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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.30.01 - SEDUMASP 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO 

AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 122 À 

SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, DE 

ACORDO COM CONVÊNIO N° 913048, CONTRATO N2 1076262-14, PT N2  107.8200-37, 

CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP. 

LOCAL: Centro Administrativo, situado na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho / Sala 

da Comissão de Licitação 

DATA E HORA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO: 17 de Fevereiro de 

2023, às 09:30hs 

1. PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE, através da sua Comissão Permanente de 

Licitações - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 

Tipo da Licitação: Menor Preço, Regime de Execução Indireta: Empreitada Por Preço Global, de 

acordo com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Julho de 1993 e alterações posteriores, e em 

conformidade com as especificações deste instrumento, seus anexos, legislação e demais 

normas vigentes. 

1.2. Os envelopes de "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 01" e "PROPOSTA DE 

PREÇO - ENVELOPE 02" deverão ser entregues, simultaneamente, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação - CPU situada no Centro Administrativo e Financeiro, Trav. José 

Jorge Matias, S/N, Campo Velho - Quixadá/CE, impreterivelmente às 09:30hs, do 17 de 

Fevereiro de 2023. 

2. CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO OS 

SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO 1 	: Projeto Básico, Memoriais Descritivos, Peças Gráficas, Orçamento Básico 

e Cronograma Físico-Financeiro. 

ANEXO II 	: Modelo de apresentação de Carta-Proposta. 

ANEXO III 	: Modelo de Planilha de Orçamentária, Taxas de B.D.l - Bonificações e 

Despesas Indiretas e Cronograma Físico-Financeiro. 
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ANEXO IV 	: Minuta de Contrato 

ANEXO V 

ANEXO VI 

ANEXO VII 

Modelo de Declaração - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Modelo de Declaração - Empregador Pessoa Jurídica 

Modelo de Declaração de Renúncia ao Direito de Vistoria 

3. OBJETO E ESTIMATIVA 

3.1. O objeto da presente licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA 

ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS 

QUEIROZ, MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 913048, 

CONTRATO N2  1076262-14, PT N2  107.8200-37, CONFORME PROJETO BÁSICO DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE 

E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP. 

3.2. Valor estimado da presente licitação é 533.966,94 (Quinhentos e trinta e três mil 

novecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 

4. DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO 

4.1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1.1. Poderá participar do presente certame licitatório pessoa jurídica, 

devidamente cadastrada na prefeitura, que atender a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento 

das propostas, observada a necessária qualificação; 

4.1.2. Como condição de participação os proponentes deste certame serão submetidos à 

análise prévia quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros; 

a) Consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da 

Controladoria-Geral da União, no sítio www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.   

b) Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa 

(CNCIA), 	do 	Conselho 	Nacional 	de 	Justiça, 	no 	sítio 

www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar requerido.php.  

C) 	Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP do Portal da 

Transparência, no sítio (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;   

d) 	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, no sítio 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.   

4.1.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário; 
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4.1.2.2. Constatada a existência de sanção a Comissão Permanente de Licitação reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

4,1.3. Não poderá participar da presente licitação qualquer firma individual ou sociedade 

regularmente estabelecida no país: 

4.1.3.1 	Empresa cuja falência haja sido decretada, sem que tenha sido legalmente 

reabilitada. 

4.1.3.2 Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública. 

4.1.3.3 Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar 

com a Administração Pública. 

4.1.3.4 Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes desta condição. 

4.1.3.5 Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país. 

4.1.3.6 Cujo estatuto ou contrato social, não inclua no objetivo social da empresa, atividade 

compatível com o objeto do certame. 

4.1.4 Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação 

minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito a Comissão 

Permanente de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da reunião de abertura da licitação, 

os erros, duvidas ou omissões porventura observadas. A não comunicação no prazo acima 

estabelecido implicara na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em 

nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, 

incorreções, omissões ou falhas. 

4.1.5 Será garantido às licitantes enquadradas como Microempresas e às Empresas de 

Pequeno Porte, tratamento diferenciado previsto nos termos da Lei Complementar n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006, em seu Capítulo V - do Acesso aos Mercados / Das Aquisições 

Públicas. 

4.1.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que possa 

gozar dos benefícios previstos nos termos da Lei Complementar n 123/2006, é necessária 

a apresentação, junto com os documentos de habilitação, a declaração de enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, assinado pelo titular ou representante 

legal da empresa, devidamente comprovado. 

4.1.7 A não apresentação da Declaração de que trata o item 2.1.7 não impedirá a 

participação no certame, acarretando somente a perda do direito à fruição dos benefícios 

referidos da Lei Complementar n2  123/2006. 

5 	DA VISTORIA TÉCNICA 

5.1 	A licitante poderá realizar vistoria técnica para inteirar-se das condições locais onde 

serão prestados os serviços objeto desta contratação, levando-se em conta as 

características, eventuais dificuldades e demais peculiaridades do objeto; 

5.2 	A vistoria deverá ser realizada no horário de 08h00min às 12h00min e das 

14h00min às 16h00, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, 

devendo ser agendada junto à Secretaria de Educação através do e-mail: 

seduma@quixada.ce.gov.br  
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5.3 	A licitante que decidir por não realizar a Vistoria Técnica, para subsidiar a 

elaboração de proposta econômica, deverá entregar a Declaração de Renúncia ao Direito 

de Vistoria, conforme modelo constante no Edital. 

6. Dos ENVELOPES 

6.1. A documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas de Preços deverão 

ser apresentadas simultaneamente à Comissão Permanente de Licitação, em envelopes 

distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no preâmbulo deste Edital, 

conforme abaixo: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

ENVELOPE NQ 01- DOCUMENTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N 	  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

ENVELOPE N2  02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N 	  

6.2. É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 

PREÇOS. 

6.3. Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por 

preposto da licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública 

ou particular. A não apresentação não implicará em inabilitação. No entanto, o 

representante não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo 

representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e 

documento de identidade. 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A". 

7.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo de validade, 

para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese de o documento não conter 

expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou 

regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a sua validade. Na ausência de tal 

declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 

7.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em originais ou publicação 

em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada, seja em Cartório 

ou realizada por agente público do ente processante, neste caso mediante a apresentação 

dos originais. 

7.2.1. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

7.2.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
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7.2.3. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se ao direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

7.2.4. Caso na autenticação conste expressamente que esta se refere ao verso e ao 

anverso do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do 

documento fica sem validade. 

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

disponibilização do documento pela internet, a Comissão Permanente de Licitação poderá 

verificar a autenticidade deste através de consulta via internet, devendo neste conter o 

certificado de autenticidade. 

7.2.6. Para a habilitação jurídica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 

instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o 

objeto da licitação. 

7.2.7. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja 

com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante 

deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo 

final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, 

quando do término da paralisação, sob pena de rescisão contratual supervenientemente, 

levar o documento à Comissão Permanente de Licitação nas condições de autenticação 

expressas neste Edital, para que seja apensado ao processo de licitação. 

7.3. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO DE: 

7.3.1. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consiste em: 

	

7.3.1.1. 	REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de 

empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso de a licitante ser a sucursal, filial 

ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta 

onde tem sede a matriz 

	

7.3.1.2. 	Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pelo Setor de Cadastro de 

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá, dentro da sua validade. 

7.3.1.3. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor devidamente 

registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou 

agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta 

onde tem sede a matriz. 

	

7.3.1.4. 	INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 

cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; devendo, no caso de a licitante ser a sucursal, filial ou agência, 

apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera 

com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 

	

7.3.1.5. 	Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

7.3.1.6. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País. 
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7.3.1.7. 	Cédula de identidade do responsável legal. 

7.3.2. 	A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consiste em: 

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

7.3.2.2. 	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CGF) ou municipal (ISS), 

conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.3.2.3. 	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante: 

a) A prova de regularidade com a Fazenda Nacional será efetuada mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (REB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a 

"d" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita 

através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ou 

equivalente. 

c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita 

através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal, ou 

equivalente. 

7.3.2.4. 	Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS. 

7.3.2.5. 	Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei 12.440/2011. 

7.3.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.3.2.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Comissão Permanente de Licitações, para a regularização da documentação e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.3.2.8. A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência 

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

sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação, ou global, conforme o caso. 

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1. Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, com acervo aprovado pela câmara especializada do CREA da 

respectiva modalidade que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja 

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

atinentes às respectivas parcelas de maior relevância, não se admitindo atestado(s) de 

Projetos, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou assessoria 

Técnicas ou simples ART's não aprovados pela câmara especializada competente; 
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7.4.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, são consideradas parcelas de 

maior relevância: 

/ ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22  CATEGORIA, 
/ REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE 

ARGILOSO. 

a) 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; 

7.4.2 COMPROVAÇÃO DE POSSUIR PROFISSIONAIS TÉCNICOS PARA FINS EXCLUSIVAMENTE 

DE CONTRATAÇÃO, DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DA EMPRESA VENCEDORA 

7.4.2.1 Deverá apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnico 

(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região da sede da 

empresa. 

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

atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços 

compatíveis com o objeto da licitação. 

7.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

Visando o cumprimento do prazo de execução, a qualidade e a segurança do objeto da 

contratação em sua totalidade, a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA da licitante 

deverá ser comprovada mediante: 

7.5.1 	Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, termo 

de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (artigo 52, parágrafo 2, 

do Decreto-lei N 486/69), já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente 

7.5.2 	registrado na Junta Comercial de origem que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC. 

7.5.2.1.1 	O Microempreendedor Individual-MEl que no ano-calendário anterior não 

tenha auferido receita bruta de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), está dispensado 

da apresentação do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social na forma do item anterior, conforme art. 1.179 §22  do Código Civil e artigo 18-A, § 1 

da Lei Complementar n2  123/2006, entretanto deverá apresentar a DASNSIMEI (Declaração 

Anual do Simples Nacional - Microempreendedor Individual); 

7.5.2.1.2 	no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

7.5.2.1.3 	Para as empresas que se submetem à escrituração digital SPED (ECD), serão 

observadas as disposições das Instruções Normativas da Receita Federal de N2  1.594 de 01 

de dezembro de 2015, que disciplina o assunto, e N2 2.082, de 18 de maio de 2022, que 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n9 23.444.748/0001-89 



PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

 

'1 

 

prorroga o prazo de apresentação da escrituração contábil digital do exercício de 2021 para 

o último dia útil do mês de junho de 2022; 

7.5.2.1.4 	As sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis 

publicada na Imprensa Oficial, de acordo com a legislação pertinente. 

7.5.2.2 	Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei n2  11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, 

datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 

própria Certidão. 

7.5.2.2.1 	Na ausência da Certidão Negativa, a licitante em Recuperação Judicial deverá 

comprovar a sua viabilidade econômica, mediante documento (certidão ou assemelhado) 

emitido pela instância judicial competente; ou concessão judicial da recuperação, nos 

termos do artigo 58 da Lei 14.112/2020; ou homologação do plano de recuperação 

extrajudicial, no caso da licitante se encontrar em recuperação extrajudicial, nos termos do 

artigo 164, § 52 da lei 14.112/2020. 

7.5.2.2.2 	A empresa em recuperação judicial/extrajudicial com recuperação judicial 

concedida/plano de recuperação extrajudicial homologado deverá demonstrar os demais 

requisitos para habilitação econômico-financeira. 

8. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. DECLARAÇÃO que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal, conforme anexo V. 

8.1.2. DECLARAÇÃO QUE SE ENQUADRA EM ME OU EPP - Que cumpre os requisitas 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2  123, de 2006, estando apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, conforme anexo VI. 

8.1.3. A Licitante deve apresentar atestado de vistoria ou declaração de que conhece o 

local e que tem pleno conhecimento das condições, assumindo a responsabilidade pela boa 

execução do objeto e não questionamento no futuro decorrente deste fato 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B" 

9.1. As propostas deverão ser preenchidas em via única, digitada ou impressa por qualquer 

processo mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel 

timbrado da empresa, assinadas na última folha e rubricadas nas demais por pessoa 

legalmente habilitada. 

9.2. AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER: 

9.2.1. A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante; 

9.2.2. Assinatura do Representante Legal e dos responsáveis técnicos no que for inerente 

às peças de natureza técnica; 

9.2.3. Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da apresentação das mesmas; 

9.2.4. Preço total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, já 

consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, 

incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital; 
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9.2.5. Planilha de Orçamento e cronograma físico-financeiro, contendo preços unitários e 

totais de todos os itens constantes do ANEXO III - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, inclusive, com a indicação do percentual de B.D.I e 

da FONTE utilizada para cotação dos preços propostos. 

9.2.6. Na elaboração da Composição de Preços Unitários, deverá conter todos os insumos e 

coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam 

equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, 

totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços. 

9.2.7. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS: Os preços unitários e globais das 

respectivas propostas de preços apresentadas não poderão ser superiores aos preços 

estabelecidos na planilha orçamentária. 

9.2.8. Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar 

de explicitar em sua proposta. 

9.2.9. Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, 

objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e 

que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da 

data de recebimento da Ordem de Serviço. 

9.3. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

9.4. Após a análise, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos 1 e II da Lei n2  

8.666/93, as propostas que: 

9.4.1. Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com o fornecimento do 

objeto, não se admitindo complementação posterior. 

9.5. 	Não atenderem às exigências contidas neste Edital. 

10. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

10.1. A presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS será processada e julgada 

de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n2  8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

10.2. Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, 

acréscimos ou supressões ou esclarecimento sobre o conteúdo dos mesmos. 

10.3. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão deste 

Município, constarão obrigatoriamente da respectiva ata. 

10.4. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 

fase da Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveria constar 

originariamente da proposta. 
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10.5, Será lavrada ata circunstanciada das sessões públicas que sejam realizadas e durante 

todo o transcorrer do processo licitatório, que será assinada pela Comissão Permanente de 

Licitação e os licitantes presentes, conforme dispõe § 12  do art. 43 da Lei de Licitações. 

10.6. O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta 

de preço, será realizado simultaneamente em ato público, no dia, hora e local previsto 

neste Edital. 

10.7. Para a boa condução dos trabalhos, os licitantes deverão se fazer representar por, no 

máximo, 02 (duas) pessoas. 

10.8. Os membros da Comissão Permanente de Licitação e 02 (dois) licitantes, escolhidos 

entre os presentes como representantes dos concorrentes, examinarão e rubricarão todas 

as folhas dos Documentos de Habilitação e Propostas de Preços apresentados, nos 

respectivos momentos em que se derem as aberturas; 

10.9. Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, "B" "PROPOSTA DE 

PREÇOS", proceder-se-á com a abertura e a análise dos envelopes referentes à 

documentação. 

10.10. A Comissão Permanente de Licitação poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar na 

mesma sessão, o resultado da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando 

cientificados os interessados; 

10.11. Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, após 

obedecer ao disposto no art. 109, inciso 1, alínea "a", da Lei de Licitações, fará a devolução 

aos inabilitados, dos seus envelopes "proposta de preços", lacrados. 

10.12. Abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas, que serão examinadas 

pela Comissão Permanente de Licitação e pelas licitantes presentes. 

10.13. Divulgação do resultado do julgamento da proposta de preços e observância ao 

prazo recursal previsto no art. 109, inciso 1, alínea "b", da Lei n2  8.666/93. 

10.14. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

A) AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" 

11.1. Compete à Comissão Permanente de Licitação avaliar o mérito dos documentos e 

informações prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econômica e financeira de 

cada proponente e a exequibilidade das propostas apresentadas, assessorada pelos setores 

técnicos competentes da municipalidade, caso se faça necessário. 

11.2. A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, 
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observadas as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 

Qualificação Técnica e à Qualificação Econômica e Financeira. 

B) AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B" 

11.3. A presente licitação será julgada pelo critério do menor preço, conforme inciso 1, § 1 

do art. 45 da Lei das Licitações. 

11.4. Serão desclassificadas as propostas: 

11.4.1. Que não atenderem as especificações deste Edital de TOMADA DE PREÇOS, 

inclusive, com relação à indicação do percentual de B.D.I e da FONTE utilizada para 

cotação dos preços propostos. 

11.4.2. Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com o fornecimento do 

objeto, não se admitindo complementação posterior; 

11.4.3. Que apresentarem condições ilegais, e vícios insanáveis; 

11.4.4. Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e 

por extenso, estes últimos. 

11.4.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE 

PREÇOS, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

11.4.6. Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, 

eventualmente, configurado nas Propostas de Preços das proponentes, serão devidamente 

corrigidos, ainda que acarretando retificação do valor total proposto, não se constituindo, 

de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta. 

11.4.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a 

classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo. 

11.4.8. Será declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL entre as licitantes 

classificadas; 

11.4.9. De conformidade com o parecer da Comissão Permanente de Licitação, não 

constituirá causa de inabilitação nem de desclassificação da proponente a irregularidade 

formal que não afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta e/ou documentação. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O Ordenador de Despesa da Secretaria de Educação homologará o resultado da 

licitação e adjudicará o objeto da presente licitação à empresa cuja proposta tenha sido 

declarada vencedora, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital. 

12.2. A adjudicação do objeto desta licitação efetivar-se-á através do contrato a ser 

assinado com a licitante vencedora, que definirá os direitos e obrigações de Contratante e 

Contratada, do qual farão parte o presente Edital e seus anexos, independentemente de 

transcrição. 

12.3. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado a assinar o 

instrumento de contrato, cuja minuta encontra-se anexa a este Edital (ANEXO IV). 
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13. DO CONTRATO 

13.1. Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente 

TOMADA DE PREÇOS, que deverá ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias 

consecutivos, a partir da data de convocação encaminhada à licitante vencedora. 

13.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo 

estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, 

ficando sujeita às penalidades previstas no item 20.1, sub-alínea "b.1" do Edital; 

13.3. Considera-se como parte integrante do Contrato os termos da proposta vencedora e 

seu Anexo, bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de base 

ao processo licitatório. 

13.4. O prazo de convocação a que se refere o subitem 10.1, poderá ter uma única 

prorrogação com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

13.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o "Termo de Contrato" 

no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a 

ordem de classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante 

prevê a Lei ng 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

14. DOS PRAZOS 

14.1. Os serviços objeto desta licitação deverá ser executados e concluídos CONFORME 

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO, contados a partir do recebimento da ordem de 

serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório 

circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições 

propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de 

Educação do Município de Quixadá. 

14.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria de Educação, até 10 

(dez) dias antes da data do término do prazo contratual. 

14.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de Educação da 

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, não serão considerados como inadimplemento 

contratual. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 

estabelece a Lei n9  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

15.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n2  23.444.748/0001-89 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 

15.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer õrdrFncia relacionada com a execução do 

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

15.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais / Faturas 

devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 

estabelecidos nesta TOMADA DE PREÇOS, no Termo Contratual e na proposta vencedora 

do certame; 

16.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 

Licitações; 

15.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados; 

16.4. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não 

se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

16.5. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

16.6. Responder perante a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, mesmo no caso de 

ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou 

fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer 

sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade 

se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas 

preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das 

autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

16.7. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 

que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento 

prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, 

a não ser para fins de execução do contrato; 

16.8. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas 

pela CONTRATANTE; 

16.9. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua 

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 

sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais 

e parafiscais, FGTS, P15, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando 

excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE por eventuais 
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autuações administrativas e/ou judiciais umveque a inadimplência da CONTRATADA, 

com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE; 

16.10. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o 

objeto do CONTRATO; 

16.11. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem 

causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

16.12. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação 

das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

16.13. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 

precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando 

o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n9  9.605, 

publicada no D.O.U. de 13/02/1998; 

16.14. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros 

por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus 

empregados, prepostos ou contratados; 

16.15. A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas 

as exigências e condições a seguir estabelecidas: 

a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado; 

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços 

e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente 

considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito 

desempenho; 

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 

comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da 

apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, sob pena 

de retardar o processo de pagamento; 

16.16. A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a 

totalidade dos serviços objetos deste Contrato a ser celebrado entre ela e a 

CONTRATANTE. 

16.16.1. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços, se a 

subcontratação for previamente solicitada e expressamente aprovada pela CONTRATANTE, 

sendo vedada a subcontratação dos serviços de maior relevância e valor significativo, quais 

sejam, aqueles para os quais a CONTRATADA teve que atestar sua capacidade técnica. 

17. DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
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17.1. O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, conforme 

Cronograma Físico-financeiro, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei 

n 9  8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1. O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo: 

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, 

observado o disposto no art. 69 da Lei n9  8.666/93 e suas alterações posteriores. 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. A fatura relativa aos serviços efetivamente executados deverá ser apresentada à 

Secretaria de Educação, até o 102  (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos 

serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços. 

19.2. A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, 

de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado 

através de medição. 

19.3. Caso a medição seja aprovada pela Secretaria de Educação, o pagamento será 

efetuado até o 302  (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), 

junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. 

19.4. A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente 

com relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de 

equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por 

cento) do valor efetivamente orçado/proposto. 

20. DA FONTE DE RECURSOS 

20.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação 

Orçamentária n° 0701.26.782.0402.1.013 - Beneficiamento de Estradas Vicinais e 

Construções de Obras D'arte; Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações 

Subelemento de despesas: 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações, Fonte de Recursos: 

1500000000 - Recursos não vinculados de impostos. 

21. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

21.1. Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da 

data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços 

contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da 

proposta, com base no INCC - Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que 

venha a substitui-]o, caso este seja extinto. 
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22. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

22.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1, art. 

65, da Lei n 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, 

a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) Advertência. 

b) Multas de: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante 

VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data da notificação feita pela CONTRATANTE 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por 

dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e 

rescisão do pacto, a critério da Secretaria de Educação de Quixadá/CE, em caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços. 

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-offício" da CONTRATADA, 

mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que 

mantenha junto à Secretaria de Educação de Quixadá/CE, independente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE 

promova sua reabilitação. 

24. DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

24.1. A rescisão contratual poderá ser: 

24.1.1. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos 1 a XII do art. 78 da Lei Federal n2  8.666/93; 

24.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde 

que haja conveniência da Administração; 

24.2. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n 8.666/93, sem 

que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados, quando os houver sofrido; 

24.3. A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as consequências 
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previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da L 	 /93. 

25. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

25.1. Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da 

Lei n 2  8666/93 e suas alterações. 

25.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e 

subscrita pelo representante legal da recorrente, devendo ser protocolados e 

imediatamente encaminhados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, 

neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso (artigo 109, § 42 da Lei n 2  8.666/93). 

25.3. Os recursos também poderão ser feitos mediante envio ao e-mail do Setor de 

Licitações: licitacao@quixada.ce.gov.br. 

25.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala 

do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, situada na Rua Travessa José 

Jorge, S/N - Bairro Campo Velho, no horário de atendimento desta Comissão, que é das 

08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00, de segunda a Quinta-feira e sexta-feira 

das 08h00min às 12h00min. 

26. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

26.1. Qualquer cidadão é par-te legítima para impugnar este edital por irregularidade na 

aplicação da Lei n9 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

26.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração 

Pública o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para 

a abertura dos envelopes com as propostas, apontando as falhas ou irregularidades que o 

viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (artigo 41, § 22, da 

Lei n 2  8.666/93). 

26.3. O horário para protocolo do pedido de impugnação é das 08h00min às 12h00min e 

das 14h00min às 17h00, de segunda a Quinta-feira e sexta-feira das 08h00min às 

12h00min, na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, 

no endereço supracitado, devendo ser imediatamente comunicado ao Presidente da 

Comissão. 

26.3.1. O pedido de impugnação também poderá ser feito mediante envio ao e-mail do 

Setor de Licitações: licitacao@quixada.ce.gov.br. 
26.3.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 
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27. - DA GARANTIA 

27.1. - Será exigido do(s) licitante(s), junto com os demais documentos exigidos no item 7.3, 

seus subitens do Edital, a apresentação de prova de garantia de sua respectiva proposta, 

no montante de LOTE ÚNICO1 - R$ 533.966,94 (Quinhentos e trinta e três mil novecentos 

e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 1% (um por cento) 

do valor estimado da licitação R$ 5.339,66 (Cinco mil trezentos e trinta e nove reais e 

sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n2  2 8.666/93, que 

deverá ser entregue juntamente com os demais documentos de habilitação de que trata o 

item 7 do edital, no respectivo envelope. 

27.2. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro, 

títulos da dívida pública, seguro garantia, ou por fiança bancária. 

27.3. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a caução em dinheiro, deve ser efetuada em 

depósito ou transferência bancária, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, no Banco 

do Brasil, Agência n2 0241-0, Conta-Corrente n2  22.14.-6, CNPJ: 23.444.748/0001-89. 

27.4. O comprovante bancário do depósito deve ser identificado em nome da licitante, e anexado 

aos documentos de habilitação para efeitos de comprovação. 

27.5. Caso a modalidade de garantia recair em títulos da dívida pública, estes deverão vir 

acompanhados de laudo de autenticidade e de laudo de valor atribuído aos títulos, com valores 

atualizados expedidos pela Comissão de Valores Mobiliários do Banco Central do Brasil, há no 

máximo um ano, a ser contado do dia da abertura do certame. 

27.6. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante entregará o 

documento no original fornecido pela instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, 

constar: 

27.6.1- Beneficiário: Prefeitura Municipal de Quixadá-CE; 

27.6.2- Objeto: Garantia da participação na TOMADA DE PREÇOS N2 2023.10.12.01 - SEDUMASP; 

27.6.3- Valor: 1% (um por cento) do valor estimado; 

27.6.4- Prazo de validade: 90 (noventa) dias; 

27.6.5- O documento original deve ser anexado aos documentos de habilitação para efeitos de 

comprovação; 

27.6.7- Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante deverá fazer a comprovação 

da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será de, no mínimo, 120 

(cento e vinte) dias contados a partir da data do recebimento dos envelopes. 

27.6.8- O documento original deve ser anexado aos documentos de habilitação para efeitos de 

comprovação. 

27.6.9-. A liberação de qualquer das garantias somente será feita, para o(s) licitante(s) inabilitado(s), 

após concluída a fase de habilitação, e, para os demais, somente após o encerramento de todo o 

processo licitatório. 

27.6.10-. A garantia da proposta poderá ser executada: 

a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma; 

b) se o licitante não firmar o contrato; 

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

28.1 A apresentação de proposta pelo licitante implica a aceitação plena das condições 

estabelecidas na presente TOMADA DE PREÇOS. 

28.2 A presente licitação poderá ser anulada a qualquer tempo, desde que seja constatada 
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no processo e/ou no seu ju 	en •, ou revogada por conveniência da 

Administração, por decisão fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevância 

de interesse do Município de Quixadá/CE, nos termos do artigo 49 da Lei n2  8.666/93. 

28.3 É vedada a participação de servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração 

Pública Municipal de Quixadá, autarquias, empresas públicas ou fundações, instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público Municipal na presente licitação, direta ou indiretamente, por 

si ou por interposta pessoa. 

28.4 A Comissão Permanente de Licitação poderá conceder tolerância de até 15 (quinze) 

minutos após a hora marcada para o início da sessão de licitação. 

28.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecido, salvo comunicação 

em contrário do(a) Presidente da Comissão. 

28.6 Os envelopes de Propostas de Preços desta TOMADA DE PREÇOS que não for(em) 

abertos, ficará(ão) em poder do (a) Comissão Permanente de Licitação (a) pelo prazo de 30 

(trinta) dias a partir da homologação da licitação, após este período ocorrerá a inutilização 

do mesmo. 

28.7 A presente licitação poderá ser anulada a qualquer tempo, desde que seja constatada 

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da 

Administração, por decisão fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevância 

de interesse do Município de Quixadá/CE, nos termos do artigo 49 da Lei n2  8.666/93. 

28.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos 

da legislação pertinente. 

28.10 Os interessados poderão solicitar até o terceiro dia útil anterior à data de abertura 

das propostas, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação ao 

Presidente, via e-mail ou pessoalmente na sala do Setor de Licitações, situada à Travessa 

José Jorge S/N - Campo Velho - Quixadá/CE, ou através do e-mail: 

licitacao@quixada.ce.gov.br  / seduma@quixadá.ce.gov.br, no horário das 08h00min às 

12h00min e das 14h00min às 17h00, de segunda a Quinta-feira e das 08h00min às 

12h00min sexta-feira. A resposta do da Comissão de Licitações ao pedido de 

esclarecimentos será remetida por meio do e-mail: licitacao@quixada.ce.gov.br/  

seduma@quixada.ce.gov.br  

28.11 Conforme determinação da(s) autoridade(s) superior(es) do presente procedimento 

licitatório, foi adotado Termo de Referência encaminhado pela(s) Unidade(s) 

Administrativa(s) Interessada(s) neste edital. Ressalta-se, derradeiramente, que o presente 

arrazoado é determinação e decisão do(s) gestor(es), cabendo a ele(s) as providências da 

Lei n 2  13.655 de 25 de abril de 2018. 
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29.1. Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá/CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e 

qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via 

administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Quixadá/CE, 01 de Fevereiro de 2023. 

CARLOS ART4R NOGUEIRA DE MEDEIROS 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - 

SEDUMASP 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
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PUBLICOS. 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.INTRODUÇÃO 

1.0. Prefeitura Municipal de Quixadá vem por meio deste, com finalidade de atender o 
disposto na legislação vigente concernente ás contratações públicas, em especial ao Artigo 
37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e aos dispositivos da Lei n° 8.666 de 1993 
e alterações, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o credenciamento 
de pessoa jurídica para contratação de empresa especializada em construção civil para 
EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE SÃO 
JOÃO DOS QUEIROZ. 
1.1. Por se trata de serviços de engenharia com valor previsto no Art. 23, inciso 1, alínea 
b', da Lei n° 8.666 de 1993, a contratação deverá ser feita através da licitação, atendendo 
aos princípios da eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse público envolvido. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.0. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 
122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, MUNICIPIO DE 
QUIXADÁ/CE., VISANDO MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, COM RECUPERAÇÃO, 
REGULARIZAÇÃO, PIÇARRAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TRECHO 
REFERENCIADO ACIMA, COMO TAMBÉM AUXILIAR NO ESCOAMENTO DA 
PRODUÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES E MELHORIA NOS TRAJETOS DE 
ACESSO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. 

3. OBJETIVO 

3.0. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 
122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, MUNICIPIO DE 
QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 913048, CONTRATO N° 1076262-14, 
PT N° 107.8200-37, CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 

4. CARACTERÍSTICA DO PROJETO 

4.0. Em anexo segue peças do projeto contendo Memorial Descritivo, Resumo do 
Orçamento, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Relatório Analítico - 
Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro, Orçamento - Curva ABC de 
Serviços, Composição de BDI, Tabela de Encargos Sociais, Plantas do projeto executivo e 
ART de Projeto e Fiscalização do responsável técnico. 

Rua Tabelião Enéas, 649 
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE 
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5. MODALIDADE 

5.0. A modalidade de Licitação para a execução da referida obra será a TO' ã  DE 
PREÇO, conforme elencado no Artigo 22, inciso II, parágrafo 20, e Artigo 23 inciso 1, alínea 
"b" da Lei 8.666 de 1993. 

