmetro do fio = 5,0 mm, 

com espaçamento da malha = 10 x 10 cm para faixa de travessia no nivel do 

pavimento. 

5. Pintura 

5.1. Caiação 

Será feita uma caiação com duas demãos em meio - fio pré-moldado de concreto. 

6. Sinalização Horizontal e Vertical 

6.1 Placa De Identificação 

Placa de identificação das vias - em todas as ruas em que serão executadas as 

pavimentações serão assentadas quatro placas de identificação das vias, sendo duas 

no início e duas no final da rua. As placas serão em chapa galvanizada (zinco) com 

as dimensões de 45 cm x 25 cm afixados na testada superior das casas das esquinas 

do início e fim de cada rua fixadas com quatro parafusos, pintadas em tinta para 

serigrafia com cobertura em verniz informando o tipo do logradouro o nome do 

logradouro. 
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6.2 Placa De Regulamentação 

Placa de regulamentação/advertência refletiva patrão DETRAN (50x50) cm em chapa 

de aço galvanizado com suporte, assentada sobre pontalete/barrote afixado sobre 

parafuso com porca e fixado no chão sobre um agregado de concreto simples. 

7. Limpeza geral 

7.1 Limpeza geral da obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será removido 

todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

8. CALÇADAS 

Serão executadas calçadas novas dos dois lados da rua, ao lado das casas serão 

demolidas algumas calçadas existentes por conta do Município e as mesmas estão 

alinhadas fora dos obstáculos existentes em duas casas da rua. 

Todas as calçadas dos trechos beneficiados devem atender à Norma de 

Acessibilidade (NBR 9050), principalmente com relação à largura livre de circulação 

de. no mínimo, 1,20 m; ausência de obstáculos e desniveis; rampas de acesso nas 

esquinas e interseções etc. 

8.1. Locação da obra 

A locação será de responsabilidade do construtor. Deverá ser global, com auxilio 

topográfico. Havendo discrepância entre as condições locais e os elementos do 

projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação por escrito á fiscalização, a 

quem competirá deliberar a respeito. Após proceder a locação planialtimétrica da obra, 

marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fará a 

competente comunicação à fiscalização, a qual procederá ás verificações e aferições 

que julgar oportunas. 

8.2. Meio-fio pré-moldado (contenção) 

Aquisição, assentamento e rejuntamento de meio-fio pré-moldado de concreto - após 

o preparo da caixa de areia, será assentado o meio-fio em concreto pré-moldado nas 

d 
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dimensões (13x15x30x100) cm. Deverá ser criteriosamente nivelado, devendo 

apresentar um perfil longitudinal imune a qualquer acumulação d'água. O seu 

rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, 

devendo preencher totalmente os espaços entre as peças. 

8.3. Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. produzido (sltransp.) 

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, areia em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm. 

8.4. CALÇADA 

A calçada será executada com concreto feito inloco convencional, sem armação com 

espessura de 7 cm. 

8.5. Piso Podotátil 

Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm. Que serão assentados em todas as rampas 

conforme projeto. 

8.6. Limpeza geral da obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será removido 

todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

1 
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O Orçamento é Desonerado? 
	

SIM 

Coma CPRB 4,5% a BDI ADOTADO é: 28117% 

BDI SEM DESONERAÇÃO 
	

1 21,86% 

Este Percentual está na faixa de Referência  da 801. 

Não foi necessário orçar mobilização e/ou 

NÃO desmobilização. 

NÃO Não foi necessário orçar administração local. 

-y 
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CREA 6344-Da 

08/1012021 

Prefeitura Municipal de QUIXADÁ - CONTRATO N. 107.5487-76 

PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE 

 

Construção de Rodovias e Ferrovias 

 

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA 

1.1 Fórmula de cálculo do BDI: 

BDI = (1+AC4-S+G+R).(1 +DF).(1+L) 

1—! 

A fórmula do BOI e os valores de referência de suas parcelas 

constam no Acórdão 2.622/2013 - Plenário. 

PARCELAS DO BOI 

COO DESCRIÇÃO 

AC Administração central 3,80% 

5 + 6 Seguro e garantia 0,32% 

R Risco 0,50% 

DF Despesas financeiras 1,02% 

L Lucro 5,33% 

1 Impostos 8,65% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

ISS 5,00% 

O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do cálculo das despesas 

financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado? 
NÃO 

1.2 Declaração referente ao SINAPI 

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda "AS" (ou seja, que possuem custos 

referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão. 

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto, inclusive: 

NÃO Não foi necessário orçar canteiro obras. 	Responsável Técnico pelo Orçamento 

  

wcioso JOSÉ COSTA CARNEIRO 

RNP: CREA-CE N2 6560-D 
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mm. D.ea,*.qflo Q~ P.tu* P..a Q 	itt 7% P.T 	ei 	itll% cÕo 
10 k~"~ 
II PØee ml 1203 15147 19414 232968 C1937 

2.0 toScos Pr..bSt.,. - 
21 LocectoSoct. ml 1196156 026 033 395390 02873 
3.0 PaS,.euflo 

31 
l?.gJbv 	de maces i 18m. 	i 
naV ml 1198156 075 096 11502.Z 

177 

32 Meo4cpéwdlecJmiol5sfl1Xari m 2677C 3413 4374 11869076 94213 

33 

txw4o de .sWe de wcdo t.mSo mfld. e 
m 	.w 10011.4141 

S  05M6 
m 2 61533 33.96 

WB 10311509 
94287 

31 
wre1.çIo m 	t 	$/ 

e»Sbtt) ml 1107096 36. 97 520 CO3 03 
C2 

40 Psiu de Tnvs 	e. livel de 

41 
,.o0.wa.tldel5mc. .' Ila,t. .y,4Sa 

deeço te? 
103.26 

126,00 12650 1619416 
01917 

51 OaaØoai. meotc ml 2197 450 577 11678 88 
tI SW.tecio I&akaJ ivoas 

GI 
os — inde ou. .dU 	de na '15 

m. 2W 203 7125 9511 lwu 0•031210 

6 2 
Pisc, de 	S'e'tç5oSlSn* tCstn 
jQd0Ja'. aI. dia de i 	cido 	.. s,toa. 

1,0 1 50 86(29 85856 12$03 
70 Iffi 
71 L.,eaiàdeI ml 1196156 III 750 1797233 0447 
ti c,da 
si JQçmç$odeu ml 518371 026 033 170401 02673 

61 e 205 3413 4374 1Q7 86Z5' 94273 
tMOlIO 11* - d tt'iWtt0 (l15tfl103ui 
(tmL,) 

63 
AIi,to O'OomÇáO IMcL 	e 	di. (1W 

pOGCIdo(fl%w) '.3 9c099 eaø 11430 10334360 00328 

64 .snoo'o-itown.c.wn7w. 
.3 

305,14 50228 
74631 27) 2$3 94 

94990 

e$ 
3cm, Pwp~~~PMC~ 	esunfl3 .2 44,03 112.90 

14470 a 396 00 
04824 

mmnuna--.t.awa'w 
86 IJiW*tfldeAti ml 518311 1,17 150 774551 0447 

TOTAl. 

t.a. .-. s.4 Lu~ 

uiwjco OS BCMOOS SOQAlI 0o 54P. 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CORk PANTAÇÂO £8,1 PEDRA TOSCA NAAVVICA PLÁCIDO DATA: O8/*G'2021 	 ia .28 ¶7% 

CASTELO NO MLPICWIO X OUU - 	p 
cac.Ao PAVE.ENTAÇÃOEMPEDRA TOSCA NA AVE~ PLACCO 

. 

¶t11 	.1 A 	(Ji 	414 (A S'Pt ,A..ÀO 	MSIi% 	1 	'1' ti' 

05(0' 	4' 'C. 
LOCAL AVESCA PtACIoo cASino. o.n.oAcc 

3W? 	2(2104 COla DL30$R*CAO 

CLSITI: PREÇTITL*A mumicom DE Ou,x*DA 

1.1. C1937 - Placa da Obra (M2) 

MAOOCOSAA FONTE UNO COEFC*NTE PREÇO UNflARIO TOTAL 

11543 SERVENTE \. 	.. ,-' 	: 2 00000c.:r '. 31.10 

0.0 VOO DI CORA 31,10 

FONTE was COEFICIENTE PREÇO  UNITMIO TOTAL 

0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP O 3MM '.' RÃ M2 ':,c::: 35,59 38.30 

11100 ESMALTE SJNTET3CO St:NFRA E 00O2000C 24,99 24.99 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3x3 SEINFRA M 450000000 1251 56.75 

11725 PREGO ISXIS (1.1/4' x 131 IAPROXIMADAMENTy%( SLINFRA KG O.I503O 15.54 233 

TOTAL MAT.AL 200 

VALOR: 151.17 

2.1. C2873 - Locação da obra (112)  

EiIIP*MENt0 	 d FONTE U$ COEFICIENTE MEÇO UNITARIO TOTAL 

0700 CAMINHONETE SAVEIRO CHPÍ SE.NÍRA 14 O CC'0000 75Ç5 308 

0758 NÍVEL CIIP) SEINFRA 14 0.00200000 0.69 0.00 

00175 TEODOLITO (CS4P) SEINFRA 14 0,00200000 136 000 

TOTAL EQUIPAMENTO CAIA 

~MO~ FONTE UNIO Cw...i e PO IaItTMO TOTAL 

2037 ALcANrF SI ,4PA 0.0040O 16.17 007 

12382 NIVELADOR SE1NFRA 14 0.00200000 24.66 005 

244$ TOPOGRAFO 5(1NFRA 14 0.00200000 30.34 0.04 

TOTAL MAGOE 08M CII 

VALOR: 0.24 

3.1. 100577 -REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE suaLEro DESOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF1/2019 (M2) 

PONTE ~ COCSITI me, 01 tmnMw TOTAL 

5903 CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 XZ XC. CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTENCIA 230 CV. 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 	CHI DIURNO. 