6. METODOLOGIA 

6.0. A presente licitação obedecerá ao tipo de "MENOR PREÇO", sob a forma de 
execução indireta por regime de "EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO" conforme o 
artigo 45, § 10 , inciso 1 e Artigo 10, inciso II, alínea a", da Lei n° 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 CREAICE, 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 INÍCIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

8.1 O prazo estipulado para execução e entrega da presente obra será de 90 (Noventa) 
dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro. Sendo que o prazo estipulado no 
Cronograma Físico-Financeiro começa a contar a partir da emissão da ordem de início, 
podendo ser prorrogado a critério do Município, em conformidade com art. 57 da Lei n. 
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8.666 de 1993 e suas alterações. 
8.2 O prazo para início da execução da obra deve ser após a Ordem de Início de Serviço, 
que será emitida pelo engenheiro responsável juntamente com o prefeito municipal em 
exercício. 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
Assinatura. 
9.2 O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em 
conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso 1 da Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993 
e suas alterações. 

10. PRAZO DE GARANTIA 

10.1 O 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 e Meio Ambiente do 
Município de Quixadá. 
11.2 O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado conforme 
elencado artigo 73, inciso 1, alínea 'a" da Lei 8.666 de 1993. 
11.3 O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove 
a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o 
disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993. 
11.4 O recebimento definitivo ocorrerá após sanadas eventuais pendências relacionadas 
no recebimento provisório. 

12. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

121 O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos 
Artigos 73 a 76 da Lei n° 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 E obrigatória a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução da obra, 
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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. 
12.4A 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: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado. 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em 
até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993. 
12.6 Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com o 
memorial descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do serviço. 
12.7 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou 
não do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 

13. TÉCNICO RESPONSÁ VELI FISCAL DE CONTRATO 

13.1 Ficará designado como fiscal do contrato o servidor efetivo Sr. Luciano Lobo dos 
Santos, Agente de Administração, matrícula: 0669296, e o responsável técnico será o 
Engenheiro Civil Sr. José Ozires Teixeira Neto, CREA N°. 343261, engenheiro designado 
conforme CONTRATO N° 2019.11 .07.O5SEDUMA. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos 
previstos no edital. 
14.2 Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 
03 (Três) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 
14.3 A CONTRADA é responsável por protocolar o pedido de Alvará de Construção da 
Obra junto à Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos. 
14.3 Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexos. 
14.4 Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes à 
execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu 
prazo de vigência. 
14.5 Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais e 
federais que incidirem sobre a execução dos serviços. 
14.6 Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente registrada por 
profissional competente para EXECUÇÃO da mesma no ato da homologação da Licitação. 
14.7 Fornecer documentos sempre que for solicitado pelo serviço de engenharia da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
14.8 Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela 
fiscalização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem 
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qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento da notificação específica para fazê-lo. 
14.9 Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o 
prazo pré-estipulado pelo serviço de engenharia, lembrando que todas as medições 
deverão obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-financeiro atualizado 
pela empresa. 
14.10 Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 
CONTRATADA. 
14.11 Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá 
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, 
e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo 
cronograma devem ser feitos via oficio direcionados a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 
14.12 A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser feita 
através de oficio, e o mesmo deverá ser encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 
14.13 As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do valor 
proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificação e 
assinatura do responsável técnico da empresa. 
14.14 Será permitida apenas 01 (uma) medição por mês. 
14.15 A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o 
serviço de engenharia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos, para fazer as vistorias e correções caso seja necessário. 
14.16 A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela 
qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância 
de normas vigentes. 
14.17 As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato/Responsável técnico do município, 
deverão ser obrigatoriamente acompanhadas pelo responsável técnico da CONTRATADA. 
14.18 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados. 
14.19 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 
14.20 Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a 
conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços. 
14.21 Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por 
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de 
serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros. 
14.22 Todos os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra serão as 
expensas, custeados pela CONTRATADA. 
14.23 A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes 
de sua execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa 
prejudicar o andamento dos serviços. 
14.24 Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham 
sob sua supervisão. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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15.1A 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. 
15.6 Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares. 
15.7 Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o pagamento. 
15.8 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita 
execução do objeto deste Contrato. 
15.9 Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
15.10 Indicar e garantir a participação de representantes da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 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 profissional 
que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. 
15.13 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições 
estabelecidas e às condições previstas em cláusula contratual. 
15.14 Designar por portaria, o fiscal do contrato, para a realização do seu 
acompanhamento e fiscalização. 
15.15 O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá 
aferir os resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em 
conformidade com as exigências do Projeto Básico, Proposta de Preços da empresa 
vencedora e demais anexos e informações do processo que lhe deu origem. 
15.16 O serviço de engenharia designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na 
execução dos serviços e sua conformidade com as especificações da Planilha 
Orçamentária. 
15.17 O serviço de engenharia responsável deve fazer a medição "in loco" dos serviços 
finalizados e entregues. 
15.18 A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade 
encontrada nos serviços executados. 
15.19 A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas. 
15.20 Desfazer e refazer as obras e serviços, que por ventura apresentarem defeitos ou 
erros de execução, detectados pela fiscalização, e quando não aceitos pelo Departamento 
de Engenharia, sem ônus adicional para o município de Quixadá. 
15.21 A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correção de serviços 
mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o 
especificado no contrato. 
15.22 A contratante poderá exigir a presença em tempo integral no canteiro de obras, do 
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17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

16.1 Fica vedada a subcontratação no todo dos serviços contratados, devendo utilizar na 
obra seus próprios funcionários devidamente registrados em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS. 
16.2 Poderão ser subcontratados alguns serviços desde que sejam submetidos à prévia 
autorização da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Quixadá, homologados pelo 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, 
juntamente com o Prefeito Municipal de Quixadá. 

engenheiro responsável técnico. 

16. SUBCONTRATAÇÃO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SE 
A 

d 

PÚBLICOS. 

PREFEITURA DE 

QUIXADA 

17.1. Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com acervo aprovado pela câmara especializada do CREA da 
respectiva modalidade que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando 
serviços de natureza e espécie condizentes com o objeto desta licitação, atinentes às 
respectivas parcelas de maior relevância, não se admitindo atestado(s) de Projetos, 
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou assessoria Técnicas ou 
simples ART's não aprovados pela câmara especializada competente; 
17.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, são consideradas parcelas de 
maior relevância: 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2° CATEGORIA 
- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE 
ARGILOSO. 

a) 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; 

18.1. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR PROFISSIONAIS TÉCNICOS PARA FINS 
EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO, DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DA 
EMPRESA VENCEDORA 
18.1 Deverá apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnico 
(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região da sede da 
empresa. 
18.2 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro, engenheiro (s) detentor (es) de 
atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços 
compatíveis com o objeto da licitação. 

19. VALOR ESTIMADO 
19.1 Valor Estimado é de R$ 533.966,94 (Quinhentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta 
e seis reais e noventa e quatro centavos). 
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Simsituação no SIAFI 

Enviado para c 
SIAFI = 
2021 NS00420: 

     

Subtipo do Instrumento 
Situação de Contratação 
Atual 

Situação 

Número do Convênio  

Não possui subtipo  
Cláusula Suspensiva 	_____ 

SIMPubilá  

Detalhar Cláusula Suspensiva/Liminar Judicial 

Em execução  
Empenhado 
914331/2021 

o 	 Publicado 
Número da proposta 	032073/2021 

Número Interno do 
Órgão 
Número do Processo 	320732021 

32073/2021 

Lista de Documentos Digitalizados 
Nome Arquivo 
CR 914331 - PARTE IV.pdf 

CR 914331 - PARTE lILpdf 

CR 914331 - PARTE II.pdf 

CR 914331 - PARTE 1.pdf 

CR 914331 - DOU.pdf 

CR 914331 - OF 21122021 - Oficio de Celebracao ao Legislativo.pdf 

Proponente 	CNPJ 23.444.748/000189 - MUNICIPIO DE QUIXADA 

Exëcütores 
Nenhum registro foi encontrado. 
Fundamento Legal 
	

Decreto n. 6.170/2007 

Data Upload 

23/06/2022 	Baixar  

21/0612022 	Baixar 

21/06/2022 	Baixar  

21/06/2022 	Baixar  

07/01/2022 	Baixar 

06/01/2022 	Baixar 

íôaÍir 

Órgão 

Justificativa 
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 

 

A proposta em questão está de acordo com os interesses deste Órgão, dando prioridad€ 
ao desenvolvimento de projetos, respeitando as identidades e a diversidade cultural do 
Município, dotando os produtores com condições básicas para o desenvolvimento da 
cadeia produtiva e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial. A 
população total do município é de 80.604 habitantes e a população rural é de 23.119 
habitantes. O IDH do Município é 0,659.  
Adequação de estrada vicinal com pavimentação em piçarra no Município de Quixadá 
(Trecho Br 122 ao Distrito de São João dos Queiroz). O número de produtores rurais 
beneficiados é de 600 família. As principais atividades agropecuárias é: milho, feijão, 
mandioca, carnaúba, coco e tomate.  
Ressaltamos que, a população da área a ser beneficiada com a presente intervenção 
sofre atualmente com problemas de locomoção devido à ausência de via de acesso 
adequada às localidades. Isso vem influenciando diretamente no custo de produção da 
população da região, tendo que fazer um escoamento da produção de maneira 
inadequada. O critério utilizado para a escolha do trecho foi pela alta densidade 
concentrada de pequenos e médios produtores rurais nas citas comunidades 
beneficiadas. 
Com a readequação da estrada vicinal pretende-se garantir o desenvolvimento local 
facilitando o acesso às localidades em questão, permitindo o escoamento adequado d 
produção local, diminuindo os custos com transportes, fortalecendo a malha rural, 
fomentando e estruturando melhor os pequenos e médios agropecuaristas. E a reduç 
de perdas na comercialização será em média de 80%, pois as vias de acesso aos 
diversos mercados consumidores estarão facultadas com essa obra.  
A execução da obra apoiará ações de auxílio ao escoamento da produção rural e 

a transporte de insumos agrícolas e técnicos que permitirão o aumento da produção, 
produtividade, melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e sua comercializaç 
conforme diretrizes do programa.  
Obras e Serviços de Engenharia  
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICiPIO DE QUIXADA/CE.  
O Município possui capacidade técnica e gerencial  para execução do objeto propostc 

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial 
Nome Arquivo  

DECLARAÇÃO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA - ESTRADA - Quixadá..pdf 

 

Data Up!oad  

2610712021 Ba 

 

Caracterização dos 
Interesses recíprocos 

Público alvo 

Problema a ser resolvido 

Resultados esperados 

Relação entre a propost 
e os objetivos e 
diretrizes do programa 

Categorias 
Objeto do Convênio 
Capac1diWTecnEca e 
Gerenclal 

06W 
Opera por OBTV Sim Permite 061V do tipo 	Não OBTV para o 

Convenente 

https://volunta  ria s.plataformamaisbrasiigov.  
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Z IIUIV 	I40 Detalhar Proposta 

Dados Bancários 
Banco 

    

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0752-8 	 Conta 	 0066471305  
Conta Pendente de Regularização Modificação 

Data daí Offirria 181111202100:00:00  
A Plataforma +Brasil recebeu o número da conta-corrente do convênio. Para regularizar 
esta conta, o Convenente deve se dirigir à instituição bancária para entregar os 
documentos necessários, conforme orientação da própria instituição.  

Agência 
Situação 

    

    

Descrição 

    

       

Datas 
Datada Proposta 
Data Assinatura 
Convento pubtIãdo no 
DOU em 
Data Início de Vigência 
Data Término de 
Vigência Atual 
Data Limite p/ Prestação 
de Contas  

23/07/2021  
27/12/2021  
07/01/2022 
27/12/2021  
30/09/2024 
29/11/2024 

Valores 
R$ 478.460,00 Valor Global 

R$ 477.500,00 Valor de Repasse 
R$ 960,00 Valor da Contrapartida 

R$ 960,00 Valor Contrapartida Financeira 
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços 

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação 
Anexos de comprovação da contrapartida 
Nome 

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA - Quixadá - estrada.pdf 
Cronograma orçamentário do valor do repasse 
Ano 	 Valor (M) 

Baixar Contrapartida 

 

2021 	 R$ 477.500,00 
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PLANURA ORÇAMI-2'I1 ÃIlIA DE CUSTOS 

OBRA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 
lUTA. FEVI)RI4R)Y2022 

lOCAL 160.122/SÃO JOÃo DOS Q()EIRI)Z ,60I'A 4592010) EI' 

030,4 FONTE INSIIMO DESCRIÇÃO (61 IINIT 
5)105 

2' UNI1 
(2x 

1u13.)O)Al. 
COSI)) 

1/TAl. 10091% 

PAVIMENTAÇÃO 1)0 SISTEMA VIÁRIO 

1.0 SERVIÇORPRZLIMIJ4ARES RI 	70,271.70 13,24 
I'RÕPRIA COMPOI I'I.ACAOIi (MA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,88 EI 33301 422.42 1.216,37 0.23 

2 SINAJI 93208 EXECUÇÃO 010 ALMOXARII)ADO 094 CANTEIRO 00 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA. INCI.IJSO PRATEIJORAS. AF_0212016 90.00 EI' 559i00 089.6.4 32609.20 6.12 

IS SINAP) 93220 EXESOÇÀO DE RES19'TS3RIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMISO1SAL)A, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF02/2016 

3,00 M'570.00 123.05 0.845,72 2.03 

24 SINAPI 93222 I-2(I1CUÇÂO DO SANITÁRIO E VESISÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 041 MADEIRA 
COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOI3ILIARIO. A? 52/2026 0,08 EI' 324,64 1 	173.16 11732.89 2.20 

2 5 SICRO COMPO2 MOIIIIJPAÇÃI) 11 005MOI3IUZAÇÃO 043 EQUIPAMENTOS 1.00 UNIU 20792.22 13.688,66 23.140.66 2.36 

1.8 T&RRAPLANAGEM RI 	4.86661,36 84,82 

II SJNAI'I 100576 REGUlARIZAÇÃO EcoMpAc rAçÃo DE SUBI20TO 12/i SOLO PRIOX*4INANTI'X4PNTE 
ARGILOSO. AF  11/2019 459)8,09 EI' 1.95 2,47 113422,40 12,24 

22 Ç'RÕII(IA COMI'03 
ESCAVAÇÃO. CARDA E TRANSPORTE DE MA]]~01)2' CATEXON1IA NA I)IsrÁ,4c)A SI) 
14.M . CAMINIIO 041 SER VIÇO EM LEITO NATURAL. COM  ISSCAVADI'2RA Ii CAMINIIÃI) 
BASCULANTE OS 14 M. 