n'.J,eI1A 

SINAPI CHI 0,00146939 4861 0,07 

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 = KG, CARGA 

ÚTIL MAXIlAR 159359(5, DISTANCIA ENTRE LIXOS 4.8 M, POTÇNCIA 230 CV. 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA . CMP DIURNO 

A. fInl4 

SINUI ClIP 0.00073469 272.64 020 

5934 MOTONIVELADORA POTINCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA 125 

HP, PESO BRUTO 13032 CC, LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M ' CHI DIURNO 

06)2014 

SINAPI CMI 0,00220408 58.72 0,15 

5932 MOTONIVELADORA POTtNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 325 SINAPI CHP 0.00007341 210.52 0.02 

HP. PESO BRUTO 13032 CO, LARGURA DA LÂMINA DE 3.1 M . CHP DIURNO 

06/1014 

96444 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTATICO, PRESSAD VARIÁVEL POIENCIA 

110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10,8/21 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.3C M' 

MI DIURNO AF 06/1017 

SINAPI 041 0.00146939 80,44 0.12 

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTÁTICO. PRESSAO VARIAVEL POFENCIA 

tio HP, PESO SEWCDM LASTRO 10.6/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M' 

0W DIURNO AF 06/2017 

SINAPI CHIA 0.00073489 206,83 0.15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 84 0.00220406 16.57 004 

TOTAL SERVICO: 07$ 

VALOR: 0.75 

.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-HO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-VABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X3O CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

MAFIRIAL PONTE 131* COOCRNTE ~uwrA= TOTAL 

370 AREIA MEDIA ' POSTO IAZIOA,/FORNECEDOR 	RETIRADO NA JAZIDA 5EV 

TRANSPORTE) 

SINAPI Ml 000640134 8000 OS' 

O4OS9 MEIO 'FICOU GUIA DE CONCRETO. PREMOLDADO, CDMP O M, - 30X  12/ IS' 
CM (Mx Li/LI) 

SINAPI M 0,91904960 29.90 

TOTAL MATERIAL: 11.72 



- P08811 tIC COOCWIT! PQO tnrAo TOTAL 

68629 ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMLDAI. SINAPI M3 0.00182395 512.54 094 

PREPARO MANUAL A_0812019 	 ,- 	A 1 
68309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	\.'1' C SINAPI 14 O 380'02 2032 750 

88306 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
 

SINAPI 14 o 36030402 1657 597 

1' TØTMSI$VICO. 14.4' 

VALOR: 3413 

3.3. 94287 - 
ALTURA. AF  

EXECUÇAO DE SARJETA DE CONCRET5 	4DOJDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM 

0612016 (M) 

MATIL caar ,nçO no TOTAL tRw 

00000370 AREIA MEDIA . POSTO )A2IOA.JFORNECEO0R(RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0.00911340 80,00 0.73 

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEI. CLASSE DE RESISTENCOA C10, COM BRITA 

O E 0. SLUMP • 000 '/' 20 MM. EXCLUI SERVIC0 DE BOMBEAMENTO (NOR 

8951) 

SINAPI M3 0.03371959 36250 12.22 

O4S11 SARRAFO 2.S X 7,5' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

BRUTA 

SINAPI M 0.15226804 4.10 0 75 

00006139 TÁBUA MO APARELHADA '2.5 X 30 CM, EM MACAMI4DUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO 'BRUTA 

SINA P1 1.1 0.07564124 23,61 ¶79 

TOTAL &WIMAt 'te 

TOTAL 

88309 

 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 047374846 20.82 8.61 

88336 SERVENTE COSI ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0.41374846 ¶6.57 686 

TOTAL SERVICO. 15,47 

VALOR: 309* 

3.4. C2896 -Pavimentação em pedra tosca si rejuntamento (agregado adquirido) (M2) 

enur~ PONTE iaw coecen w~~A~ TotAl. 

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA -IR 4001 SEINFRA 14 0.06000000 24.08 120 

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTDPROPEUDO (CHP) SEINFRA 14 0.01000000 83.93 0.84 

TOTAL EQUWAMENTO, L04 

IMA0 

 

as~ P08811 iiw CWCSITU PflÇOWUTMo TOTAL 

0445 CALCETEIRO SEINFRA 14 0.30000 20 77 623 

2543 SERVENTE SEINFRA II 060000000 15.55 9,33 

TOTAL MAO Dl OIRA 15,34 

P088788 (1W Coe~PflÇO lAlffA1W TOTAL 

1 

r11016C0 

AREIA VERMELHA SEINFRA M3 075000000 6083 9.13 

PEDRA DE MÁO(RACHÂO) SEINFRA M3 0 15000003 6606 9.91 

TOTAL MAITRÍAL 

VALOR: 3445 

4.1. C1917 - Piso de concreto fck15mpa esp. 12cm, armado clteia de aço (M2) 

$01811 UNO CCEICENTI MICO UNIVAR» TOTAL 

0582 SE TCNEI 	A ELE 1 RICA 5801 ICEIPI SEINFRA O 08600030 22 37 1 92 

TOTALEaUWAMENTO 'AO 

__CIGnA PalITE 11W COIFCCHTI PflÇO INITMo TOTAL 

10121 ARMADORTEERRILRO SEISRA 1' O ~co 207 042 

12390 PEDREIRO SEINFRA ii 025000000 2077. 519 

12543 SERVENTE SEINFRA ti 1.95000000 15.55 30.32 

TOTAL MAODEDI 3413 

SinAl P08811 11W CCWCS811 PIIÇO iairMo TOTAL 

10109 ARELA MEDIA SEINFRA M3 0,07470030 6750 5.04 

0280 BRITA SEINFRA M3 0.16000000 76.19 12,21 

0805 CIM(NIOPORTLANO 5ENFRA KG 34.00000000 056 19.03 

11917 TASUADE Y'L' 12cm SEINFRA M 0.80000000 5.75 467 

2040 TELA SOLDADA EM ACO 0.6-60 6 

(3,IIKG/M2) 

FIO' S.OMM MALHA lO X 10 CM SEINFRA IA? 1,0000 21.53 2153 

TOTAL MATIMAt 

VALOR: 10025 



rcwn e coican nço tiIffM*0 TOTAL 

C3268 CONCRETO PPJIBR - ECE-lOMPa COM AGREGADO PRODUZIDO lSIrR,ANSP SEINFRA M3 001830000 33708 6.07 

TOTAL SIRVICO 

VALOR: "tal 

til;  h  no 
1555 

Li. C2873 . Locação da Obra (142) 

gawA~ FONTI e coocani ço IIurAtdo TOTAL 

0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA 14 0.00100000 75.05 008 

1075$ NÍVEL (CHP) SE.NÍRA 14 0.002XCOO 0.69 0.00 

0775 TE000UTO(CHP) SEINFRA O 00200000 136 0,00 

TOTAL (QOflMENTO. lii 

leito PISA FOIRME e coocnTs Paço tmlTAaIo TOTAL 

0037 A,JI.JDAJ4TE SE,N1RA H O 00400000 157. 0,07 

2382 NIVELADOR SEINFRA H O 00200000 2468 0.05 

2445 TOPOGRAFO SENFRA 14 000700000 3031 006 

TOTAL MAO 04 CORk 0.9 

VALOR: 0,26 

8.2. 94273 . ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICAD'O. 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO  

1'1j  

C0588 - Calaçio em meio fio (11,12) 

De~ 

2395 	1PINTOR 

w~~&" TOTAL 
23.77 

aC co~E FOIME 

o 20030000 SE N RA 4tIPAI  
IS TOTAL MAO DL 0W 

ji- 	\ POifli Li. coas~PnçOusuflao TOTAL 

rM: 
961SUP(RCAL bí_---- »i - SEINFRA 

d 

G O 30000000 1.15 035 

Y• 	 - TOTAL MATTAIAL: 

VALOR: 4.50 

6.1. 00013521 - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM  20 CM (UN) 

VALOR:I 	74.25 

6.2. C3353 - Placa de R.gulam.ntaçaoladvertincia refletiva (50x50)cm em chapa de aço galvanizado com suporte (1,12) 

paço wuTMm cCCENTE TOTAL Fn1 ti. 

3917 O.q000c000 43.66 CAMlNI0 C/CARROCLRIA DE MADEIRA HP 236 (CMII 10581 SEINFRA 

CAMINHÃO C/CARROCERLA DE MADEIRA HP 136 (CHP) 1278$ 12.79 0703 SEINFRA 

TOTAL IOUWnIENTO 

'*000 i*nA tia TOTAL .1*0010W 

0.10000000 20.77 208 CARPINTEIRO SE INFRA 0498 H 

1555 l00 1555 SEINFRA 12543 SERVENTE 

'743 TOTAL MÃO DE OUA; 

P~ ~Á~ e pon TOTAL 
300030000 17.33 51.99 PONTAIEIE (BARROTE DE 3'.3"-APARELHADO SEINFRA M 10198 

2.00300000 0.48 0.96 PARAFUSO C/PORCA E ARRUEI.A DE I/4X1 1/2 SEINFRA UN 12525 

083 2.49 PARAFUSO C/PORCA E ARRUEIA DE 5/16X3 112- SEINFR.A UN 2526 

8.22 8.22 TRAVESSA DE MADEIRA CfStCAO DE 3X1 1/2 SE INFRA M 2542 

528.67 528.67 1.00000000 SEINFRA M2 12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO 

-n TOTAL MATERIAL. 

7.1. C3447 - Limpeza geral da obra (1,42) 

TOTAL 'CNn e 
117 2543 	1SERVENTE 07500000 SEINFRA 

TOTAL MAO DE 0W. 

VALOR: 1.17 



1838234% 
	

410 

2.29779323 
	

B08 

4269 20 59 
261 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2.07352861 

368.63 
	

410.91 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
3.09553489 1657 
	

6455 

TOTAL 9RVK0 M I, 

8.4. 94%O - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF  07/2016 (M3)   

SAIREM PONTE 11W PREÇO fl TOTAL 

SARRAFO 2.5 x 7,5' CM EM PINLIS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA 

SARRAFO NAD APARELHADO '2.5 X 10' CM, EM MACASANDUBA. ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO. BRUTA 

0030451? SINAPI M 754 

SINAPI M 1657 

TOTAL MATERIAL 

PONTE tRW coumer PREÇO UNITMO TOTAL 

CONCRETO FCJ( • 20MPA, TRAÇO 1 2.7 3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! 