11 ,480,000 EI' 4,73 18.69 2)4,%]X 40.26 

:1 SINAI'I 96305 I1XECUÇÂO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOOU PREDOMINANTEMENTE 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE. API 1/2019 

9184.000 91' 0,19 1159 96.310,77 9,92 

24 SI1INFT1A C2840 INDENIZAÇÃO 00 JAZIDA 9.184.000 EI' 1.23 1,5/1 14 927.64 2.68 

10 PROTEÇÃOAMBLENTAL 	 . RI 	1.820,00 0.20 

0) SICRO 3302966 ILOPII600 DE JAZIDA 900,09 EI' 1.04 2,30 1 295,(9) (2,24 

02 SINA?) 100574 I'.SPALI4AMENTO ISP MA'fllRl,SL COM TRATOR DE ESTN0AS AI-'! 1/2010 500,08 EI'1.14 2.40 720.00 0,14 

4,4 SSNALOZAÇÀOVEgTÍCAL 	 . . OS 	53.1)3,00 446 

4) SICRO 5223440 PLACA 1)10 RF,OUIAMI-NPAÇÂO 134 AÇO O 	6.00 EI- PEIJCUI.A }1IDRORRFJ'T,IIllVA 1115)1 • Si. 
FORNECIMENTO 11 IMPLANTAÇÃO 

600 UN1I) 222,502 201,71 1690.26 11,32 

42 SICRO 9213464 
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, IAIX) 0100,60 M .PEIJCIILA RL'1RORRID'UTUVA TiPo lIS!, 
I5)RNFX2IM154TO IIIMI'LANTAÇÃO 

4,09 UNS) 222354 2111,71 3943,94 0.74 

3 / OCO)) 5223083 
SIIPORTI2 MIIPÃUCOGALVANIZAIX) PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
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PROP:PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFP.A 

ENCARGOS SOCIAIS 
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
Al INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 

16,80 16,80 
B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 

Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00 

132 FERIADOS 3,71 0,00 
133 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,67 

B4 130 SALÁRIO 10,80 8,33 

135 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 

136 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 

137 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00 
138 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 

139 FERIAS GOZADAS 8,71 6,73 

BiO SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03 

44,41 16,46 

C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 

Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40 4,17 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85 3,75 

C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 3,90 3,01 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45 0,35 

14,73 11,38 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,46 2,77 

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO 

0,45 0,35 

7,91 3,12 

TOTAL (A+B+C+D) 83,85 47,76 

L 'ji • CARNEIRO 
EN 	.'ILCREA656O-t-CE 
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Gabinete do prefeito 

o 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO: BR 122 À SÃO .joÀo Dos 

QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE QtJIXADÁ/CE. 

PT: 107.8200-37 

JUSTIFICATIVA DE BDI 

DETALHAMENTO DO BDI COM JUSTIFICATIVA DO % ADOTADO 

Fórmula e critérios de aceitabilidade de percentuais 

Adotamos os percentuais contidos na TC - 2.622/2013, onde: 

BDI  -  (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1]x100 

AC  =  (Administração Central) = 3,80%; 

DF = (Despesas Financeiras) = 1,02%; 

R 	(Riscos) = 0,50%; 

S+G  =  (Seguros e Garantias Contratuais) = 0,32%; 

L 	Lucro Operacional= 6,64%; 

1 = Impostos 11,15% (CALCULADO COM BASE NO ISS DA PROPONENTE E NO REGIME DE RECOLHIMENTO 

DE IMPOSTOS DA EMPREITEIRA). 

O valor de "1" foi calculado baseado no percentual de serviço para este tipo de 

obra em instrução normativa do INSS igual a 15% do valor bruto da obra e a execução a 

cargo de empresa sujeita ao regime cumulativo, com taxas de 0,65%, 3,0%, 3,0% e 4,50%, 

respectivamente para PIS, COFINS e ISSQN(Aliquota de Quixadá:ISS-5%) sobre 60% da base de 

cálculo, e CPRB. 

CPRE = 4,50% 

1 = PIS+COFINS+ISSQN+CPRB 	0,65%+3,0%+3,00%+4,50% = 11,15%. 

Substituindo na fórmula, temos: BDI26,85%. 
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ART OBRA / SERVIÇO Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

N° CE20220941196 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 	15 Pir  1 
INICIAL 

	 1. Responsável Técnico 	  

LUCIDIO JOSE COSTA CARNEIRO 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

 

RNP: 0607567643 

Registro: 13130CE 

 

	 2. Dados do Contrato 	  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 

RUA TABELIÃO ENÉAS 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: QUIXADÁ 	 UF: CE 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 

Valor: R$ 1.000,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 23.444.748/0001-89 

N°: 649 

CEP: 63900169 

	 3. Dados da Obra/Serviço 	  

RUA BR-122 À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ 	 NO: S/N 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: QUIXADÁ 	 UF: CE 	 CEP: 63900169 

Data de Inicio: 21/02/2022 	 Previsão de término: 31/12/2026 	Coordenadas Geográficas: -4.876983, -38.895162 

Finalidade: 	 código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 	 CPF/CNPJ: 23.444.748/0001-89 

	 4. Atividade Técnica 	  

14 - Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

80 - Projeto > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > 	 1,00 	 un 
CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E 
FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 

35- Elaboração de orçamento > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA 	 1,00 	 un 
> CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E 
FLORESTAIS > U39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 

18 - Fiscalização 	 Quantidade 	 Unidade 

60 - Fiscalização de obra > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUiCULTURA> 	 1.00 	 un 
CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E 
FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 

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

	 S. Observações 	  

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO: BR 122 À SÃO JOÃO 
DOS QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE QUIXADA!CE. PT: 107.8200-37 

	 6. Declarações 	  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004 

	 7. Entidade de Classe 	  

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

	 8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de 	 de 

Local 	 dais 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA -CNPJ: 23.4.44.748/0001-89 

	 9. Informações 	  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação 

	 10. Valor 	  

LUCIDIO JOSE COSTA CARNEIRO• cpF: 097.788.701-44 

Valor da ART: R$ 88,78 	Registrada em: 21/02/2022  Valor pago: R$ 88,78 	Nosso Número: 8215186237 



SIM 

SIM 

NÃO 

06/06/2022 - CONVENIO(913048) - ART CE20220941196 

Prefeitura Municipal de Quixadá - CONTRATO N. 1076262-14 

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 +AC+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. 

BDI COM DESONERAÇÃO 
	

20,73% 

Este percentual está na faixa de Referência do BDI. 

O Orçamento é Desonerado? 
	

SIM 

Com a CPRB 4,5% o BDI ADOTADO é: 
	

26,85% 

PARCELAS DO BDI 

COO DESCRIÇÃO 

AC Administração central 3,800A 

5 + G Seguro e garantia 0,32% 

R Risco 0,50% 

DF Despesas financeiras 1,02% 

L Lucro 6,64% 

1 Impostos 6,65% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

ISS 3,00% 

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: 

Foi orçado mobilização e/ou desmobilização. 

Não foi necessário orçar administração local. 

Foi orçado canteiro de obras. 

LCARNEIRO 
EN 	1 e'  IL CREA 656"-CE 

Responsável Técnico pelo Orçamento 

LUCIDIO JOSÉ COSTA CARNEIRO 
RNP: CREA-CE N2  6560-O 

ESCOLHA > 

	 



1. 

2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR 

2.1 Declaração informativa referente ao ISS 

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção 

em tela é de: 

- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte 

percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos 

materiais não produzidos em canteiro: 

- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é: 

5,00% 

60,00% 

3,00% 

2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento 

O Orçamento Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o Não Desonerado. 

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução 

O regime de execução da obra em tela será: 

2.4 Declaração referente à Data Base do Orçamento 

A data base do orçamento é 

EPG - EMPREITADA PREÇO GLOBAL 

dez-21 

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 26,85%. Este percentual está na faixa de Referência do BDI. 

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuirá funcionalidade imediata. 

Ricardo José  :újoSjl Ira 

Prefeito unicipal 

RICARDO JOSÉ ARAÚJO SILVEIRA 

PREFEITURA DE QUIXADÁ - CE. 
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO: BR 122 À SÃO JOÃO 
DOS QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 
PT: 107.8200-37 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 

OBJETIVO: 

O presente Memorial Descritivo e Especificações, tem por objetivo 

estabelecer as normas à serem obedecidas na recuperação de Estradas 

Vicinais no município de Quixadá - CE. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Além do que preceitua as normas da ABNT, toda a legislação 

pertinente em vigor e do que está explicitamente indicado nos desenhos, 

os serviços deverão obedecer também as presentes especificações. 

DELIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES; 

2.0 - TERRAPLANAGEM; 

3.0 - PROTEÇÃOAMBIENTAL; 

4.0 - SINALIZAÇÃO VERTICAL. 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - PLACA DA OBRA 

A placa da obra deverá ser afixada em local bem visível, conforme 

padrão da Prefeitura Municipal de Quixadá - CE e/ou convênio, nas 

dimensões (2,40 x 1,20)m. 

A placa será estruturada em madeira, com chapa de aço galvanizado 

na superfície externa, pintada com sulfato a pistola e posterior pintura 

a base de esmalte sintético para fundo e letra. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Antes do início da construção propriamente dita, deverão ser 

executadas todas as instalações provisórias, de tal modo que facilite a 

recepção, estocagem e o manuseio dos materiais. 

As instalações provisórias deverão constar pelo menos dos 

seguintes itens: 

1.2- Almoxarifado e escritório; 
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Gabinete do prefeito 

1.3- Refeitório; 

1.4- Sanitários e vestiários. 

A ausência do responsável pela obra no local da mesma, implicará 

na presença de um preposto, previamente aprovado pela fiscalização. 

1.5 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o 

conjunto de ações que o construtor deve providenciar com intuito de 

transportar seus recursos até o local da obra, sendo equipamentos ou 

profissionais. Esse processo ocorre antes do início da obra e após sua 

conclusão. 

Para execução desse serviço, serão mobilizados e desmobilizados 

os seguintes equipamentos: 

- 1 Escavadeira hidráulica(Marca:Case, Modelo:Cx 220) ou similar; 

- 1 Motoniveladora(MarcaCaterpillar, Modelo:140 H) ou similar; 

- 1 Trator de pneus com grade de discos (Marca:xx, Modelo:xx) ou similar; 

- 1 Rolo Compactador(Marca:Dynapac, Modelo:Ca - 250) ou similar; 

- 1 Retroescavadeira (Marca:Case, Modelo:580N) ou similar; 

O transporte considera como origem o centro da capital estadual 

mais próxima, assim o ponto de origem é a Capital (Fortaleza). Para o 

transporte da escavadeira hidráulica, considerou-se como destino a 

jazida, local onde o equipamento irá operar, contabilizando uma distância 

total de 158,36KM. Para os demais equipamentos (motoniveladora, trator 

de pneus com grade de discos, rolo compactador e retroescavadeira), o 

destino será o canteiro de obras, contabilizando uma distância total de 

146, 80km. 

2. O - TERRAPLANAGEM 

DESTNTO E LDEZA DA AREA DE INTERVENÇÃO 

Deverá ser desmatado apenas o local de empréstimo e toda madeira 

existente no local deverá ser aproveitada. 

LOCAÇÃO 

No inicio do serviço será feito a relocação do eixo da via, bem 

como, o nivelamento e marcação dos OFF-SETS. A execução da obra deverá 

se realizar com acompanhamento de topógrafo, para garantir a execução 

plena do projeto. 
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No controle Geométrico do maciço serão aceitas apenas variações a 

maior e sempre no sentido de suavizar os taludes. 

2.1 - RECULARIZAÇO DO SM LEITO 

O serviço de regularização do sub leito, tem como objetivo tornar a 

plataforma da estrada uniforme(sem lombadas ou depressões), devendo ser 

executado sem adição de material, procurando dar forma a plataforma da estrada 

de maneira que evite o acúmulo de água em sua superfície. 

2.2 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

DEFINIÇÃO 

O revestimento primário por ser uma camada granular, que pelas 

suas características de granulometria e plasticidade pode desempenhar 

ao mesmo tempo as funções de base e revestimento para pequeno volume de 

tráfego, deverá ser executado com rocha em decomposição ou cascalho. 

A espessura final deverá ficar em média 20 cm, com compactaçào 

mínima de 100% e caimento eixo/lateral de 3,0%. 

MATERIAIS EMPREGADOS 

Poderão ser empregados na execução de revestimento primário 

materiais que tenham resistência elevada (misturados ou não) o suficiente 

para suportar o desgaste provocado pelo tráfego de veículos pesados (rocha 

em decomposição, cascalho, seixo, pedregulho, etc), obedecendo o 

seguinte: 

- Partículas com diâmetro máximo igual ou inferior a 25mm; 

- Isenção total de matéria orgânica; 

- Retenção na peneira 10 de materiais resistentes a solicitação exigida 

pela rodovia; 

- A fração que passa na peneira 10 deverá ser constituída de areia 

natural; 

- A fração que passa na peneira 40 deve ter LL menor que 35% e o IP 

máximo de 7%; 

- Desgaste Los Angeles superior a 55; 

- CBR mínimo de 20% e expansão máxima de 1%; 

- Percentual máximo de argila em cascalho de 20% a 30%. 

MATERIAL MISTURADO 
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A mistura pode ser feita previamente ou no local da aplicação. 

A mistura prévia é feita com base no peso seco de cada um dos 

materiais que irão fazer parte da mesma, podendo ser usado como medida 

a concha do equipamento que irá misturá-los. 

A mistura feita na pista terá o mesmo procedimento da mistura 

prévia, colocando-se na pista primeiro o material de maior proporção, 

em seguida o de menor proporção e seguida o espalhamento através da 

motoniveladora. 

O material não poderá conter matéria orgânica, a granulometria 

deve superior a 25mm e o percentual de material argiloso não poderá 

superar a 20% a 30% da mistura total. 

MATERIAL SEM MISTURA 

O material pronto para uso já na jazida dever ser transportado 

para o local de aplicação disposto em montes espaçados de tal forma que 

após o espalhamento com motoniveladora apresente uma camada regular entre 

15 e 20cm. 

EXECUÇÃO 

O serviço de execução da terraplanagem deve obedecer as seguintes 

condições: 

- Execução da regularização do subleito; 

- Execução do revestimento primário sobre o subleito limpo e na umidade 

ideal; 

Destaca-se que nenhum serviço deve ser realizado em dias chuvosos. 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

- 1 Escavadeira hidráulica(Marca:Case, Modelo:Cx 220) ou similar; 

- 1 Motoniveladora(Marca:Caterpillar, Modelo:140 H) ou similar; 

- 1 Trator de pneus com grade de discos (Marca:xx, Modelo:xx) ou similar; 

- 1 Rolo Compactador(Marca:Dynapac, Modelo:Ca - 250) ou similar; 

- 1 Retroescavadeira (Marca:Case, Modelo:580N) ou similar; 

- 1 Caminhão-tanque equipado com motor bomba e esguicho; 

- 1 Caminhão-pipa com capacidade de 8m3 ; 

- 3 Caminhões basculante com capacidade de 12m3 cada. 

UMEDECINTO, ESPALHAMENTO E Hc*DGENEIZAçÃo 
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O teor de umidade ótima tirado no campo não deve exceder em 1 ponto 

percentual e nem ficar inferior a 2 percentuais da umidade ótima para 

compactação do material. 

Se o teor de umidade ficar inferior ao limite mínimo, o material 

deverá ser revolvido com grade discos ou motoniveladora e umedecido, 

homegeneizado e compactado novamente. 

Se o teor de umidade ficar superior ao limite mínimo o material 

deverá ser aerado com a grade de discos e com a motoniveladora 

simultaneamente, até que o material atinja a umidade adequada para uso. 

2.3 - cc*(PAcTAçÁ0 Dos sows 

cctdENTÁRI0 

A compactação é um método de estabilização e melhoria do solo 

através de processo manual ou mecânico, visando reduzir o volume de 

vazios do solo. A compactação tem em vista estes dois aspectos: aumentar 

a intimidade de contato entre os grãos e tornar o aterro mais homogêneo 

melhorando as suas características de resistência, deformabilidade e 

permeabilidade. 

A compactação de um solo é a sua densificação por meio de 

equipamento mecânico, geralmente um rolo compactador, embora, em alguns 

casos, como em pequenas valetas até soquetes manuais podem ser 

empregados. Um solo, quando transportado e depositado para a construção 

de um aterro, fica num estado relativamente fofo e heterogêneo e, 

portanto, além de pouco resistente e muito deformável, apresenta 

comportamento diferente de local para local. 

ENSAIO DE CC*IPACTAÇÀO 

Aplicando-se uma certa energia de compactação (um certo número de 

passadas de um determinado equipamento no campo ou um certo número de 

golpes de um soquete sobre o solo contido num molde), a massa específica 

resultante é função da umidade em que o solo estiver. Quando se compacta 

com umidade baixa, o atrito entre as partículas é muito alto e não se 
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consegue uma significativa redução de vazios. Para umidades mais 

elevadas, a água provoca um certo efeito de lubrificação entre as 

partículas, que deslizam entre si, acomodando-se num arranjo mais 

compacto. 

Na compactação, as quantidades de partículas e de água permanecem 

constantes; o aumento da massa especifica corresponde à eliminação de 

ar dos vazios. Há, portanto, para a energia aplicada, um certo teor de 

umidade, denominado umidade ótima, que conduz a uma massa específica 

máxima, ou uma densidade máxima. 

ENSAIO NORMAL DE COMPACTAÇÃO 

O ensaio de Proctor é padronizado no Brasil pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas por meio da NBR 7.18212016(Solo - Ensaio 

de compactação) . Em última revisão, esta norma apresenta diversas 

alternativas para a realização do ensaio. Descreveremos inicialmente, 

nos seus aspectos principais, aquela que corresponde ao ensaio original 

e que ainda é a mais empregada. 

A amostra deve ser previamente seca ao ar e destorroada. Inicia-

se o ensaio, acrescentando-se água até que o solo fique com cerca de 5% 

de umidade abaixo da umidade ótima. Não é tão difícil perceber isto, 

como poderia parecer à primeira vista. Ao se manusear um solo, percebe-

se uma umidade relativa que depende dos limites de liquidez e de 

plasticidade. 

1. Uma porção do solo é colocada num cilindro padrão (10cm de diâmetro, 

altura de 12,73cm, volume de 1.000cm3) e submetida a 26 golpes de um 

soquete com massa de 2,5Kg e caindo de 30,5cm, ver Figura 01. 

Anteriormente, o número de golpes era de 25; a alteração da norma para 

26 foi feita para ajustar a energia de compactação ao valor de outras 

normas internacionais. Levando em conta que as dimensões do cilindro 

padronizado no Brasil são um pouco diferente das demais. A porção do 

solo compactado deve ocupar cerca de um terço da altura do cilindro. O 

processo é repetido mais duas vezes, atingindo-se uma altura um pouco 

superior à do cilindro, o que é possibilitado por um anel complementar. 

Acerta-se o volume raspando o excesso. 
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Peso 
2,5 kg 

12,7 cm Cilindro, de 
compataçc 

10.0 

30 cm 

2. Determina-se a massa especifica do corpo de prova obtido. Com  uma amostra 

de seu interior, determina-se a umidade. Com  estes dois valores, calcula-

se a densidade seca. A amostra é destorroada, a umidade aumentada (cerca 

de 2%), nova compactação é feita, e novo par de valores umidade-densidade 

seca é obtido. A operação é repetida até que se perceba que a densidade, 

depois de ter subido, já tenha caído em duas ou três operações 

sucessivas. Note-se que, quando a densidade úmida se mantém constante 

em duas tentativas sucessivas, a densidade seca já caiu. Se o ensaio 

começou, de fato, com umidade 5% abaixo da ótima, e os acréscimos forem 

de 2% a cada tentativa, com 5 determinações o ensaio estará concluído 

(geralmente não são necessárias mais do que 6 determinações). 

Figura 01: Cilindro para ensaio de compactação 

VALORES T±PICOS 

De maneira geral, os solo argilosos apresentam densidades secas 

baixas e umidade ótimas elevadas. Solos siltosos apresentam também 

valores baixos de densidade, frequentemente com curvas de laboratório 

bem abatidas. As areias com pedregulhos, bem graduados e pouco argilosos, 

apresentam densidades secas máximas elevadas e umidades ótimas baixas. 
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DE COMPACTAÇÃO 

A NBR 7.182/2016 de ensaio de compactação prevê as seguintes 

alternativas de ensaio: 

• Ensaio sem reuso do material: é utilizada uma amostra virgem para cada 

ponto da curva; 

• Ensaio sem secagem previa do material: dificulta a homogeneização da 

umidade. Para alguns solos a influência da pré-secagem é considerável; 

• Ensaio em solo com pedregulho: quando o solo tiver pedregulho a norma 

NBR 7.182/86 indica que a compactação seja feita num cilindro maior, com 

15,24cm de diâmetro e 11,43 cm de altura, volume de 2.085 cm3. Neste 

caso o solo é compactado em cinco camadas, aplicando-se 12 golpes por 

camada, com um soquete mais pesado e com maior altura de queda do que o 

anterior (massa de 4,536 kg e altura de queda de 47,5 cm). 

- Ensaio Proctor Normal 

O ensaio Proctor Normal utiliza o cilindro de 10 cm de diâmetro, 

altura de 12,73cm e volume de 1.000cm3  é submetida a 26 golpes de um 

soquete com massa de 2,5Kg e caindo de 30,5cm. Corresponde ao efeito de 

compactação com os equipamentos convencionais de campo. 

-  Ensaio Modificado 

O ensaio Modificado utiliza o cilindro de 15,24 cm de diâmetro, 

11,43 cm de altura, 2.085 cm3  de volume, peso do soquete de 4,536 kg e 

altura de queda de 45,7 cm aplicando-se 55 golpes por camada. É utilizado 

nas camadas mais importantes do pavimento, para os quais a melhoria das 

propriedades do solo, justifica o emprego de uma maior energia de 

compactação. 
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- Ensaio Intermediário 

O ensaio denominado Intermediário difere do modificado só pelo 

número de golpes por camada que corresponde a 26 golpes por camada, 

sendo aplicado nas camadas intermediárias do pavimento. 

EQUIPAMENTOS DE CAMPO 

Os princípios que estabelecem a compactação dos solos no campo são 

essencialmente os mesmos discutidos anteriormente para os ensaios em 

laboratórios. Assim, os valores de peso específico seco máximo obtidos 

são fundamentalmente função do tipo do solo, da quantidade de água 

utilizada e da energia específica aplicada pelo equipamento que será 

utilizado, a qual depende do tipo e peso do equipamento e do número de 

passadas sucessivas aplicadas. 

A energia de compactação no campo pode ser aplicada, como em 

laboratório, de três maneiras diferentes: por meios de esforços de 

pressão, impacto, vibração ou por uma combinação destes. Os processos 

de compactação de campo geralmente combinam a vibração com a pressão, 

já que a vibração utilizada isoladamente se mostra pouco eficiente, 

sendo a pressão necessária para diminuir, com maior eficácia, o volume 

de vazios interparticulas do solo. 

Os equipamentos de compactação são divididos em três categorias: 

os soquetes mecânicos, os rolos estáticos e os rolos vibratórios. 

1- Soquetes 

São compactadores de impacto utilizados em locais de difícil acesso 

para os rolos compressores, como em valas, trincheiras, etc. Possuem 

peso mínimo de 15Kgf, podendo ser manuais ou mecânicos (tipo sapo). A 

camada compactada deve ter 10cm a 15cm para o caso dos solos finos e em 

torno de 15cm para o caso dos solos grossos. 
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2- Rolos Estáticos 

Os rolos estáticos compreendem os rolos pé-de-carneiro, os rolos 

lisos de roda de aço e os rolos pneumáticos. 

- Pé-de-Carneiro 

Os rolos pé-de-carneiro são constituídos por cilindros metálicos 

com protuberâncias (patas) solidarizadas, em forma tronco-cônica e com 

altura de aproximadamente de 20cm. Podem ser alto propulsivos ou 

arrastados por trator. É indicado na compactação de outros tipos de solo 

que não a areia e promove um grande entrosamento entre as camadas 

compactadas. 

A camada compactada possui geralmente 15cm, com número de passadas 

variando entre 4 e 6 para solos finos e de 6 e 8 para solos grossos. A 

Figura 02 ilustra um rolo compactador do tipo pé-de-carneiro alto 

propulsivo. 

Figura 02: Rolo Pé-de-Carneiro 

As características que afetam a performance dos rolos pé-de-

carneiro são a pressão de contato, a área de contato de cada pé, o número 

de passadas por cobertura e estes elementos dependem do peso total do 

rolo, o número de pés em contato com o solo e do número de pés por 

tambor. 
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- Rolo Liso 

Trata-se de um cilindro oco de aço, podendo ser preenchido por 

areia úmida ou água, a fim de que seja aumentada a pressão aplicada. São 

usados em bases de estradas, em capeamentos e são indicados para solos 

arenosos, pedregulhos e pedra britada, lançados em espessuras inferiores 

a 15cm. 

Este tipo de rolo compacta bem camadas finas de 5 a 15cm com 4 a 

5 passadas. Os rolos lisos possuem pesos de 1 a 20t e frequentemente são 

utilizados para o acabamento superficial das camadas compactadas. Para 

a compactação de solos finos utilizam-se rolos com três rodas com pesos 

em torno de 7t para materiais de baixa plasticidade e lOt, para materiais 

de alta plasticidade. A figura 03 ilustra um rolo compactador do tipo 

liso. 

Figura 03: Rolo Liso 

Os rolos lisos possuem certas desvantagens como, pequena área de 

contato e em solos mole afunda demasiadamente dificultando a tração. 

- Rolo Pneumático 

Os rolos pneumáticos são eficientes na compactação de capas 

asfálticas, bases e sub-bases de estradas e indicados para solos de 

granulação fina e arenosa. Os rolos pneumáticos podem ser utilizados em 

camadas de até 40 cm e possuem área de contato variável, função da 

pressão nos pneus e do peso do equipamento. 
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Pode-se usar rolos com cargas elevadas obtendo-se bons resultados. 

Neste caso, muito cuidado deve ser tomado no sentido de se evitar a 

ruptura do solo. A Figura 04 ilustra um rolo pneumático. 

Figura 04: Rolo Pneumático 

- Rolos Vibratórios 

Nos rolos vibratórios, a frequência da vibração influi de maneira 

extraordinária no processo de compactação do solo. São utilizados 

eficientemente na compactação de solos granulares (areias), onde os rolos 

pneumáticos ou pé-de-carneiro não atuam com eficiência. Este tipo de 

rolo quando não são usados corretamente produzem super compactação. A 

espessura máxima da camada é de 15cm. 

EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO 

Solos Coesivos 

Nos solos coesivos há uma parcela preponderante de partículas finas 

e muito finas (silte e argila), nas quais as forças de coesão desempenham 

papel muito importante, sendo indicado a utilização de rolos pé-de-

carneiro e os rolos conjugados. 

Solos Granulares 

Nos solos granulares há pouca ou nenhuma coesão entre os grãos 

existindo, entretanto atrito interno entre os grãos existindo, 
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entretanto atrito interno entre eles, sendo indicado a utilização rolo 

liso vibratório. 

Mistura de Solos 

Nos solos misturados encontra-se materiais coesivos e granulares 

em porções diversas, não apresenta característica típica nem de solo 

coesivo nem de solo granular, sendo indicado a utilização de pé-de-

carneiro vibratório. 

Mistura de argila, silte e areia 

Rolo pneumático com rodas oscilantes. 

Qualquer tipo de solo 

Rolo pneumático pesado, com pneus de grande diâmetro e largura. 

CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 

Para que se possa efetuar um bom controle de compactação do solo 

em campo, temos que atentar para os seguintes aspectos: 

1. tipo de solo; 

2. espessura da camada; 

3. entrosamento entre as camadas; 

4. número de passadas; 

S. tipo de equipamento; 

6. umidade do solo; 

7. grau de compactação alcançado. 
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Assim alguns cuidados devem ser tomados: 

• A espessura da camada lançada não deve exceder a 30cm, sendo que a 

espessura da camada compactada deverá ser menor que 20cm. 

• Deve-se realizar a manutenção da umidade do solo o mais próximo possível 

da umidade ótima. 

• Deve-se garantir a homogeneização do solo a ser lançado, tanto no que 

se refere à umidade quanto ao material. 

Na prática, o procedimento usual de controle de compactação é o 

seguinte: 

1. Coletam-se amostras de solo da área de empréstimo e efetua-se em 

laboratório o ensaio de compactação. Obtêm-se a curva de compactação e 

dai os valores de peso específico seco máximo e o teor de umidade ótimo 

do solo. 

2. No campo, à proporção em que o aterro for sendo executado, deve-se 

verificar, para cada camada compactada, qual o teor de umidade empregado 

e compará-lo com a umidade ótima determinada em laboratório. Este valor 

deve atender a seguinte especificação: Wcampo - 2%< Wótima< Wcamp + 2%. 

3. Determina-se também o peso específico seco do solo no campo, comparando-

o com o obtido no laboratório. Define-se então o grau de compactação do 

solo, dado pela razão entre os pesos específicos secos de campo e de 

laboratório (GC(%) = Yd 	Yx) xlOO. Deve-se obter sempre valores de 

grau de compactação superiores a 95%. 

4. Caso estas especificações não sejam atendidas, o solo terá de ser 

revolvido, e uma nova compactação deverá ser efetuada .(Fonte: Trabalho 

- tJFSC) 
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TRANSPORTE 

O transporte de solos deverá ser realizado em caminhões basculantes 

COM capacidade de 12,000m3 . 

3.0 - PROTEÇÃO AMBIENTAI 

O impacto físico ao meio ambiente causado na execução de uma obra 

de recuperação de estradas, envolve urna área específica: os locais de 

onde são retirados os materiais. 

A recuperação da estrada desenvolve-se obedecendo a projetos e 

especificações, nos quais se adotam medidas de proteção à obra acabada, 

tais como: drenagem lateral através de sulcos de modo que haja integração 

entre a obra e o meio ambiente o mais rápido possível. 

Nos locais de retirada de materiais e caminhos de serviço adota-

se as mesmas providências. 

As áreas de retirada de materiais ou que sirvam de depósito de 

materiais, deverão receber o seguinte tratamento: 

- Os taludes devem ficar regulares e estáveis; 

- Reutilizar as terras vegetais provenientes de expurgos nas áreas 

exploradas; 

- Favorecer o livre escoamento das águas, evitando poças; 

- Plantar espécies vegetais da região com segurança de sua vitalidade. 

O desmatamento deverá restringir-se aos locais de empréstimos de 

materiais. 

(Fonte: Aula de Mecânica dos Solos 1 - Professora Agda - Curso Eng. Civil - UFPR) 

4.0 -SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que 

permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo 

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

usuários da via(CONTRAN,2007). 

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode 

ser de: 

1) Regulamentar 	as 	obrigações, 	limitações, 

proibições ou restrições que governam o uso da 

via; 

2) Advertir os condutores sobre condições com 

potencial de risco existentes na via ou nas suas 
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proximidades, tais como escolas e passagens de 

pedestres; 

3) Indicar direções, localizações, pontos de 

interesse turístico ou de serviços e transmitir 

mensagens educativas, dentre outras, de maneira 

a ajudar o condutor em seu deslocamento. 

As placas serão fixadas em suportes metálicos galvanizados, de modo 

a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, 

evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO 

Com objetivo de indicar a velocidade máxima regulamentada para a 

pista ou faixa, utilizou-se a placa tipo R-19. A mesma regula uma 

velocidade máxima de 40km/h, possui uni diâmetro de 60cm e deverá ser 

confeccionada conforme as indicações contidas no projeto de sinalização. 

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA 

Com a finalidade de alertar aos usuários as condições potencialmente 

perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a 

ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam 

permanentes ou eventuais, foram utilizadas as placas de advertência dos 

tipos: A-2a(curva à esquerda), A-2b(Curva à direita) e A-5b(curva em "5" 

à direita). As placas de advertência terão a lateral com comprimento de 

60cm e deverão ser confeccionadas conforme as indicações contidas no 

projeto de sinalização. 