AREIA MÉDIAJ BRITA II . PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AO OS/2Ofl  

88309 
	

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI M3 1.11486927 
94964 

SINAPI 1 .82280959 2382 37,95 

VALOR: 11321 

8.6. C3447 - Limpeza geral da obra (1l112) 

1 	
'°' 	

1 	1 
"°' I0 UOIITIEIOj 	TOTAL NOIMA 

PONTE (NW Com~ PREO ~&~ TOTAL 

70 [~=3 AREJA MEDIA 	POSTO JAZIOAIFORNECEPOR IRETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,00640134 00.00 051 

4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE'MOLDADO. COMP 1 M, '10 x 12115' 

CM (H X LI/a) 

SINAPI 1.4 0.91904960 2090 1921 

TOTAL MATERIAL 19.72 

PONTE IJW GOwaITt TOTAL PREÇO (ReMO 

629 

F88316 

ARGAMASSA TRAÇO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDLA ÕMPDAI. 

PREPARO MANUAL AP 0812019 

SINAPI Ml 0.00182595 512.54 0.94 

309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H O 38030402 2082 750 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.36030402 1657 597 

TOTAL SIRVICO - 1.41 

VALOR: 34,13 

8.3. C0328 - Aterro cicompactaç&o mecânica e controle, mal. produzido (sltransp.) (M3) 

flWASTO PONTE L!W CwUU W~ ~AM TOTAL 

10706 CAMINHÃO TANQUE 6 DOO 1 (CHP) SEINFRA 8 0.03500000 134.84 4.72 

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP( SEINFRA H 0.03500000 42.16 1.40 

t 
o0E 

TOTAL IOUWAMENTO: 

liMo coe - FONTE 11W CCEPCSITE PREÇO (ENTAlO TOTAL 

12543 1SERVENTE * SEI'ÍCRA Ii 1 05000001 555 1633 

$ O 
TOTALMAODEOSM '533 

MA1 FONTE um coa~ PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

10111 AREIA VERMEIAA $( NORA Ml • ÍC.30000C 60 OS 6697 

TOTAL MATERIAL "'7 

VALOR: esse 

8.5. C4624 . Piso podotâtil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) (M2) 

~NO~ FONTE tRW COUCEIITE PREÇO IJ$NTARW TOTAL 

11325 LADRILHISTA SEIN1RA H 7 60030CC0 2077 3323 

2543 SERVENTE S(r1FRA H 1 25030000 ISSS 1944 

OTAL MAO DI OSLA flJT 

MAIREM FONTE 11W CwITE PREÇO WIflADfl TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA 9,43 0.01e20000 67,50 1.23 

0441 CAL HIDRATADA SENFRA KG 2,73000000 '.io 3.00 

10105 CIMENTOPORTLAP4D SEINFRA KG 280000000 056 1.57 

$623 PISO TÁTIL ALERTA 0(1 DIRECIONAL EM PMC [CONCRETO) ESP. km SEINFRA M2 .10000000 4948 54.43 

TOTAL MATIRIAL. IOfl 

VALOR: 112.10 



"5-' 



GRUPO  

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

Aviso Prévio Trabalhado 0.13 0.10 

Férias 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 

c 
Cl 

C2 

C3 

C4 

C6 

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 0.01 0.06 

Faltas Justificadas 0,12 0.5& 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0.11 0.08 

Férias Gozadas 8.71 6.73 

Salário Maternidade 0,03 0.03 

TOTAL 44,41 16,46 

8 	GRUPO 8 

81 

62 

83 

84 

65 

86 

67 

88 

89 

610 

'- QUjXÏDÁ 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NA AVENCA PLÁCIDO 

CASTELO NO MIJNICW1O DE OU ADCE. 
DATA: 0811a2021 801:28.17% 

mm 
SEt,rRA 

SINAPJ 

V~ s 

02?' Cúhi DESGIRACÂO 

202,04C010€SONIJVÇAO 

- W. 
0S2c2' 

M/202 

DtSCRIÇAO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA PLÁCIDO 
CASTELO PC iAuNICS',Q DE OU DÇADCZ. 

me, 	11 16 

0315% 	41.8% 
LOCAL: AVENCA PLÁCIDO CASTELO - OUU(AD&ICE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAl. DE OUIXADA 

COD 

A 	GRUPO A 

HORA 1 MÉS % 

INSS t 	{tC- 0.00 0.00 

SESI 
\,,,, .-.U" 	

.5! 
1.50 1.50 

SENAI 1).. 1.00 1,00 

INCRA " 	4 -" 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 16,30 16,80 

O GRUPO D 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo  7,48 2,77 

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

0,45 0.35 

TOTAL 7,91 3,12 

Horista = 83,85% 
Mensalista = 47,76°/a 

A+B+C+D 

Ai 

A2 

A3 

A4 

AS 

A6 

Ai 

AS 
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• S:í 1 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART C R EA-CE ART OBRA / SERVIÇO 
Lei n°  6496, de 7 de dezembro de 1977 

• 
,,.• 	 N° 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

• (. 	
INICIAL 

- - 1. Ressàvol Técnico 	  
1 

LUCIDIO JOSE COSTA CARNEIRO  
Titulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL 	 \.-., _..JÇ2 	f! 	RNP: 0607567643 

Registro 13130CE 

o 2 Dados do Contrato 

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 	 CPF'CNPJ: 23.444748/0001-89 . RUA TABELIÃO ENÉAS 	 N°  649 

Complemento 	 Bairro : CENTRO 

Cidade: CURADA 	 LJF: CE 	 CEP: 63900169 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 

Valor-  Rã 1.000.00 	 Tipo do contratante Pessoa Juridlca de Direito Publico 

Ação Institucional. NENHUMA -NÃO OPTANTE 

______ 3. Dado, da Obra/Serviço 	  

AVENIDA PLÁCIDO CASTELO 	 N SIN 

a 	Complemento 	 Bairro. CENTRO 

P 	Cidade QUIXADÁ 	 UF CE 	 CEP 63900169 

Data de nico 0210812021 	 Previsão de termino. 3111212024 	Coordenadas Geográficas. -4.971721. -39.016169 

Finalidade: 	 Código: Não Especificado 

Propnelano. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 	 CPFtCNPJ: 23.444.748/0001-89 

• 4. Atividade Técnica 	  

14- Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

80- Projeto > TRANSPORTES' INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO> *4.2.1.4 - 	 1.00 	 un 
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> 	 1.00 	 un 
. 	 *1.1.3.4-PARA FINS DIVERSOS 

80- Pro1eto >TRANSPORTES> SINALIZAÇÃO ' -DE SINALIZAÇÃO ' 0-4.9,1.4 - VIÁRIA 	 1.00 	 un 

35 . Elaboração de OrçamentoTRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA 	DE 	 100 	 un 
PAVIMENTAÇÃO> *4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

	

35- Elaboração de orçamento> CONSTRUÇÃO CÍVIL. ' EDIFICAÇÕES 'DE ACESSIBILIDADE DE 100 	 un 
. 	 EDIFICAÇÃO' 01,1.3.4. PARA FINS DIVERSOS 

35- Elaboração de orçamento> TRANSPORTES> SINALIZAÇÃO 'DE SINALIZAÇÃO >44.9.1.4 - 	 1.00 	 un 
VIÁRIA 

18. Fiscalização 	 Quantidade 	 Unidade 

60- riscahiaçao de obra' TRANSPORTES > INrRAESTRUTURA URBANA 'DE PAVIMENTAÇÃO 	 1.00 	 un . > 0-1.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

a 	
60-Fiscalização de obra 'CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES ' 0€ ACESSIBILIDADE DE 	 1.00 	 un 
EDIFICAÇÃO> 91, 1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 

60 - Fiscabzação de obra ' TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO ' DE SINALIZAÇÃO > *4.9.1.4 - 	 1,00 	 un 
VIÁRIA 

Após a conclusão,  das atividades técnicas o profissional deve proceder a baLsa desta ART 

	5 Observações 	  

ART DE PROJETO. ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AV PLÁCIDO CASTELO NO 
MUN1CPIO DE QUIXADÁ PT: 101.5487-76. 

	 6 Declarações 	  

- Declaro que estou cumprindo as regas de acessiblidade previstas nas noimas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296(2004. • 

7 EntIdade de Classe 

NENHUMA- NÃO OPTANTE • 
• • 

A .uls,tcdaae dets ART paGo sol ...tda ore Filio, J'a..c..s4aca"ãrlp(CSco'. wn Cate. 0b926 
litaesaor. 0I2Í422n 1409 0eeor.ip20129,127,144 • 

. 	 ws.aeaca.org.fr 	rssconoecocaeace,org.br 	CREA-C E L1  
701 1855353-5100 	Fr ($5)3453.54 
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CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20220929497 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de ide dezembro de 1977 

INICIAL 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

LUCIDIO JOSE COSTA CARIfl .CPF: 097.788.7014.4 
	 8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeilas as uiformaçõos acima 

Local data 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIXADA . CNPJ: 23.44&74&0001 .89 

de 	 de 

	 9. Infonnaç&es 	  

A par ó vabda somente quando quitada. mediante aptesentaço do comprovante do pagamento ou conferência no 540 do Croa. 

	 lO Valor 	  

Nosso Número-  8215129008 

Ricardo José A/aúio SiIcira 

Prefeito Municipal 

Valor da ART RI 88,78 	Registrada em, 0110212022 Valor pago RI 88.78 

çkt 

! t 

çS 	- - 

/ 
1d 

- 	, A a'Imr'bcdade Õna RT poøe w vcWicada e" h.p.'. ..a.s.ccontbr p,tócod, com a chave Ot,92t 	
is 

- r' 
Imprnsoem 0I!02flOflás 140904 por .ip2OI.29.127l44 

wwaeace.org.& •Ssce%aeace.& CREA-CE 
ØI (85)  3453-58 	ax (85) 3453.5504 























1 	 PREFEITURA DE 	- 

aï QUIXADA 
Comissão do Licitação 

ANEXO 2  

MODELO RE DEcLggÃo  DIMKBOEMPRESA  QLL[MPRE$A QE PQUfJ4Q1QBIE 

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 2005, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o 

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

PREÇOS rn 	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 M3tias, S/N 

Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 



ANXO  
OE LQDE&ARIDEIRQEQ$I&ÇQ1ERÇIAL 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e fax) 

PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão do Licitação 

Local e data 

À 

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 	EXECUTAR 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

EM PEDRA TOSCA, NA AVENIDA PLÁCIDO 

CASTELO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, PT: 

107.5487-76, CONFORME PROJETO BÁSICO DE 

RESPONSABILIDADE 	DA 	SECRETARIA 	DE 

DESENVOLVIMENTO 	URBANO, 	MEIO 

AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

SERV 01 

O prazo de execução do serviço será de 180 (cento e oitenta) 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 n2 8.666/93, alterada e conso!idada. 