CARNEIRO 
LC-  6560-0-CE 
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEXO II— MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA 

     

Local e data 

A 

Prefeitura Municipal de -  

Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°   -   

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 

	 / cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO 

TRECHO DA BR 122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, MUNICIPIO DE 

QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 913048, CONTRATO N 9  1076262-14, PT N2 

107.8200-37, CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP, 

conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço 

global de R$ 	  ( 	 ), com prazo de execução de 

	  dias. 

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(a) 

Sr(a). 	 , portador(a) da carteira de Identidade n°. 

	  e CPF n° 	  como representante legal 

desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícias e 

contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamente, 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n2  23.444.748/0001-89 
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ANEXO III 

01. MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TOMADA DE PREÇOS N2 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 122 À 

SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, DE 

ACORDO COM CONVÊNIO N° 913048, CONTRATO N2 1076262-14, PT N2 107.8200-37, 

CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP, 

conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo. 

01. 	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE UNID 
VALORES — R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

VALOR GLOBAL SEM B.D.I - R$ 

VALOR DO B.D.I - 

VALOR GLOBAL COM B.D.I - R$ 

 

-Ce, de 

 

de 20—.  

   

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
CNPJ n 2  23.444.748/0001-89 
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ANEXO III 

02. MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR 
MÊS 1 MÊS "n" 

% VALOR % VALOR 

TOTAL GERAL 

ACUMULADOS 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
CNPJ n2  23.444.748/0001-89 
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03. TAXAS DE B.D.I - BONIFICAÇOES E DESPESAS INDIRETAS 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS VALOR - % VALOR - 

1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS 

3.0 RISCO 

4.0 GARANTIA/SEGURO 

5.0 LUCRO 

6.0 TRIBUTOS / IMPOSTOS (PIS/COFINS/ISS) 

VALOR TOTAL DO B.D.I 

-CE,_de 	 de 20—. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
CNPJ n2  23.444.748/0001-89 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM DE UM LADO O 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, POR INTERMÉDIO DA 

	 EAEMPRESA 	 ,PARAO 

FIM QUE NELE DE DECLARA: 

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua. 

XXXXXXX, Quixadá/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n 23.444.748/0001-89, através da 

Secretaria de XXXXXXXXXXXX, representado pelo (a) Ordenador(a) de Despesas, o Sr.(a) 

XXXXXXX, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, 

	  com endereço à 	  em 	, Estado do 

	

inscrito no CNPJ sob o n9  	 , representada por 

	  portador(a) do CPF n2  	 , ao fim assinado(a), 

doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇOS 

n 2 	 , Processo n2 	 , em conformidade com o que 

preceitua a Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os 

contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente Contrato fundamenta-se: 

1.1.1. Nas determinações estabelecidas na Lei Federal n2  8.666/93 e alterações posteriores 

e nas Leis Complementares n2  123/2006 e 147/2014; 

1.1.2. Nos preceitos de direito público; e 

1.1.3. Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do 

direito privado. 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1- O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL 

NO TRECHO DA BR 122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, MUNICIPIO DE 

QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 913048, CONTRATO N2  1076262-14, PT N 

107.8200-37, CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP, 

conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte 

integrante deste processo. 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n 2  23.444.748/0001-89 
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CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAODOONTRAT0 

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o 

valor global de R$ 	  ( 	 ). 

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até o período 

de XX (XXXXX) dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nP 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo: 

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, 

observado o disposto no art. 69 da Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à 

Secretaria de XXXXXXXXXXXXXXX, até o 102  (décimo) dia útil do mês subsequente à 

realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços. 

5.2. A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, 

de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado 

através de medição; 

5.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria de XXXXXXXXXXXXXXX, o pagamento 

será efetuado até o 302  (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRTADO(A), 

junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. 

5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com 

relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de 

equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por 

cento) do valor efetivamente orçado/proposto. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

6.1- Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data 

da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços 

contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n9  23.444.748/0001-89 
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proposta, com base no INCC - Índice Nacional 	en'ução Civil ou outro equivalente que 

venha a substituí-lo, caso este seja extinto. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS 

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 

n 2  xxxxxxxxxxxxxxx; Elemento de despesa ng xxxxxxxxxxxxxx; Fonte: xxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1, art. 65, da Lei 

nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de XX 

(XXXXX) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser 

prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório 

circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições 

propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de 

XXXXXXXXXX da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. 

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Secretaria de 

XXXXXXXXXX da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, até 10 (dez) dias antes da data do 

término do prazo contratual. 

9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de XXXXXXXXXX da 

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, não serão considerados como inadimplemento 

contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 

estabelece a Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
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10.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer 	ncia relacionada com a execução do 

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

10.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas 

devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 

estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 

certame; 

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 

Licitações; 

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 

11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não 

se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, mesmo no caso de 

ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou 

fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer 

sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade 

se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas 

preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das 

autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 

que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento 

prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 

especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato; 

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas 

pela CONTRATANTE; 

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
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responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 

sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais 

e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando 

excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE por eventuais 

autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, 

com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE; 

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o 

objeto do CONTRATO; 

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem 

causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 

precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando 

o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n 2  9.605, 

publicada no D.O.U. de 13/02/98; 

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros 

por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus 

empregados, prepostos ou contratados; 

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas 

as exigências e condições a seguir estabelecidas: 

a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado; 

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços 

e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente 

considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito 

desempenho; 

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 

comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
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apresentação da primeira fatura, perante a PrêTTtEíra Municipal de Quixadá/CE, sob pena 

de retardar o processo de pagamento; 

11.16. A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a 

totalidade dos serviços objetos deste Contrato a ser celebrado entre ela e a 

CONTRATANTE. 

11.16.1. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços, se a 

subcontratação for previamente solicitada e expressamente aprovada pela CONTRATANTE, 

sendo vedada a subcontratação dos serviços de maior relevância e valor significativo, quais 

sejam, aqueles para os quais a CONTRATADA teve que atestar sua capacidade técnica. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia 

defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) Advertência. 

b) Multas de: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante 

VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data da notificação feita pela CONTRATANTE; 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por 

dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e 

rescisão do pacto, a critério Secretaria de XXXXXXXXXXXXXXX da Prefeitura Municipal de 

Quixadá/CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços. 

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-offício" da 

CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu 

favor que mantenha junto à Secretaria de XXXXXXXXXXXX da Prefeitura Municipal de 

Quixadá/CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

13.1 - A rescisão contratual poderá ser: 

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos 1 a XII do art. 78 da Lei Federal n 9  8.666/93; 

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência da Administração; 

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2  8.666/93, sem 

que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados, quando os houver sofrido; 

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as consequências 

previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n 9  8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da 

Lei n 2  8666/93 e suas alterações. 

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e 

subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. 

14.3- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e 

subscrita pelo representante legal da recorrente, devendo ser protocolados e 

imediatamente encaminhados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, 

neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso (artigo 109, § 49  da Lei n2  8.666/93). 

14.4- Os recursos também poderão ser feito mediante envio ao e-mail do Setor de 

Licitações: licitacao@quixada.ce.gov.br  

CLAÚSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para dirimir toda e 

qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via 

administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
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E, por estarem acertados as partes, firmam . 

vias para que possa produzir os efeitos legais. 

Quixadá/CE 	de 	 de 2022. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

01. Nome: 

CPF: 

02. Nome: 

CPF: 

te instrumento contratual em 03 (três) 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO - ME 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO) 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 122 À 

SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, DE 

ACORDO COM CONVÊNIO N° 913048, CONTRATO N2 1076262-14, PT N 107.8200-37, 

CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP. 

(nome 	da 	empresa) 	 , inscrita no CNPJ n9  	sediada na 

Rua/Av. 	  n2 	 , Bairro 	  (cidade) 	  

Estado 	 , DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de enquadramento 

como Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para que se possa gozar 

dos benefícios da lei complementar n°. 123/06, que não haver nenhum impedimento 

previsto no art. 3°, § 4° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(local e data) 

Nome e assinatura do responsável (Representante legal) 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n9  23.444.748/0001-89 



   

PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

  

  

   

No 
ANEXO VI— 

MODELO DE DECLARAÇÃO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO) 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 	  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 122 À SEDE 

DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM 

CONVÊNIO N° 913048, CONTRATO N2  1076262-14, PT N2  107.8200-37, CONFORME 

PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 

MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP. 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
CNPJ n2  23.444.748/0001-89 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
--.- /4tCtPJ 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal e de 

conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n2  8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

	  Ce,_de 	 de 20—. 

Nome e assinatura do responsável (Representante legal) 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixad- CE 

CNPJ n 2  23.444.748/0001-89 



PREFEITURA DE 
01 

QUIXADA 

 

  

INt 
ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE VISTORIA 

(nome da empresa), CNPJ n. 	 , sediada à 

	  (endereço completo), por seu representante legal, o(a) Sr. 	  

	  portador da Carteira de Identidade n.2 	  e do CPF 

n.2 	 , DECLARA, que optou pela não realização de vistoria, na qual trata a 

TOMADA DE PREÇOS N 	 , cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA 

ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS 

QUEIROZ, MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 913048, 

CONTRATO N2  1076262-14, PT N 2  1078200-37, CONFORME PROJETO BÁSICO DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 

SERVIÇOS PÚBLICOS ~ SEDUMASP. 

Dito isto, assumimos inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, 

mantendo as garantias que vincularem à sua proposta ao presente processo licitatório. 

(local e data) 

(nome, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
CNPJ ri2  23.444.748/0001-89 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
(ÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O município de Quixadá, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, o edital da Tomada de Preços: 2023.0 1.30.01 - SEDUMASP, 
cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA 
ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO 
JOÃO DOS QUEIROZ, MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM 
CONVÊNIO N° 913048, CONTRATO N° 1076262-14, PT N° 107.8200-37, 
CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - 
SEDUMASP, com data de abertura marcada para o dia 17 de Fevereiro de 2023, às 09:00hs, na sala 
da Comissão de Licitação, situada na Trav. José Jorge Matias, S/N, Campo Velho, Quixadá, Ceará. 

Quixadá - CE, 01 de Fevereiro de 2023 

CARLOS AITUR NOGUEIRA DE MEDEIROS 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - 

SEDUMASP 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ n9  23.444.748/0001-89 
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4) Outros (Ex: Poupança, Proprietário de Empresa ou Sócio Adm. 
(identificação/Razão Social e CNPJ/valor atual) 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das 
informações prestadas poderá acarretar responsabilidade civil, 
penal e administrativa, gerando as consequências prevista na 
legislação vigente. 

de 	 de 2022. 

Declarante 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS 

Eu, 	 abaixo assinado, portador(a) do RG 
no 	  e inscrito(a) no CPF sob o 
n° 	 , em cumprimento ao que determina os artigos 
16, parágrafo 50  da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 
1990 e 37, incisos XVI e XVII da Constituição da Republica/88, 
DECLARO para todos os efeitos legais e sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da 
legislação vigente, que NÃO ocupo ou recebo proventos de 
aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na 
Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem 
como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de 

alquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e 
Municípios. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

de 	 de 2022. 

Declarante 
Publicado por: 

Jairta Alves Tavares 
Código Identificador: IBFC688A 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
TURISMO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de 
Quixadá/CE, torna público que a no período de 06/02/2023 até 
14/02/2023 /2023, no horário de 07h30min às 1 1h30min e 13h30min 
às 1 7h30min, na sala de Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá/CE, 
receberá a documentação exigida no Edital de Chamamento Público 
de n° 2023.02.01.01, referente a CONCESSÃO DE CAMAROTES 

IVIDUAIS DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE 
]TVEREIRO DE 2023, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO 
CARNAVAL DO QUIXADA 2023, a data de abertura dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação está agendada para o dia 
15/02/2023 às lOhOOmin. O Edital poderá ser adquirido junto a 
Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, no portal do 
site do Município www.quixada.ce.gov.br  ou no portal do site do TCE 
www.tce.ce.gov.br ,a partir da publicação deste aviso. 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 07.00 l/2023-PERP, do tipo menor preço por Item, cujo 
objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
material betuminoso (emulsão asfáltica) para produção de massa 
asfáltica usinado a frio, a ser utilizado na recuperação e construção de 
pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Quixadá, de 
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. 
Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 
03/0212023; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 
16/02/2023; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min 
às 08h59min do dia 16/02/2023; 4. Inicio da sessão de 
preços: às 09hs00min do dia 16/02/2023, maiores 	 1j1Ç%J 

da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Ma 	n, l  
andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30h às 11:301 J.\ 
www.tce.ce.gov.br. 	 ' 

JOSÉ IVANDE PAIVA JÚNIOR 	 ; 

Pregoeiro 
Publicado por: 

Francisco Thiago Pessoa de Queircif - - 
Código Identif1cador:F0EA23E8 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. A Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Público, torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, o edital da 
Tomada de Preços: 2023.01.30.01 - SEDUMASP, cujo o objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR PROJETO DE 
ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 
122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, 
MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM 
CONVÊNIO N° 91304$, CONTRATO N° 1076262-14, PT N° 
107.8200-37, CONFORME PROJETO BÁSICO DE 
RESPONSABILIDADE 	DA 	SECRETARIA 	DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 
SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP, com data de abertura 
marcada para o dia 17 de Fevereiro de 2023, às 09:00hs, na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Trav. José Jorge Matias, S/N, 
Campo Velho, Quixadá, Ceará. 

Quixadá - CE, 01 de fevereiro de 2023. 

CARLOS ARTUR NOGUEIRA DE MEDEIROS 
Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos - SEDUMASP 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:E9E135733 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

ERRATA 

Quixadá-CE, 

Quixadá-CE, 

Quixadá/CE, 01 de fevereiro de 2023. 

RAIMUNDO FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:B73FCD4D 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. O Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos da 
Prefeitura Municipal de Quixadá - CE, torna público a Errata de 
Referente a Tomada de Preços N° 07.001/2021-TP, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE 
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, LOCALIZADO NA ENTRADA 
DA CIDADE, NA AV. JESUS MARIA JOSÉ, JARDINS DOS 
MONÓLITOS, QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM O 
PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ. A errata tem por finalidade corrigir o n° da inscrição do 
CNPJ e o n° da inscrição do CGF do Município de Quixadá, nas 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 88 



Energias renováveis: Geraçáo bate recorde em 2022 
Brasil saltou em 92% sua participação do 
, hldralét,lcas, eólicas, untares a da blomassa 
tal gerado p.io Slat.nsa Interligado Noclonaf,,. 

o alor p.r'centuat dos últimos bafos. Se9usdo 
a Camara da Com.rctaiiração a. Energia Elétrica 
(CCEE), a geração solar centralizada tove a maior 
alta, de 64,3% sobra 2021, produzindo mais de 1,4 mil 
MW médios. A produção das hidrelétricas foi 17,1% 
maior, para 48 mIl MW médios. A geração uó6ea cres-
ceu 12,6% no comparativo anvsol (mais do 9 mil maga. 
malta médos), o a biomassa subiu 0,3%, untregando 
ao sistema quase 3 mil MW médios em 2022. 

RUBENS FROTA 

ECONOMIA 

Petrobras: Paridade firme ainda 
De nada adianta mudar o Governo, presidente de esta-

tal, e manter o que ja se espera que mude há tempos. Mas 
enquanto nada acontece. a tal paridade internacional dá 
as cartas. Dessa vez, salto grotesco para as companhias de 
aviação - que. claro. vão repassar para os passageiros. A 
Petrobras anunciou aumento de, apenas, 17% no preço do 
QAV (querosene de aviação) para as distribuidoras. A nova 
alia do preço deve aumentar a tensão no setor. que diz ter 
40% de seus custos comprometidos no combustível. Em 
nota, a Petrobras afirma que desde o inicio do ano houve 
um aumento e uma redução, que resultam em alta acumu-
lada de 3.5% em 2023. 

A Abear (associação de companhias que reúne nomes 
como Latam. Gol e Voepass), no entanto, fala em alta acu-
mulada de 37.8% no combustível dos aviões em 12 meses, 

o que impacta diretamente o valor das passagens para o 
consumidor final. Um estudo recente da entidade apontou 
que, em agosto de 2022, a diferença entre o preço do QAV 
na bomba no Brasil e nos Estados Unidos registrou pico 
de quase 50%. Nas primeiras semanas da gestão, a Abear 
e 	tivos das aéreas se reuniram com integrantes do 

o para apresentar a demanda das companhias para 

o . 	o presidente da Petrobrau. leart Paul Prates, que já 
anunciou que pretende rever a política de preços da estatal, 
sob o argumento de que a maior parte dos combustíveis 
consumidos no pais é produzido em refinarias brasileira, 

Revés? 
Entre dezembro e a 

semana passada, o preço 
médio do botijão de gás (13 
kg) subiu mais de ES lO no 
Amazonas, de Rã 112,95 
para Rã 123.15, alta de 
9%. No mesmo período, o 
preço médio nacional caiu 
quase ES 2, para ES 108.02. 
Segundo distribuidoras e 
revendedores locais, isso 
reflete a privatização da 
refinaria de Manaus, que 
passou a ser operada pelo 
grupo Atem em dezem-
bro de 2022. 15 metes 
após assinatura do con-
trato de compra do ativo 
da Petrobras. Povo de lá 
deve estar contente. 

Sem abuso 
A AnoteI quer pôr fins 

ao problema das chamadas 
de telemarketing abusivo 
até o final do ano. Desde 
junho de 2022, a agência 
vem adotando medidas 
cautelares para diminuir 
o número deste tipo de 
ligações. Entre elas estão, 
o bloqueio de usuários e a 
autorização is prestadoras 
para que efetuem a cobran-
ça de chamadas curtas de 
até três segundos. que não 
era permitida. A Anatel 
reconhece que, mesmo 
comas medidas, as redes 
de telecomunicações ainda 
têm um número bastante 
elevado ligações. 

Abono 	 Abono II 

0 número de horas trabalhadas na produção também avançou 
0,6% em dezembro de 2022, na comparação com novembro 
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es-roDo Do CEARÁ - PUPEITUBA MUNICIPAL 06 BARROQUINUA 
-.AVISO RESULTADO HABILITAÇÃO. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA NO. 2022.12.16.5tCP: OBJETO: SELEÇÃO DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI-
ÇOS DE LOCAÇÃO EM Iplrp0&noTRuJTueA PARA EVENOO, INCLUINDO, 
ATRAÇÃO MUSICAL, ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE LOCAÇ80 COM MON-
TAGEM E DESM070'tAGEDI De EQUIPAMENTOS E rsTau'rueA EM GE-
RAL PAPA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA oe 
CULTURA DO Ml.INICIPIO DE BARROQUINHA, DE ACORDO COM E5-
.SCIFIcAÇÂ0 DO TERNO DE REFER8NC1A.TIPO: MENOR PReÇO POR 
ITEM.  REGIME DE EXECUÇÃO: DIRETA. A coMissÃo oe UCITAÇÃO 
COMUNICA aos 1N1'RROSSADOS O RESULTADO DA ANÁLISE DE SOA. 
BIUTACÃO DO CERTAME sues,RcrraDor IMP.UAI HAPI5ITADAS, 
F AIRTON VICTOR - Me CNP3r 97.553.390/00e1.69; GUIATRL1.1 DO. 
RLICIDAOE e eve,eroo LTDA CNP): 00.430.571/000E.66; IL COSTA 
E51'EVAOl-T-SE COles: 32.216.752/0001-80; O. DOS REIS BRANDÃO Ei' 
Rnu.uE CNP), 27.105.515/0001'02  P.A DA COSTA  ROCHA  oe ousei-
RA ME COEI; 24.730.537/0001-75; SANIC LOCAÇãO DE BANHEIROS 
QUIMICOS E TOLOOS LTOA COEI, 05.1e4.410/0001-04; PR CARVA-
LHO XAVIER-ME CNP): 3I.364.651/0001-47; AU POODUÇÕCS E SRR-
viços LTDA CNPI; 32.725.35010001-e5; !S.M DA CO9TA'ME CNPIr 
45.653.399/0001.48;  W.01 SAMPAIO  INSDUS'TRIA COMEeCIO SERVI-
ÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Coe), I1.675.54110420I.36; 1D5 see-
viços e LOCAÇÃO EIRELI CNP); 21.750,61210005'71; CONSTANCIO 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CIIPS; 37.0e9.327/000I-91; ENAJON 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LIDA- EPP ODeS, 23.365.14811001-
25. FEROE5ÊS PRODUÇÕES,  CON351LT'ORtA E P0030105 LTDA - 
ME CNP), 03.351.451/0001-78; JOSÉ A5IDEN000 NOBRE CNP): 
09.000.37e/0e01-e2; STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRA-
'71505 LiDA CNPS, 35.979.8I7Ie005-38; MARIA~ RODRIGUES 
OE OLIVEIRA EIRELU.MR cNps,31.e32.051I0001.03; I4OeLAN BROTO 
RERTOLDO-ME CNP) 04.e11.796/ee01-39; R.E SOUSA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA CNPS, ao.aao.sla/eoni-u; NEW5 PRODUÇÕES E 
EVENTOS DE FESTAS LTDA cNP3, 14.555.5041000 1-62; IOHNNY UMA 
PRODUÇÕES MUSICAIS LIDA CNP); 27.950.073/0001'69. EMPOS-
SAS INAIILITAOAS, GOOD EMPREENDIMENTO e steviços LTDA 
COPSt 24.989.784/0e01.e0; ACE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA 
CNPI, 21.08e.e20/000I-E4; MARORO EMPREENDIMENTOS CORO-
U CNP3r 33.00E.27310001.00; HP PRODUÇÕES E LOCAÇÕOS EIRRU 
eles 26.722.490/0001-23; FRANCISCO ROMÁ010 DA SOLVA PAU-
LA 0e107223370 Cli?); 33.097.124/0101-96; THAVNARA ROCHA DE 
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• 	Fortaleza, Ceará. Brasil . Sexta-feira, sábado e domingo. 3,4 e 5 de fevereiro de 2023 e O ESTADO 

ECONOMIA 
LançamentO. O Mercado Pago, banco digital 3 Meecodo Livre, laoços um CDB coto rendimento de 120% 

do CDI, Oferecido em parceria com a cometera Órama, o produto estard daponive) ao investimento minivo a 
partir de R$ 1. eu prazo é de três meses até o vencimento. O produto pode ser adquindo até 6 de fevereiro. 

Cerca de 23,6 milhões 
de trabalhadores devem 
receber o abono salarial 
em 2023 e o valor total 
reservado é de 0$ 24,4 
bilhões, segundo o 
Ministério do Trabalho e 
Previdência. No aplicativo 
Carteira de Trabalho Digi-
tal, lago na página inicial, 
o sistema Informa que a 
consulta as abono salarial 
estará disponível a partir 
do dia 5. A consulta mos-
trará valor, data e banco 
de recebimento para quem 
tem direito. Outro canal 
previsto para verificar 
se receberá o abono é o 
portal gov.br. 

O Copom. do BC. 
decidiu manter. 
pela quinta vcz 
seguida. a taxa Sellc 
em 13.75%. Esta foi 
a primeira reunião 
do Copom no ano. 
A última foi reali- 

BC mantém juros a 1375% pela 5' vez seguida 

o abono salarial do PIS 
(Programa de Integra-
ção Social) e do Paoep 
(Programa de Formação 
do Patrimônio de Servidor 
Público) de 2023 começa 
ser pago no dia 15 de fe-
vereiro, com lotes mensais 
até 17 de julho. O abono 
varia de R$ 109 a 6$ 1.302, 
de acordo cem a quantida-
de de meses trabalhados 
em 2021. A Caixa pagará 
o abono da PIS para os 
trabalhadores nascidos em 
janeiro e fevereiro e o Ban-
co do Brasil depositará e 
abono do Pasep para quem 
tem inscrição com final 
zero no programa. 

O rendimento da indústria 
da transformação avançou 
2,1% no Brasil em 2022. No 
último mês do ano, o avan-
ço foi de 0.8%. na compara-
ção com novembro, na série 
livre de efeitos sazonais. O 
segmento também registrou 
alta no número de horas tra-
balhadas na produção, na 
massa salarial real e no rendi-
mento médio do trabalhador 
no mês de dezembro. O dado 
foi divulgado nessa quinta. 
-feira (02/02), pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI) e constam do boletim 
Indicadores Industriais. 
O documento aponta 

para uma trajetória de cres-
cimento do segmento que 
se consolidou ao longo de 
2022. O emprego registrou 
estabilidade pelo segundo 
mês consc-cutwo, reforçando 
a acomodação do ritmo de 
crescimento. Enquanto isso. 
o lisuramento real e a utiliza-
ção da capacidade instalada 
(UCI) registraram avanço 

Além disso, em dezembro 
do ano passado, ofazuruznento 
real da indústria de transfor-
mação recuou 0,4% em rela- 

Já é possível comprar um 
novo título na plataforma do 
Tesouro Direto, batizado de 
RendA+. O titulo público de 
longo prazo é destinado aos 
investidores interessados em 
garantir uma fonte de renda 
complementar à aposentado-
ria. De acordo com a Secre-
taria do Tesouro Nacional, o 
novo titulo pode ser adqui-
rido por meio da plataforma 
do Tesouro Direito ao valor 
mínimo de Rã 30, sendo pos- 

ção ao resultado de novembro, 
na série livre de efeitos sazo-
nais. Apesar da variação ne-
gativa no mês, o isturamento 
Permanece no segundo ponto 
mais alto desde 2015. Na com-
paração acumulada de janeiro 
a dezembro de 2022 frente ao 
mesmo período de2e2l.ofa-
turamento anota alta de 2,8%. 

Ainda segundo o boletim, 
dos seis indicadores regis-
trados, apenas a UCI teve 
queda ao longo do ano. Os 

sível ser resgatado em 240 
prestações mensais, em um 
total de 20 anos. 

Basicamente, a pessoa 
tem que responder a duas 
perguntas: quando eu quero 
me aposentar e quanto eu 
quero receber? Ela entra na 
Tesouro Direto, e o simula-
dor vai dizer com quanto ela 
terá que contribuir menu] 
mente ao longo do período, 
explicou e subsecretário do 
Regime de Previdência Com  

outros cinco registraram 
crescimento na comparação 
anual. Com  Isso, a CNI disse 
que, entre os principais fa-
tores que contribuíram para 
esse avanço em 2022, estão 
a reorganização gradual das 
cadeias de suprimento, a 
desaceleração inflacionária 
e a recuperação do merca-
do de trabalho, associada à 
atividade económica mais 
aquecida. 0 avanço acon-
tece a despeito das taxas de 

plemmtar. Narlon Gutierre 
Nogueira, destacando que 
o Brasil é o primeiro pais a 
implantar um título público 
previdenciário com as carac-
terísticas complementares do 
RendA+. 

O RendA+ será isento de 
cobrança de Taxa de Custó-
dia da B3, caso o investidor 
não resgate o titulo com li-
mito de até seis salários mí-
nimos de renda mensal antes 
da data de vencimento.  

juros crescentes, que neguem 
impedindo um avanço mais 
expressivo da atividade ia-
dustrial' destacou a CNI. 

Horas trabalhadas avanças 
Ainda de acordo coma CNI,o 
número de horas trabalhadas 
na produção avançou 0.6% em 
dezembro de 2022, na compa-
ração com novembro, também 
na série livre de efeitos saro-
riais. Na comparação anual. 
houve crescimento de 2.7% das 
horas trabalhadas cm 2022. No 
último mês do ano passado, o 
emprego industrial perma-
neceu estável pelo segundo 
mês consecutivo, apresentan-
do uma variação de 0,1% na 
comparação com novembro 
Com o resultado do referido 
p~ a geração de empre-
go finda 2022 com avanço de 
1.5% no acumulado de janeiro 
a dezembro de 2022, frente ao 
mesmo período de2021. 

Outro indicador, relativo 
à massa salarial real da in-
dústria de transformação, 
também cresceu pelo seguis-
do mês consecutivo, com 
alta de 0.3% na comparação 
com novembro, na série livre 
de efeitos sazonais. 

No caso de realizar o resga-
te antecipado dos títulos em 
menos de 10 anos, o titular 
pagara taxa sobre o valor de 
resgate de 0.50% ao ano Entre 
10 e 20 anos, a taxa cobrada 
terá de 0.20% ao ano. Acima 
de 20 anos, 0,10% a.a. Além 
dissio, não há mais cobranças 
de taxas semestrais, ou seja, o 
investidor só paga a Taxa de 
Custódia da 83 no momento 
do resgate que ocorrer antes 
do vencimento do titulo. 

Novo título Tesouro RendA+ já pode ser comprado 

Rendimento da industria da 
/ 

transformação avança 2,1 % ' 
Em dezembro, o emprego industrial permaneceu estável pelo segundo 
mês consecutivo, com variação de 0,1% na comparação com novembro 



CARLOS ARTUR NOGUEIRA DE MEDEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 
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Chamada Pública NO 14.001.30.2023CP 
Contratante e signatário: EEF Osvaldo Mastins de Almeida, Felipe Fernandes dAlmeida,"1?'  
Presidente do Conselho Escolar. Contratada: Cooperativa Agropecuária do Sestã. 
COOAC e Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do  
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em atendimento ao Prógrama 

), Nacional de Alimentação Escolar, destinados ao PNAEC, PNAEP, PNAEF Ii' ao 5 PNAEF 	 -4 

noventa reais e oitenta centavos). Valor do Contrato da COOPVALE: R$ 30.860,20 
I6 ao 9'I, AEE e EiA. Valor do Contrato da COOAC: R$ 7.890,80 (sete mil, oitoceishis 	X' 

mil, oitocentos e sessenta reais e vinte centavos(. Vigência dos contratos: 31/12/2023. 
Signatários: Antônio Airton Gomes Filho e Deusivan Vieira de Oliveira. Data da Assinatura: 
11/01/2023. 

EXTRATO DE CONTRATO 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Seção 3 ISSN 1677-7069 	 Nt 25, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N# 302.01/2023-PE 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pacoti, toma público para conhecimento 
dos interessados, que se encontra aberta, para cadastramento de propostas de preços, a 
licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico que será realizada rio dia 16 de fevereiro de 
2023 às 09h:30min (horário de Brasília) no portal http:// www.bllcompras.com/ conforme 
especificado no Edital Nt 0302.01/2023.PE com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICíPIO DE PACOTI/CE O Edital 
encontra-se na integra na Sede da Comissão de Pregões, Avenida Coronel José Cicero 
Sampaio - Nu 663 - Centro - Pacoti - Cc, no horário de 08:00h às 12:001h site do 
ww.(ce.ce.gov.br/llcllações  e httpn://www.pacoti.ce.gov.br/.  