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 _J_j__,  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 estabelecida.s no 

Edital, Termo de Referência, Relatório Técnico anexos desta licitação. 

Atenciosamente, 

FIRMA PROPONENTE / CNPJ 

REPRESENTANTE LEGAL/ CPF 
Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 . 



PREFEITURA DE 	, 

ta' QUIXADA 
Comissao de Licitação 

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; 

i) 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, previdenciá rios e outros; 

• Tributos, taxas e tarifas, emoumentos, 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. 

Trav. José Jorge Matias, 5/N 

Campo Velho, 63907-010 . Qui,adí-CE 



QU IXADA 
PREFEITURA DE 	, 

Comissão de Licitação 

ANEXO 4—MODELO DE DECLARACÃO DE VISITA AO LOCAL 

Local c data 

À 

Comissão Permanente de Licitações 

Ref.: Tomada de Preço N° 	  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA AVENIDA PLÁCIDO CASTELO 

NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, PT: 107.5487-76, CONFORME PROJETO BÁSICO DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARiA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 

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 estabeleçidas no edital da licitação e seus anexos. 

Atenciosamente, 

FIRMA PROPONENTE / CNPJ 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licita çáo 

ANXQ5 
paLQ&aQcuMçÃq 

   

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO 

    

 

PROCURACÃO 

   

      

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 N 

	  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 cm 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 

Cnpo velho, 63907•010 - Qubcadâ-CE 



cl 
o 

ANEXO 6 
MODELOS DE DECLARACÕE  

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARACÃO 

(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 n2 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, tios termos do art. 32, §22, da Lei n.Q 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, SJN 

Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE 

PREFEITURA DE 	, 

QU IXADA 
Comissão de Licita çúo 



PRE FEITURA 0 	, 

& QUIXADA 
Comlssáo de Licita çúo 

NCXO2 
MOD1ÇQD11JÇJjLj~&QPS DEIiTANILLAi, 

Dados pessoais do (s) representante (s) e/ou procurador (es) da futura CONTRATADA, indicado (s) 

para assinatura do Contrato: 

NOME: 

NACIONALIDADE: 

ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO: 

CPF: 

DOM !CÍLIO: 

CIDADE: 

UF: 

FONE: 

E-MAIL 

FAX: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	, 

QU IXADA 
Comissão do Licita çáo 

MÍEXQJ 
MINIJTAPQCQ NIMIO 

CONTRATO N 	  

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 ri2  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 ri9 	. 	por seu 

representante legal, Sr (a). 	portador do CPF n2. 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, devidãmente 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 EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA 

AVENIDA PLÁCIDO CASTELO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, PT: 107.5487-76, CONFORME PROJETO 

BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL DO PAGAMENTO 

3.1. O valor global do presente contrato 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 fisclizaço municipa encaminhar Boletim de Medição para análise 

do controle Interno e setor contábil parã realizar seus procedimentos e posterior liberação efetiva 

dos valores solicitados. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



QUIXADA 
imo X/ 

Comissão de L;cl:açdo 

PREFEITURA DE 

3.4 A primeira medição só será encaminhada para pagamento acompanhada da Matricula CEI. 

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 unia vez, por igual período, qundo 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. 

5. 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 compieta 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 Càletiva - 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. 

Trav. José Jorge Matias, 5/NI. 
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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, substituirprontameite a bein, obra ou serviço, caso durante a execução de algum dos 

serviços é tnésmo 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 

6.1. Os serviços oriundos da presente licitação serão pagos à "conta da seguinte: Dotação 

Orçamentária: 	 : Elemento de Despesa: 	  Fonte 

de Recursos: 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E DO REEQtJILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

7.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano cofitado da data !imite. 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 pe!a legislação 

então em vigor. 

7.1.6 - Na ausência de previsão lega; 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. 
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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" dã Lei Federal n°8.666/93, alterada e consolidada. 

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, inscrito sob o no de matrícula: 0669296, e os responsáveis técnicos ser8 o 

Engenheiro Civil Sr. José Ozires Teixeira Neto, CREA N. 343261/CE, co Engenheiro Civil Sr. Francisco 

Wallysson Paiva Magalhães, CREA p49.  061741988-4 Engenheiros designado co nforme CONTRATO N 

2019.11.07.05 SEDUMA. 

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 direitá de propor a referida ação, conforme elencado 

no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

10.1 - A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigência do contrato, todas as 

condições de habilitação o qualificação da licitante contratada exigidas no edita;, 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. Aplicârã CONTRATADA as pena!idades regulamntares 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. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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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, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

10.10. ;ndïcar e garantir a participação de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 

Ambiente e Serviços Públicos nas reuniões com a CONTRATADA. 

10.11. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou irregularidaie 

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(di?s) das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições 

estabelecidas e às condições previstas em c!usula 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 cor.formdade com as 

exigências do Projeto Básico, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e informações 

do processo que lhe deu origem. 

10.16. O sar'iço de engenharia designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução dos 

serviços e st conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária. 

10.17. O serviço de engenharia responsável deve fazer a medição "in loco" dos serviços fina!izados e 

entregues. 

10.18. A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA de qualquer irregu!aridade 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. 

Trav. José Jorge Matia'. $J'N 
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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 180 (sento e 

oitenta) dias, 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, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

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, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

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 como 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, Meio ambiente e Serviços Públicos. 

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, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

11.14. As medições somente serão analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor proposto no 

cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificação e assinatura do responsável 

técnico da empresa. 
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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, Meio ambiente e Serviços Públicos, 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 responsávei 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. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ EXECUÇÃO 

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

12.2 O prazo de execução da presente obra será de 180 (Cento e oitenta) dias começando a contar a 

partir da emissão da primeira ordem de serviços, podendo ser prorrogado a critério do Município, em 

conformidade com art. 57 da Lei Federal no 8.666 de 1993 e suas alterações. 

12.3 O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em 
conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso 1 da Lei Federal n9 8.666 de 21 de Junho de 1993 e 

suas alterações. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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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, Meio Ambiente e Serviços Públicos 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 no 
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 

Federal no 8.666 de 1993. 

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 Federal n2 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, Meio ambiente e Serviços Públicos que é órgão fiscal!zador, 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 Federal no 8.666 de 1993. 

Trav. José Jorge Matias, s/N 
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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.9 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; 

- 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 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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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 

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

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 Urbano e Meio Ambiente. 

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. 

19.4. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciá rios, 

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, corno o único competente para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Trav. José Jorge Matas, S/N 

Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	, 

QUIXADA 
Comissão do Licitação 

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- Quixadã-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

ANEXO 9-MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

(PAPEI TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) 

Local e data 

A 

Prefeitura Municipal de 	 

Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇO N 

Prezados Senhores 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco _______ com sede na rua _________ CNPJ n 	  por 

si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura Municipal de 	  em 

caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia ao 

benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa 	 , com sede na rua 

	  CNPJ n°  	da importância de R$ 	 

correspondente a _% ( 	por cento) do valor estimado para a licitação da TOMADA DE PREÇOS N° 

	  cujo objeto é 	 . A presente 

fiança é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada. Por força 

da presente fiança, obriga-se este Banco a pagar à Prefeitura Municipal de 	 , no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado 

acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. Esta garantia vigorará pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias. Sem nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou invocada por este 

Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento 

perante a Prefeitura Municipal de 	  

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às 

determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e que os 

signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está 

autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém 

dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. A presente fiança foi emitida em 

01 (uma) única via. 

Local e data 

(assinatura) 	 (assinatura) 

Nome do Representante Legal 	 Nome do Representante Legal 

da Instituição Financeira/Banco 	 da empresa 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	, 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

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 inicio 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, 

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) sitio (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, 18 de abril de 2022. 

Edmilson Mota Neto 

Presdente da CPI. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010- Quixadá-CE 



PREFEITURA DF V/,, 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N2  2022.04.18.01 

residente da CPL 
ota Neto 

t 
Ed 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, toma público 
que às 09:30 horas do dia 11 de maio de 2022 na sala da CPL, localizada na Trav. 
José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá - CE, receberá propostas para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO 
CIVIL, PARA EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA AVENIDA PLÁCIDO CASTELO 
NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, PT: 107.5487-76, CONFORME PROJETO 
BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

S 	
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 2022.04.18.01. 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.uuixada.ce.gov.br. 

Quixadá/CE, 22 de abril de 2022. 

Trav. José Jorge Matias. S/N 

Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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INTERNACIONAL 

Ucrânia: guerra compIeta. bquiano de 88 anos 

dois meses entre tensão 
'Ø Íe idade ensina 

inglês de graça 
A guerra completa dois meses neste domingo (24) sem perspectiva de fim e com ameaças 

renovadas nos campos militar, nuclear e geopolítico, enquanto cresce o número de vítimas 

À (~rada Ucrania com 
piela dois meses neste doni,n 
go (24) sem uma perspectiva 
de fim e com anseaças reno-
vada' nos campos tndttar. 
nuclear e geopolitico fems o!' 
limos dias, a Rússia presidida 
por Vtidanur Puitn intensin 
cosi sua ofensiva no i)onbass, 
repão no leste ucraniano do 
minada cm parte por separa-
lista' pio .'sk,cuu. e ao seu 

ais',, no sul do pan 
ra, Manupol voltando 

a atacas o ultimo pinto de te-
.i.ién.aa na cidade portuaru 
estratégica para o Kreniltn 

0. nwwtnwnt.n 5s abnisam 
aMO 0' obetiv.n itIe a Kãssia 
admitiu ler pata MIA "iiperação 
nublar c.pectal' cul?mo.mo  
usado jww MOseOIJrara se re 
(cru .1 guerra conquistar todo 
o flonbass. conectalo comi a 
N°'1 sã anexada da Cri 

meia e capturar ntcirjntcntc 

o sul da Ucrânia. alt a fron. 
teila com Moidos,. A decla. 
raçio sobre c'sns metas foi 
dada na sexta-feira (22' pelo 
general Rusian, Minncka,es 
vge.comanjante do Dislri 
to Militar (..nlral. a age.. 
cia' nialais O poriaa-v02 do 
Kremlnt. Dmon Peikot te-
cusou-ce a comentar , terna, 
e a Uerãnia reagiu. afirmando 
que a afirmado desmente as 
Alegações de que não lia ato 
bioki icmtoriaii Cifi ioga. 

Tese 
O presidente Volodimir Ze-

knski repetiu sua tese de que 
Psst,n pretende invadir outro, 
paiws: 'Nós semitas os pn 
moios da Ida. E quem vira a 
scguirC disse. em mais um & 
sejas tradicionais ditcunos no-
100kM. na sexta letra. Se con -  

firmada pelo Krctntin, a nova 
estratégia da ofensiva russa 
também poderia, na prãti 
(a, estrapolar o território da 
ticrãni.a ao chegar a Transed 
nutria, enclave separatista 
em ,%Ioldova t»a nxaaor parte 
da população formada por 
russo. étnicos. 

A ch,ancelaita do pequeno 
pai' (LinUXOU o emhauador 
de Moscou para expressar 
prcocupa5ão com as (alas do 
general 'Adedaraçsoéinfun 
dada. Moldava É um Estado 
neutro, e es..e princípio deve 
ser respeitado por iodo, o' 
Mores inlernadonait, indtsive 
a Federação Ru,sa d~ o or 
gão rui 	inacado. Meldova 
$eltela, assim soini' Kaes; a 
adesão na União Eurtpr.a 

Neste sabido i2. a Rustia 
retoet)liU o ataque a,, ultimo 
haslijo da resr'téneu sscrania  

ria em .'it.ariup.,l. uni "mplc 
'o saderurgico onde se etcun 
dom milhares de combatentes 
e crvxs, luis dias antes. Puna 
havia declarado vitoria na 
captura da cidade e disse que 
suas tropas isSo precisariam 
tornar a usina de Ãrosstal 
Mas. segundo o assessor da 
Pres,skncia da lic,ãnia Olekai 
Areunvttsh. as forças de Moi' 
cou soltaram a lançar bois 
baldeies e a remar invadir o 
complexo siderurglco para 
'estrangular a re,,aléncia final 
dos defensores de ManupJ 

Arestont.h disse que as 
tropas ucranianas ainda estão, 
resistindo, 'apesar da 'atua' 
ào muito d,íis,,l' e tcntand,, 

«mEra-atacar- Puno e outra' 
,autor,slasks russas, por sua 

vez tin, dito que aquele que 
se renderem pactfisansente 
serão poupados por Moseou 

'N'ão é bem mais fácil 
em ingièsr pergunta 
Hikmal Daoud 1 lama para 

o aluno Hudson Frankbn 
NasaL sobre as diferenças 
entre pronomes postes' 
sIso' na bngua inglesa e 
na portuguesa Na ampla 
sala da Biblioteca Publica 
do Pilaria, em Curlilba. 
Ililunat é reconhecido por 
unta (amiba, que tira foi.,. 
da aula 'Podem ,,ntlnuar, 
não queremos atrapalhar 
o senhor' No ousei,' de 
março, uma publisasso na, 
redes sociais da fotógrafa 
l-raneielle Macho,ki em 
que o iraquiano de $$ anos 
oferecia aulas na (eira do 
largo da Ordem, na capital 
do Parana. s-irali,ou. Em 
seus cartazes. l,am'se 
(rases como 'Ensino ingks 
giatuiiamrnle' ou 'Refor 
ço de ingks gratuito' 

A repercussão lransfor-
nusu a vida dos dois.- Iran' 
cielie pausou a vida prolia-
sional para atender a todos 
que priseurans o professor. 
que nus leio celular. Em 
menos de um rui., o perfil 
no lnstagram criado por 
ela para Hikmai beira os 
25 mil seguidores. 'Algu-
mas Publicações chegaram 
a 8.000 visualisações. Tem 
bom engajamento orgânico 
e sempre muitas mensa 
gens de earsnho' conta. 

Apelido 
Devirio de Nona Scoh.,. 

ra. 'Seu Henrique' .ar'eli  

do surgido da abres-jade. 
Ilik'- encontrou na 
Parkbola dos Talenio, a 
inspiração para ensinar 
inglésdegraça À passa -
gem btbltca ensina que 
não se deve desperdiçar 
o. recuissn disponis'eis e 
que há formas de multipli' 
cã'los. Ele conta que leve 
alunos em muitos lugares: 
de cokpos estaduais a 
associações do moradores 
e igreias na Bahia onde 
morou por 15 anos, até ii 
fim de 2021' e o" Pararia 

Hudcon Erankltn foi uni 
dos Primeiros interessados 
na, aulas oferecidas no lar 
go lis etts .ini ro, iscor reto 
como preparação para a 
prova de probelincia que o 
mestrando em bu.etica fará 
cio uni aol, e n,ei,i. Não é 
a primeira vez que Iludscsn 
busca dominar a fingirá 
inglesa "Tive experiências 
com outros professores. in 
clusise pagos, ma não me 
Identifiquei, Ele (ar om 
que eu revisa ludo de unta 
maneira diferente, é como 
um bate papot cinta 

itenriqiai' conta ler 
criado um meiodo para 
lixar a, regras glamaiicais. 
o que permitiria a dons 
irução de (rases de (orou 
mai. natural A regra É 
lecionar por uma hora, 
uma ser por semana. Ele 
garante que. se o aluno se 
esforçar, e capar de cosi - 
versar em agIa em não 
ntats que qualro meses 
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EstraTo do Termo de A.dgudacaçào e Homodc4aç3o da Tomada de Preços 41 02ffi071 71,  . jè ' " 
LDILIOICADO e HOMOLOGADO em 19/03/2022. co, ia.or da licitante VENCE DOtA SOLO .t06 	' 
EVAPdG(USTA DC SOUZA ARCTURO. 'asceta no CNPI coe.' o P1' 03 072.025,000itl 	 4 ~~na Asia fula.Emltano Irado. Na 231. barro Centro. ((P62 	2o9. 
Citado do Cear., inscrita sob o (HP) ti' 03077 025I1-$a. regreseeitada pOl o 
Venircio Pimental ASnada. poetado, do Oi Ner 606339 733.54. uso VALOR 040642 
1 WS asa. (Um Mgego. Dccvii. e Caco M,l, Trezentos e Sessenta e Dois reais e Trinfl 
e Oito cenoasosl o 063Cm da Tomada de Poços Nt 0251 21 	qsa tem por ('tabdede 	" 
a Contretaçlo de empresa de engenlsana especializada pata construção de Uns, Crecl'e 
Pro.lnf Anca T 	2 ' 3' (cicia eta Rua Di Nermenegrldo todeisues  Santiago. Ba,ero Vila 
RaisaPio no Mur,caoio de Russas/U de 'etetesse de Secretaria Miaslopia da (ducaçao e 
Dewooto Escolar pane integrante deste processo. confoeire esoecifcaçôes na pecçoita de 
poço. da vencedora 

RustaCÊ, lO de Abel de 2022 
J0*GE AUGUSTO CAIDOSO DO NAS.CIMLNTO 

Ptes.darrte da 0P. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO P*(S(NOM N. 1 20.04 .2022 - SLMCD 

A Piegoeira coresani aos .nteressado, que estaca abre-do s'c'taç.io de Pieflo 
Presencial Ner 0032004.2022' 5(M(D. cto 06.eio e o Registro de Preços pala Futuias 
treentuaas Aqueções de faedae.senlos, s.ndaaat e tInos escoaare, Dk'a O uso der.~ da 
Rede Publica Leascipal de (estio de Russa'CL, coniorme as especitçações e quantitativos 
p'evistot neste termo de eceerê.scia Tipo Menor Preto por lo... a Pu-tgoe.a inioltria ao, 
interessados que no dia 05 de Maao de 2022. as alas, no Endereço Travessa Pedro Animo. 
5/ti'. Tpranea. Russas-(( l(VTI. estarà Recebendo os Envelopes de Proposta de Preços e 
Pqbaoação O Iscas eviara A dasposçlo dcvi 'atetessados 104, esta publicação no Saie 
nve tce cc 40v bi/licitacte, e no hdeieso de den as izs na Corrsitsao de Licitação 
(tndereço na Trasessa 030 Notueva dã Costa, ATtbs, Nt 01 Russas/CO 

lussas-cf. 20 de Abril de 2022 
RO6LRTA CAAiOS CONÇALVES OIZTRAA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 

AVISO DC LICITAÇÃO 
PREGÃO (LETRÕNICO mi 3304 O0l/2022PMS 

Obieto Aquisição ia c..I, 11 0,cn'.a r ria,. cer-rararurtes para Atenção 
Especiaizada em Saiste maia atentei as -iesr'is,I.des Unidade Mista de Saude do 
MuasdIpo de Saoc.roCe conlott'eespeciecaç/.es rio tem-o de teteeencia Data da 
Sessão dia OS de, "aio de 2022. as 091s corerr tOtal 1 local n'e bi org Si . Tiasessa 
Senado' Itugeel. 5' Is. dentro 

Saboe,ro-(f. 20 dar abra de 2022 
VARIA DA3imILE DA SILVA 

Pregoeira da CRI 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELU.ôealCO N• 6.Oe.00I/10234M5 

O Secrirtatio de tdr,cacio do Mun-clpao te Sabriro.CL. o Se Prancisco Candido 
Sova Ms,oe. no uso de luas atrubsiações lesa-, e considerando razões de estereste publico 
coeilorme Termo de  Revogação anesado ao p,oco,so. der-de Revogar o processo bcitaçõeio 
do Pteflo tretldnaco P4r 0604 003/2022'DMS Obinto Contratação de seeviços de  locação 
de ve-culos destinados ao teanspcete escolar dos ali.mos da rede de enseso  do M,anicid-o de 
Sasoeseo dE, de reipoatabd.oade da Sedretaesa da Educ~. conforme eipecsf-cações no 
letivo de refer#nc,a 

Saboeiro . Ct, 20 de Abel de 2022 
MARIA DM4111 DA SILVA 

Pregoeira da (eI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 

AViSO DC lICITAÇÃO 
PREGÃO (LETRONICO Na  2022.04,0103 

Pmoceslo de Ictação ' Modalidade Pregão tletmõneo 0 202104 0101 Registro de 
Preços Pon  Conrerasgoein ' 352022 U&SG 943547. Obaelo Registro de Preço, pua 
MI. e esenui,a,s aqsa.sções de hoeldrutçmanjeimos pata atender a deenalde de diversas 
Seceeearias do Mun-coo de São Ocned.to/Ct. conforme TeImo do Relerénc,u Total de 
lterss Licitados 21. lmlomnsaçbes sobee o edital a pan" do d'a 22 de abri de 2027 das 

m't as lleOOpr.a Endereço Sola da con,isslo de tl:tação Rua PauTo Ma'ques ri 
378. Centro. CLP 62 370 

CooSão 
 Benedito/Ct ou wsw (os bIcortltras. (rtrega das 

Propostas a pan, das OahIOm,n, no dia 25 de ateI de 2022. no late n'e go. br/corrusp.ap. 
Abenura dei Pisposlas OS de maio de 2022 es ID 001,, no sire alva-e gos te/compra, 

São Bersedoo/d(. 20 de asna de 2021 
lUIS (ARNEIRO ~NADO 

Prepoeseo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

AViSO 04 LIOTAÇAO 
PReGÃO ELETRÔNICO Pie 22/2022 - 5*? 

A Pregoeira do lhusriøo de São Gonçalo do Arrsavante/ff, ice,-. eubl.co  pata 
connsec,mento do, irrteeest.ados a abeltura do Pregão (tetrõnco re' 022 2022 ' SRP cujo 
obleto e o Registro de Preços visando futulêl e eventuais equ-soções de pneus destacados 
aos urcaculos cf,ciars da Sec,et.ae,a de Oducação do Munc.pao de Soe Gortç.azo da 
Msatante/C( (Coças reservada pra MI/te?) Ir-cio de acolese,stfiito das propostas de 
preços 25/04/2022 As 37510si,ri Data de abertura das peoçiostas de preços 09/05/2022 as 
09P01m'n pua eleito deste hcs1aç30 devera ser levado em consideração o hoelmo olicsal 
de SuasIsa O edital e lesas anelos encontram-se dltporsives nos seguistes s4,Qs 
eleordascou 	 sue bb,e.eset 10e55 Se 	 nu ice (a goa te. 
sEus saogoncalodoaenat ante cc 40v Ir 

Si. Gonçalo do e.naoaate/Ct, 20 de abra de 2022 
MARIA eASIOLA ALVtS CASTRO 

AVISO 01 CJOTAÇÃO 
PREGÃO (tET*ÕIaICO Pai 23/2022 - SAP 

A Pregeeiva do Munr,çiao de tão Gcaalo do AmaeantelCc cena pt&O pata 
conêtetrenento dos esteeessados a abertura do Pregão lletrõnaco Nt  023 1022 . 5*? cujo 
obueto e Registro de Preços vrvardo faturas e ewrltua,s aquisições de  equipamentos 
hosotaaaees, rOer . cvi odostestcost mfoematca desusados ao (estio de (soecialidade 
e ReabAt.çao . (IR 'o Mueselpao de São Gonçalo do M.arante .  U. coesOorisse Proposta 
,Ç 12045 64/EI9O.02 do Maniato de Sa.àde (Coça reservada e eaclusrio para 

rSSN 1577.7069 	 mor 76 segunda -Veia. 25 de abesl de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AVISO 0€ HOMOLOGAÇÃO £ ADJUDICAÇÃO 
TOMADA 0€ PREÇOS we,  23/2021.?? 

--A 

DIÁRIO OF'ICI U, I). UM()-  Seção 3 

AVISO D( LICITAÇAO 
TOMADA DE  PReÇOS  Nt 2022.04.11.01 

O Pte.dette da Cotn,,,ao P.rmartesce de L.c'UçaO. torna putd.co qua ai 
093015 do ói 11/05/2022. na sala da CRI, localaada na Tias — Corp Matias. 1/o' 
(Inicio Vae,o 	Qsa,tada/(t, 'ecebera peociosta, pala 1 Contratação de enispeeta 
especializada et.' COnstrução c'. pua flnUTa( DiOICtO de construção de paratentaçlo 
em pede, tosca na AyatTda PlAcado Ca,ieo «o 'n,arhCçIo. per 101 5487-16, conloerrie 
prodelo basO de 'eposiabidade de Secreta. de Desensosvenen(o Urbano, W. 
Amb..nce e Serv.çot Publico. tço Menor Peço Global O (diii. seuS aneiO, poderio 
ice adQuiridos lento a (Qenislão Permanente de L,ciUçlÕ no endcteço 0, tado,  a paste da 
puilcaçio deste Armo. no 150,3mb de Ws às 12 ou no postal da ltansrMcia 

ice cc go-, te, e no portal do munc.p.o n'e os-tida cegoi br 

lOatq,SON MOtA NETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÕ 

EXTMtO 0€ cOIITUTO 

do Conçrato ref.,.nte a Icitação na mod4adc Tomaoa de Preço, 
2022 01251 Panes o Mun.co' de Quvielo. eteesti da Secretina Mun.cçai da Oducacio 
e a empresa Ovelien Velando R,beeo do Iiasomeviio Ob,eto Corst'ataçio de empresa 
para e.eci,at se'v'ços de selorma e ampliação de Secretina de Educação. incluindo 
.rrçdaataçlo de au-a sala para o luac.onanw,ko do (on,.li.o Munac.pal de tSacaçiOe 
con.tr.açio de uru' açaddono no M.jpcOo de *.saeiõ/CL. coaiorlrse espeofcacõet 
constante, no Edital Cosvocalõoo ValeI Total RS 347 711.93 Cimentos e q.ar.nta e sete 
md setecentos e oitenta e devi reais e nos'elsta e três ceeita.OSI Piso0  de (secução 04 
Iqi-atrol rIns v.gSpc,a do Contrato 31/11/2022  Sagnatãros Ildealucia (irado de 
Ofrec-ea Gonçazws • Owllep Venãquc.o Pibevo do Nasoav-,ento Qunelô/CE. 12 de Abril de 
2022 

AVISO 0€ HOMOlOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA 04 P*LÇOS  Na 2021012$.I 

Obpeto Contratação de euv'Qresa para e,ecuiai teniços de reio,rna e ampliação 
da Secretana de (dutaçio ,nclsar'doa enpaantaçao de uma sala paea o eanc,onemusm-sto do 
CoenseSso Mus.cpal de EOacAiçio • coent'uçSC de teu' auGlõelo no W.0. de 
Qunelô/((. I.M. e,peolucaçõe, aonesentad.s no total Cceivocatõno licitante 
Venc~. a ensOPeI. Os-ele, Vcnanc,o P.bes'o do Itaciotento. totalizando suA Pi000ltâ no 
valor de RS 347 782.93 ltretentos e Quarenta e sete md setecentos e oitenta e dos reas 

noventa e  três  Cantavo,l de coalormidede coas o Mapa Compamatuso de Preços acostado 
los auço' Hoirusoloco e ASadico a presente Icitaçio na toma da Li' eP $ 646t11 
lldealuc,a Cândido de Oliveipa  Gonç»a.s Ordessadora - Oesoesai da Secretaria Mte,c,pal 
de Educação Data da HOo101ocaçio 11 de Abri de 2027 

0.,,0 CI. 12 do Asno de 2072 
LOERLUCLA CÂNDIDO DC 0LIVC.RA GOeiÇALVTS 

Ouderado', de 0.50.101 de Secreta,. Municipal de tduoaçao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

R€SUITAOO DE HASIUTAÇÃO 
TOMAdA Dl PREÇOS Ne,  701,27k1 22.W 

O Presoente da Co.yassão Pemnsa,ert, de L.c'Taçko torna pjtl.co o Resiaado 
do kutsamento da ralo de Habal.tação da Tomada da Preços Ps1  07 0127 01 22 IP. Após 
•nlise dos dociaune'tos de habitação lo'." habitadas as empresas VAP Coesstruçõn 
Uda. Se'None Construções e Sais-iças E,reIi. t C Peotos e (onstmiaçõet Ltda. cailes Irano 
laivos Fse.ae.reGo, 5 c 5 da lava Construções Eva. V E Coastnaçde, e (ereeersduosentos 
tida; APIA Comercio. Serviços, Proletos • Construções (ele Ml. VIU Construções e 
Saviço, tireI, (De; ( R P Costa Construções e Presudol, de Serviços (irei.. CoØa 
(nger+iar.a Lida. CMN Construções e Locaçõe, tida. Dos-alt PeDro, e Cos,teuções (irei 
F Marcio de A'auao Medevos-  Aliei Cocstnaçôe's e  incorpotaçõe, LIda (PP, Nascente 
Construções lide (PP, Cantas  e Ot,n,,a tutela Conwvaçio • ConsteuçõesM(. Sertão 
Conttetações. Seeviços e Locações Ltd.. Veio' Obras de (P(ct*anua Ei,el, te?. Man.ns 
Caene.eo Constiuçio Civil Lide, Real Serviços (es. Clelrenaldo 5 de Almeida Construções, 
Censtiuto-a Mo.ats Ilda, A5eb Construtora & Locação de AulOs'r.aveas Ilda. (mAO Marcos 
Fianco Ai.., MI 3 $ $e,deaia tItio ('reAL Medeaos Construções • Serviços Uda ME, 
Coantiutora. Imoblidra gestante soda. Nt Coeloeuçõet e Serviços LIda. 10.0 (varrelete 
de Sousa Atctueo. Hetialdo 4 Vanderlete Consbusta,e.s Lida; (leE'oçampo Serviços e 
Constriações Ltd.. e Monte SJo Emçveenaasencos lide, e toeat's nabatadalsl a(s) 
erneresals) Condahe Construtora P1041154. Lide. Ztq.dite zidan. Sanspa.o Cav*ante 
Ccaitiuçfes W. Con,asJ Consirutora de Açudacem Lida, Conttrutoia Moreva £ Meio lEde; 
('di Conatiuçôps e lescorpoeaçôes t.ieh. e Leripat (oeastruçõa.s • Seevços Ponanto fica 
asenlo o prez.,.~. conforme pçeceitsaa o arto 109, .nso 1, leu. da Lei PPderaI Nt 
8 Ó6QSI Ma,oees S,iou'rruações. na sede da Co.e.tsao de Licitação todos endereço lua 
Moaseptsoe SaNear-o Ps,to, 707 . CEP 63 $do 	- Ou.Meaer,obas/C( no Sonho das 0s as 
325 ou pelo saIe n'e. tce.ce4ov bl/Iirieacoes 

3054 MÃE WWEL li 11(114 AZ(VIDO NETO 

AvISO 0€ uat*çAo 
1*1010 ELITRO$IICO pie l3.t4.l2,03.l2 . NU 

o Pre4oftro de torna publico, pala coeosec,mento dos intEressados,Que no 
p,õie.'o daa 09/05/2012. s 09 -Ide, ~erro de InsaNa/Dê. estala~~ licitação de 
Pregão (Letra.. ne 33.04120122 PERP. cimo obleto RegiCtro de peflOi n'indo (atiça 
e e.i.esittuat coestrataçio de serviços de  lavagem dos seculo. pelter.cente, a frota da 
Ser,et.ria Muascipaa de Saude tudo conVocao d,Oecic.çôes contudo; no Teimo de 
Reiee*nc,a constante nos 	eos do IótaI O qual encontra te na Integra na sede da 
comessão de l.oeaçjo, situada a Rua MoessertPson Sais-sano PisEo, 707. Centro, 
Qaneransob,m/C(. no endereço eletrônico weve SI o'gb. Acesso ldestdiçado no lesi - 
acesso púbecO' e no postal de I~M twtps-//%cdacoet ice ci 40v be/ Maiores 
aslormações no endereço citado, no hoeano das 011, as 12 

MAl RONNt P18l411iRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA 

AVISO Dl LICITAÇÃO 
PReGÃO EIEIRÓPØCO NI 70422/01/SMS 

Titulo AVISO De AIIRtURA )t LICIEAÇÀO . Uri.dade Aansi'rtstratna Secretaria Muncapal 
de Saude Regente Pregoeira e (ouve de Apoio ' Processo Org.natao Pregão Eletldn.ço 
P1' PU070122/0IISMS Obteto Aquisição de eqsa,paosentos e mate.....pe'm.-series 
conforme nt de Proposta 11417015000/121001 destinado a Secretas.. de Saude do 
mca'scipo de Raenutaba.C( local de Acesao ao total Rua Os Ido Hoaorso Lemos P1' 
176 	Sarro CenHo 	(EP 61 260 	Ree,uiaba . CC. Nttps.//ta oeg te. 
MIps //a'sW ,er.utaba.ce gov ti, htlPsJêiactacoes Ice cc 40, Se. 	Çianc.onan'sesto do 
dano segunda a Sesta de 09Ht as 121'OOn e de 14M0m as 11hdo.r Local de 
R.alaaçao da Lotação Ntps //511014W 	Data de Abertura  04fl5/2022.  Piorara' 
_0€HIOM Presoeiie. Sãnssa Leda Tentes Tento 

Rr,utaba-Ct, 20 de Abel de 2022 
SAlsA ILDA TAVARIS TPASO 

Pregotupa 

em-- nazisno ali-'.. ut',t a 310: - ,t. oE.srt tu aasstai 1-ar- 	meêeaar 	uu'.sa, 
e — liOsa'ivcd Pude — laias ssusv.wn,rasra 



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XIV N°086 1 FORTALEZA, 25 DE ABRIL DE 2022 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Casca.cl. Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°1S712022-TP. A Comissão Permanente de Licitação 
da Preíeitun Municipal de Cascavel torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços 50007.2022. 
TP. do tipo contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para refonna do Ginásio Poliesportivo Professor José Lúcio Ferreira de Meio 
e piscina da E.M.E.B Professora Thetezinha de Jesus Mesquita Cinaco no Município de Cascavel-CE. A Sessão será realizada no dia li de Maio de 2022 
às OShOOmin. na  Salada Comissão situada a A'. Chanceler Edson Queitoz, n6  2650- Rio Novo - Cascacl - Ceará. A docwncntação do Edital na integra ,. 
poderá se, adquirido no endereço acima ,ncnc,onado. no )~de OShOOmrn ás i2h00min em seguinte sitio virtual: n.tce.cc.gov.brIicitacoes. Maiores  
informações no 	ii'k.v5o citado ou pelo Fone: (85) 3334.2840. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI -AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 5° 01/2022-SEDVCI..  
CELOS - A Prefeitura Municipal de Ancati-CE comunica aos interessados que estará recebendo até à. 09k do dia li de Maiode 2022, na Sbla  de 	 .1' 
Reuniôes da Comissão Especial de Licitação dc Obras e Serviços de Engenharia. sito Rua Santos Dumont, S 1136. Centro. Aracati-CE.  a Doeu  

de Habilitação e Proposta de Preços para a Tomada de Preços N° 0I/2022-SEDUCJCELOS. CUJO Objeto: Construção de Uma Escola de Só (acta) salt,.qã 
aula na Localidade de Barreira dos Vianas. O Edital poderá ser obtido junto aComissio. no endereço acima, das 07ls30min às 11 h30min.  nos dias útet  

nos Sites: wwwancati çr vnvbj  e www.tce ce.gov.br'licitacoc'. Aracati-CE, 19 de Abril de 2022. Cintia Magalhães Almeida - Presidente da Comissão 	"V 
Especial de Licitação de Obras e Serviço, de Engenharia. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N' 22.13.06/PE 
- Instituto Municipal do hIrto Ambiente. Objeto: Registro de Preços pan Futura e E 	Aquisição de equipamentos diversos para execução da 
Proposta 5' 045781/2019 com objetivo de melhorar a gestão dos resíduos ao Mualciplo de Itapipoca-CE. O Instituto Municipal do Meio Ambiente 
torna público, para conhecimentos dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com o Objeto acima descrito, na data e horário 
a seguir mencionados: Data e Horário para Acolhimento das Proposta e Documentos de habilitação: até 05 de Maio de 2022. à, 08k; Data e Horário & 
Abertura das Propostas: 05 de Maio de 2022, às OSkJOmIn; Data e Horário da Sessão de Disputa de Preços: 05 de Maio de 2022, à, 09k30mln. Todos 
os horários rcfcrc,n.se ao Horário de Brasilia O Edital poderá ser retirado nos Sitios Eletrônicos: wwwtoe cc govbç www Iicitacocs'c.contb (Banco do 
Brasil). Itapipoca-CE. 20 de Abril de 2022. Francisco Aba Diniz Alencar - Presidente do Instituto Municipal do Mel. Ambiente. 

ESTADO DO CEAR Á -PREFEITURA MUNICIPAl. DE RERIUTABA -Titulo: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Unidade Administrativa: 
Secretaria Municipal de Saúde.. Regente: Pregoeira e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrõnleo 5' PE/070422101/SMS -Objeto: 
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme ri*  da Proposta l l41t035000112l0.Ol, destinado a Secretaria de Saúde do muiilelplo 

Rerlulaba'C'E local de Accws ao Edital: Rija Osvaldo Ilonórlo I,emos -5' 176- Bairro Centro -CEP: 62.260.000- Reriutaba -CE'",u'  
.....................- 

 
Funcionamento do órgão. Segunda à Sexta de 0*HOOM ás 12h00o e de 

I4h00m às 17h00. Local de Realização da Licitação: 	 - Data de Abertura: 06/0512022 Itorario 08113051 - Pregoeira: Sãmia Leda 
Ta' ares 'Ilmbó. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL -AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 5° 0341202VPE - 
SRP-OPregoeiro Oficial deTambonl'CF. comunicaaos inreressadosqueestaráab.indo Licitaçãona Modalidade Pregão Eletrônico N*034,2022,PE . SRP. 
cujo Objeto é o Registro de Preços para Fuiura e Eventual Aquisição de Materiais de construção, hidráulicos e elétricos, destinados aos pequenos 
reparos e manteação dos prédios públicos de responsabilidades das Diversas Secretarias do \luniciplo de TamboniCi. Pra,o para Cadastro das 
Propostas. até o dia 09 de.~ de 2022. às 08h45min. Data de Abertura e Classificação das Propostas 09 de Maio de 2022, às 09b, Data da Sessão 
Abertura da Disputa de Lances: 09 de Maio de 2022. às 09h30mla. Há de ser considerado o Horário de Brasília, O Edital completo estam à disposição dos 
interessados rios; dias úteis após esta publ:caçào no horàrtodc 0X1, às l4h, ruí Sede da Prefeitura enosSites: mianjçíoiostcc ce.2ev.hr  Itcptacoc,s . Portal &wï 
hllcomrnas org.br. Tamboril-CE. 25 de Abril de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICOS' 027/2022/ 
PE - ASecretanada F4ucaçãovesn publicar os Extintos dita ConntosN2o22.04.11.002; 2022.04.11.003: 2022.04.11.004; 2022.04.11.005. Resultante 
do Pregão Eletrônico 5° 02712022/PE. OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha e expediente destinado a atender as necessidades da Secretana 
da Educação do Município de Tanrboril/CE. VALOR: RS 608.346,40. DATA DA ASSINATURA: 11,04,2022. CONTRATADA: FRANCISCO 
MARCIO. VALOR: R$ 31.919,50. DATA DAASSINATVRA: 11/04/2022, CONTRATADA: F. J. BANDEIRA. VALOR: Rã 334.497,85. DATA DA 
ASSINATURA: 11/04/2022, CONTRATADA: CCII REIS ..ME. VALOR: Rã 6.999.00. DATA DA ASSINATURA: 11/04/2022. CONTRATADA: 
MAX ELETRO. CONTRATANTE: Antonio Fábio Ferreira de Souza. Tamborll-CF., 25 de Abril de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS 5° W7/22.TP-SEDUC 
-A Prefetum Municipal de Vaijota-CE tonta público que se encontra á disposição dos interessados, o Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preços 
N1007'22-TP-SEDUC sessão pública marcada para o dia 11 de Maio de 2022. às 09k. cujo Objeto é a Contratação de empresa para execução de obra de 

•

reforma da escola Francisco Pio de Farias, reforma e ampliação da escola Waldir Leopérclo e Centro de Educação Infantil do bairro Pedreira, no 
Município de Varjota-CE. O referido Edital poderá ser adquirido no Sue: hnns:..licitacocs lçsse cov bj" ou no horário de OSh às 12h na Sala da Comissão 
de Licitação, situada na Avenida Presidente Castelo Branco. 1%' 1744. Bairro Acampamento. Vat7ora. Ceará. Varjota-CE. 20 de Abril de 2022. João Victor 
Catunda Farias Marques - Presidente da CPL. 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação- Tomada de Preços is' 2022.04.18.01. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que is 09:30h do dia 11.052022. na sala daCPL. localizada na Trav. José Jorge Matias.sin - Campo Velho. QuixadiCE, receberá propostas pan 
a Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação em pedra tosca, na Avenida Plácido 
Castelo no município. p1: 107.5487.76, conforme projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Desensolsimento Utbano. Meio Ambiente e Serviços 
Públicos. 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 OSh às 12h. eu  no portal da transparincia: wn tce.ce gov br crio portal domuniipio snnv nuixada cegov,ç. 

Edmilso. Mota Neto. 

Estado do Ceari- Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Sai;' - Aviso de Pregão Eletrõnieo N° 05J2022-SESA. A Pregoeira da Prefeitura 
Municipal de Cruz comunica aos interessados que estará recebendo do dia 27 de Abril a 09 de Maio de 2022 até as 1 3h30min. pelo sistema BBMNET - 
www.bbmnetlicitacocs.com.br. proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão Eletrônico n' 05.2022 - SESA - aquisição de materiais pala 
análises clinicas destinados a atender as necessidades do Laboratório Municipal durante o exercício de 2022. A Abertura e exame das propostas e o inicio 
da disputa por lances oconrráás l4h0omindo dia 09de Maio de 2022. Ocdital podes ser obtido junto á pregoeira, na sede da Comissão de Licitação. * 
Praça dos Trés Poderes s.n'- Bairro Mingas e nos sues: www.cruz.ce.gov.br. wv.wbbmnetlicitacoes,com.bre www.tce.ce.gov.br. Cruz-CE. 25 de Abril 

de 2122. Eroebaaia Atado Pinho Lopes - Pregueiam. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N 006/2022-Objeto: 
Contratação de empresa prestadora de serviços téeakos profissionais especializados de assessorla administrativa na área de licitação e contratos 
públicos, junto as diversas Unidades Admlnistradvas(S.cretaflas) do Siunicipi. de iracemsiCE. A Comissão de Licitação comunica aos interessados 
que no dia II de Maio de 2022. às OSh. na  Sala da Comissão de Licitação, estará Recebendo os Envelopes de Habilitação e Proposta de  Preço.. para a 

Licitação do Objeto acima citado O Edital poderá ser adquirido no, dias úteis no Paço Municipal ou ainda nos Sinos: <bttps:'licitacoe' tÇCSÇQOV be' 
e <tiflps snsw srarçma 'r gos br Iiçitaçao,olr> Iracema-CE. 22 de Abril de 2022. Francisco das Chagas Cavalcante Feruaades - Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação. 



meses. SIGNATÁRIOS: Antonio Adenilce Arceno Lima Rodrigucs - 
Ordenadora de Despesas e Felipe Henrique Silva - Proprietário. 

Quitenanópolis . CE. 25 de abril de 2022. 

ANTONIA ADENILCE ARCENO UMA RODRIGUES 
Ordenadora de Despesas 

Publicado por: 
Tiago Souza de Moura 

Código Identifkador:6B5C4852 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
PORTARIA N°22.04.01/2022 

O VEREADOR RAIMUNDO NONATO MUNES DA SILVA, 
PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE QUIXADÂ, NO 
USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕEOS LEGAIS ETC. 

RESOLVE: 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Prefeitura 
Municipal de Quixadá, através da Secretaria de Educação, torna 
pública a RESCISÃO CONTRATUAL, conforme preceitua os 
artigos 78 e 79. inciso II. da Lei 8.666/93, referente ao contrato 
celebrado entre a Secretaria e a Associação Comunitária de São 
João dos Queiroz, decorrente da Dispensa de Licitação n° 
DP2019003SME. cujo objeto é a «ação de Imóvel destinado ao 
funcionamento da creche e duas salas para educação infantil 
anexo a escola de Ensino Fundamental João C.oncalves da Rocha 
- Distrito de São João dos Queiroz, de responsabilidade da 
secretaria de Educação do município de Quixadá/Ce. - 

Ordenadora de Despesas: 	 /f'bJol 	\ 
VERÚZIA JARDIM DE QUEIROZ, 
Secretária de Educação. Quixadi/CE. 	 ti 

Francisco Tbiago P J 
Código Identificador: 1 DBF8EC7 

Ara. P - Conceder de conformidade com a Mi. 1°. da Resolução n" 
452.dc 17 de abril de 2017 e Anexo único da Resolução n°482. de 

de dezembro de 2021. ao Vereador ROBÉRIO DIAS 
HEIRO, 	01(UMA)diária 	no 	valor 	de 	R$ 
.00(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS). cm face despesas 

com o seu deslocamento a Fortaleza, no dia 25 de abril do corrente 
ano, junto a fundação Nacional da Saúde - FUNASA. para tratar de 
projeto para perfuração de poço profundo na localidade de Torres, 
distrito de Dom Mauricio, neste município. devendo a despesas ficar a 
conta da dotação própria do Legislativo Municipal. 

Ara. 2 - A presente Portaria "trará em vigor na data de sua 
publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Càmara Municipal de Quixadá.Ce.. 20 de abril de 2022. 

RAIMUNDO NONA TO NUNES DA SILVA 
Presidente 

Publicado por: 
Ah:nadahc Comes da Silva 

Código ldentílieador:57XA2AF 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE 
LICITAÇÃO - Tomada de Preços n°2022.04.18.01.0 Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 09:30h do 
dia 1I/0S/2022.  na sala da CPL. localizado na Trav. José Jorge 
Matias, sn - Campo Velho - Quixadá - CE, receberá propostas para a 
contratação de empresa especializada em construção civil, para 
executar projeto de construção de pavimentação em pedra tosca. 
na  Avenida Plácido Castelo no município, pt: 107.5487-76, 
conforme projeto básico de responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 
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 transparãncia: www.tce.ce.gov.br, e no portal 
do município: www.quixada.ce.gov.br. 

EDMILSON MOTA NETO. 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Tbiago Pessoa de Quciroi 

Código Identlficador:DE5I9D61` 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Aviso de HounolotacãO E ADJUDICACÃO. Tomada de Preços n° 
2022.04.01.1. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de assessoria, orientação e coordenação junto a banda de 
Música Juaci Belizário da Silva do Município de Quixeló/CE. por 
intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo. Desporto e Juventude.. 
conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. 
Licitante Vencedor: a empresa WASHINGTON LUIZ GOMES 
ME. totalizando sua proposta no valor de R$ 31.500.00 (trinta e um 
mil quinhentos reais). de conformidade com o Mapa Comparativo de 
Preços acostado aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação 
na forma da Lei n° 8.66693 - 

AIL Tav FERNANDES DA SILVA- 
Ordenador de Dcspesas da Secretaria Municipal da Cultura. Turismo. 
Desporto e Juventude. 

Data da Homolotacão: 25 de Abril de 2022. 
Publicado por: 

Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 
Código Identificador:A2AA803C 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE JULGAMENTO FINAL (FASE DE PROPOSTA DE 

PREÇOS) —TOMADA DE PREÇOS N°2022.02.14.1 

Aviso de JulgamentoFinal (Fase de Proposta de Preços) —Tomada 
de Preces n° 2022.02.14.1 A CPL da Prefeitura Municipal de 
QuixelõCE, torna publico, que concluiu o julgamento da fase de 
Proposta de Preços referente ao Certame Licitatório. na  modalidade 
Tomada de Preços n° 2022.02.14.1. sendo o seguinte: Empresa 
vencedora - D.V. RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME, por 
apresentar os melhores preços. Empresas desclassificadas: TELA 
SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, MELIUZ 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA 
VIPON EIRELI. C R P COSTA CONSTRUÇOES E PREST. DE 
SERVIÇOS EIRELI, JAO CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS 
EIRELI, LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  LTDA, 
FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERV.EIRELI 
- ME. CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVIÇOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA, CLEZINALDO 5 DE ALMEIDA 
CONSTRUÇÕES - ME, CPM PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, REAL SERVIÇOS EIRELI, NORDESTE 
CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTURA LTDA. MOMENTUM 
CONSTRUTORA LIMITADÀ - ME, SERTÃO 
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