Pacoti/CE, 2 de fevereiro de 2023 
MARCIA TABOSA LUZ BARROZO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL N2  1/2023/SMS - PE 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Paramoti, torna público para 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberta, para cadastramento de propostas 
de preços, a licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico Que será realizada no dia 16 de 
Fevereiro de 2023 M 09h:00min (horário de Brasília) no portal 
http://www.bbmnetllcitacoes.com.br/ conforme especificado no Edital Ne 001/2023/SMS 
PE com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 

DE RECARGAS DE OXlGfNlO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CO MIJNICIPIO DE PARAMOTI/CE. O Edital 
encontra-se na integra na Sede da Comissão de Pregões, localizada à Rua 04, s/n, Prefeito 
Araci Santos, Paramoti, Ceará, CEP 62.736-00, fones: (85) 3320-1338 / 99415-8615, no 
horário de atendimento ao público de OlhOOmin às 17h00min e também nos sites 
https:f/licitacoes.tce.ce.gov.br/ e https://www.paramoti.cegov.br/licitacao.php#.  

Paramoti - CE, 2 de fevereiro de 2023. 
RAFAEL SANTOS DANTAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N 3/2023 

Processo Lícitatório N2 041/2023 . Pregão Eletrônico N 003/2023. 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Penaforte/CE, comunica aos 

interessados que realizará Pregão Eletrônico NQ 003/2023, cujo objeto é a aquisição de 
gêneros alimentícios destinados ao programa nacional da alimentação escolar (PNAE) junto 
a Secretaria de Educação do Município de Penaforte/CE, sendo o Cadastramento das 
propostas a partir do dia 03/02/2023 até 16/02/2023 às 07:00h no site 
www.licitapenaforte.com.br. Abertura das propostas 16/02/2023 às 08h:h0omin e a fase 
de disputa de lances no dia 16/02/2023 às 09:00h. O edital completo e maiores 
informações aos interessados, após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00h, no 
setor de licitações, na Avenida Ana Tereza de Jesus n5 240 - Centro . e nos sites: 
www.sce.ce.gov.br/municipios  . www.penaEorte.ce.gov.br  - www.licrtapenaforte.com.br. 

Penaforte/CE. 2 de fevereiro de 2023 
CÍCERO RANGEL ANDRADE BEZERRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  01.30.01/2023 

A Pregoeira, através da Secretaria da Educação Juventude, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, o edital, cujo objeto: Contratação de Empresa para 
prestação de serviços de Transporte Escolar dos alunos, do Município. Recebimento das 
propostas: a partir desta publicação até o dia 16/02/2023, às 08h, horário de Brasília, 
abertura das propostas, no sitio www.bbmnet.com.br. O início da sessão de disputa de 
preços: 16/02/2023, às 09h, horário de Brasilia, no sitio www.bbmnet.com.br. informações 
gerais: O Edital poderá ser obtido através do sitio referido acima e demais informações 
poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondïm, nu  221 - Centro - 
Pindoretama/CE. Telefones: (85) 3375.1427 13375-1891, de segunda a sexta-feira, das 08h 
às 14h. 

Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sitio 
www.bbmnet.com.br  para verificação de informações e alterações supervenientes. 

NILCIRLENE MEIO DE OLIVEIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9  01.31.01/2023 

A Pregoeira, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAEE, torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, o edital, cujo objeto: Contratação 
de Empresa para prestação do serviço de Locação de 01 (um) veículo para SAEE do 
Município. Recebimento das propostas: a partir desta publicação até o dia 23/02/2023, às 
08h, horário de Brasília, abertura das propostas, no sítio www.bbmnet.com.br. O início da 
sessão de disputa de preços: 23/02/2023 às 09h, horário de Brasília, no sitio 
www.bbmnet.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio 
referido acima e demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal 
Gondim, nn 221 - Centro - Pisdoretama/CE. Telefones: (85) 33751427 / 3375-1891, de 
segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. Os interessados ficam desde já notificados da 
necessidade de acesso ao sítio www.bbmnet.com.br  para verificação de informações e 
alterações supervenientes. 

NILCIRLENE MEIO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9  2023.02.02.2 

O Pregoeiro Oficial do Município de Porteiras/CE torna público que será 
realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico - Objeto: Aquisição de 
géneros alimentícios destinados ao Programa de Alimentação Escolar do Município de 
Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Inicio de 
acolhimento das propostas: Dia 06 de fevereiro de 2023 a partir das 17:00 horas. 
Encerramento do acolhimento das propostas: Dia 16 de fevereiro de 2023 às 09:00 horas. 
Inicio da sessão: Dia 16 de fevereiro de 2023 às 09:00 horas - através do Portal de 
Compras no Site www.licltacaoportelras.com.br. 

Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços 
eletrônicos: www.porteiras.ce.gov.br, www.licitacaoporteiras.com.br  e www.tce.ce.gov.br. 
Informações pelo telefone (88) 3557-1254 (R-211), no horário de 08:00 às 12:00hrs. 

Porteiras/CE, 2 de fevereiro de 2023 
MARIA EDNA TAVARES DE LAVOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS N' 2023.01.30.01 . SEDUMASP 

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, 
sorna público que se encontra à disposição dos interessados, o edital da Tomada de 
Preços: 2023.01.30.01 - SEDUMASP, cujo o objeto: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para executar projeto de adequação da estrada vicinal no trecho da BR 
122 à sede do Distrito de São João dos Queiroz no município, de acordo com Convênio N' 
913048, Contrato Nt 1076262-14, PT NO 107.8200-37, conforme Projeto Básico de 
responsabilidade da secretaria, com data de abertura marcada para o dia 17/02/2023, às 
09h, na sala da Comissão de Licitação, situada na Trav. José Jorge Matias, S/N, Campo 
Velho, Quixadá, Ceará. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Chamada Pública Nu 14.001.34.2023CP 
Contratante e signatário: EEF Vicente de Castro, Distrito de Lacerda, Maria da Conceição 
Araújo Neres, Presidente do Conselho Escolar. Contratada: Cooperativa dos Agricultores 
Familiares do Vale do Forquilha-COOPVALE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.PNAE, 
destinados ao PNAEC, PNAEP, PNAEF Ir ao 5 ano), PNAEF (6 ao 9 ano). Valor do 
Contrato da COOAC: ES 4.088,20 (quatro mil, oitenta e Oito reais e vinte centavos). Valor 
do Contrato da COOPVALE: R$ 23.900,40 (vinte e três mil, novecentos reais e quarenta 
centavos). Vigência dos contratos: 31/12/2023. Signatários: Antônio Airton Gumes Filho e 
Deusivan Vieira de Oliveira. Data da Assinatura: 12/01/2023. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Chamada Pública Nu 14.001.27.2023CP 
Contratante e signatário: EEF Manoel Mastins de Almeida, Rosiana Maciei da Silva, 
Presidente do Conselho Escolar. Contratadas: Cooperativa Agropecuária do Sertão Central-
COOAC e Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Forquilha-COOPVALE. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, destinados ao PNAEP, PNAEF (10 ao52), PNAEF (69  ao 99) 
e AEE. Valor do Contrato da COOAC: R$ 35.876,60 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta 
e seis reais e sessenta centavos). Valor do Contrato da COOPVALE: ES 77.813,20 (setenta 
e sete mil, oitocentos e treze reais e vinte centavos). Vigência dos contratos: 31/12/2023. 
Signatários: Antônio Airton Gomes Filho e Deusivan Vieira de Oliveira. Data da Assinatura: 
11/01/2023. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Chamada Pública N9 14.001.28.2023CP 
Contratante e signatário: EEF Maria do Socorro Coelho Benicio, Alessandra Barbosa de 
Souza. Presidente do Conselho Escolar. Cooperativa Agropecuária do Sertão Central-COOAC 
e Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Forquilha-COOPVALE. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, destinados ao PNAEC, PNAEP, PNAEF (1 ao 5 ano) e 
AEE. Valor do Contrato da COOAC: R$ 16.913,60 (dezesseis mil novecentos e treze reais e 
sessenta centavos). Valor do Contrato da COOPVALE: R$ 50.593,80 (cinquenta mil, 
quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos). Vigência dos contratos: 31/12/2023. 
Signatários: Francisco Carlos EIoy e Deusivan Vieira de Oliveira. Data da Assinatura: 
09/01/2023. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Chamada Pública Nt 14.001.22.2023CP 
Contratante e signatário: EEF José Marinho de Góes, Distrito de Uruquê, Maria do Socorro 
Femandes Pimenta, Presidente do Conselho Escolar. Contratada: Cooperativa Agropecuária 
do Sertão Central-COOAC e Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Forquilha-
COOPVALE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, destinados ao PNAEC. PNAEP, 
PNAEF ) ao 5 ano), PNAEF (6 ao 9 ano(, AEE e EJA. Valor do Contrato da COOAC: ES 
7' 473,00 (sete mil quatrocentos e setenta e três reais). Valor do Contrato da COOPVALE: 
R$ 53.923,70 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e setenta centavos). 
Vigência dos contratos: 31112/2023. Signatários: Antônio Airton Gomes Filho e Deusivan 
Vieira de Oliveira. Data da Assinatura: 12/01/2023. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Chamada Pública NO 14.001.24.2023CP 
Contratante e signatário: EEF José Mastins de Almeida, Distrito de Paus Brancos, Thiago 
Rodrigues da Silva, Presidente do Conselho Escolar. Contratada: Cooperativa Agropecuária 
do Sertão Central-COOAC e Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do Forquilha-
COOPVALE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, destinados ao PNAEC, PNAEP. 
PNAEF (in ao 59),  PNAEF (60  ao 99)  e AEE. Valor do Contrato da COOAC: ES 8.176,40 )oito 
mil, Cento ri setenta e seis reais e quarenta centavos). Valor do Contrato da COOPVALE: R$ 
46.916,40 (quarenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta centavos). Vigência 
dos contratos: 31/12/2023. Signatários: Antônio Airton Gomes Filho e Deusivan Vieira de 
Oliveira. Data da Assinatura: 10/01/20232. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Chamada Pública Nu 14.001.32.2023CP 
Contratante e signatário: EE( Salviann Patrício de Almeida, Distrito de Damião Carneiro, 
Liduina da Silva de Sousa, Presidente do Conselho Escolar. Contratada: Cooperativa 
Agropecuária do Sertão Central-COOAC e Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale 
do Forquilha-COOPVALE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, destinados ao PNAEC, 
PNAEP, EiA e Fund. Int./Atividade complementar. Valor do Contrato da COOAC: R$ 
11.504,60 (onze mil, quinhentos e quatro reais e sessenta centavos). Valor do Contrato da 
COOPVALE: ES 40.915,40 (quarenta mil, novecentos e quinze reais e quarenta centavos). 
Vigência dos contratos: 31/12/2023. Signatários: Antônio Airton Gomes Filho e Deusivan 
Vieira de Oliveira. Data da Assinatura: 10/01/2023. 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XV N°025 1 FORTALEZA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CIS VALE - Extrato do Segundo Termo Aditivo de duração ao 
Contrato n° 2021.7021, oriundo do Pregão Presencial N° 018/2020-PP. Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Manutenção 
Preventiva e Corretiva de condicionadores de ar, com reposição de peças, para atender as necessidades do Consórcio Público de Saúde Interfederativoo- 
Vale do Curti - CISVALE. Vigência: O presente instrumento produzirá seus efeitos jurídicos e legais efeitos a partir do dia 1° de fevereiro de 2023 eyitCt4L 
até 1° de fevereiro de 2024. Empresa Contratada: Macnor Representações e Comercio LTDA EPP, CNPJ N. 00.376.638/0001-21. Fernando 11ØsJ4ue 
Goersch Bastos - Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. Caucaia/CE, 31 de janeiro4e 3.jj3_ \ 

0*0*0*0*0 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Hidrolândia -Aviso de Adjudicação e Homologação - Processo Originário: Tomada de Preços'.'4J'M.U-----  
250822-TPO1. Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Contratada: DH Corltções 	 / 
Serviços e Locações EIRELI CNPJ n° 16.581.78610001-18 - Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em pedra tiR»  
diversas ruas da Sede e no Distrito de Irajá no Municipio de Hidrolândia (Ceará) - MAPP 5566- Valor: R$ 1.030.423,35 (hum milhão trinta mil quatrocodtg 	5 
e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) - Data da Assinatura: 16/1212022 - Fundamentação Legal: artigo 43, inciso VI da Lei n°8.666/1993 - Signatários. 
Luiz Gonzaga Soares Timbó. 

*0* *0* 0*0 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°01.008/2023-
CP - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Ubajara. localizada na Av. Monsenhor Gonçalo Eufiásio, o° 962, Bairro Centro, 
toma público o recebimento dos documentos de habilitação e propostas de preços, até o dia 06/03/2023 as 10:00hs, cujo o objeto é a Contratação de 
empresa para a Construção de uma Escola com 05 (cinco) salas de aula, quadra coberta e praça - Padrão FNDE, na localidade de Chapada, Distrito 
de Araticum no Município de Ubajara - CE. O referido Edital poderá ser adquirido no setor de licitações no horário de 08:00 às 12:00 lis ou no sítio: 
www.municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br. Ubajara/CE, 02 de Fevereiro de 2023. João Paulo Miranda Albuquerque - Presidente da Comissão de Licitação. 

*0* 0*0 *0* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA/CE - Titulo: AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS - Espécie: Ata de 
Registro de Preços N° 20230201.01/SME - Processo Originário: Pregão Eletrônico n° PE/01/231222/SME; - Objeto: Registro de Preços para eventual 
Aquisição de Livros Didáticos destinados à Educação Infantil da rede municipal de ensino do Município de Reriutaba/CE. - Beneficiária 1: 
CFS- DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA, CNPJ o° 39.452.633/0001-76, valor Rã 343.507,00 - Data da Ata de Registro de Preços: 
01/02/2023 - Vigência: 12 (doze) meses a contar dessa publicação - Fundamentação Legal: Lei Federal n°8.666/93; Lei Federal n° 10.520/02; Decreto 
Municipal n°005/2021 - Signatários: Francisco Wellington Vale Pinto (CONTRATANTE); Clarisse Falção Semião- (Beneficiária 1). 

*0* *0* *00 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA - Titulo: AVISO DE INEX1GIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Unidade 
Administrativa: Secretaria de Cultura - Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: Inexigibilidade n° INEX/01/310123/SECULT - Objeto: 
Contratação de atração musical (Gil Mendes), para realização de 01 (um) show no dia 21/02/2023, com duração de 02h00m, alusiva a comemoração 
dos festejos Carnavalescos de 2023 do Município de Reriutaba/CE - Favorecida: G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, CNPJ n° 
26.263.021/0001-93 - Valor: Rã 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) - Fundamentação Legal: Inciso 111, art. 25, Lei Federal n° 8.666/93 - Presidente 
da Comissão de Licitação: Sâmia Leda Tavares Timbó. 

*0* *0* 0*0 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
GM-PPOO4/23SRP - PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PPO04/23SRP - PROCESSO N° GM-PP004/23SRP - VALIDADE: 01 (Um) Ano. DATA 
DE ASSINATURA: 01 de Fevereiro de 2023. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Saúde. OBJETO: Registro de Preços para Futuras e Eventuais 
Aquisições de material de construção, elétrico e hidráulico para atender as necessidades das unidades administrativas do Município de Monsenhor Tabosa/ 
CE. EMPRESA: INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: N'09.485.57410001-71, VALOR: Rã 2.340.597,46 (Dois Milhões Trezentos e 
Quarenta Mil e Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos). 

ais aos ao. 

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ. A Equipe Permanente de Pregão da Câmara Municipal de Tianguá comunica aos 
interessados que no próximo dia 17 4e fevereiro de 2023 às 09h00mrn estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 26.01.01/2023-
CMT (SRP), cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE COMBUTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARÁ MUNICIPAL DE TIANCUA. O edital completo estará à disposição nos dias 
úteis após esta publicação no horário de 08h00min às 12h00min no endereço à Rua Dep. Manoel Francisco. n°650-Centro. Tianguá - CE, 02 de fevereiro 
de 2023. Priscila Cardoso Queiroz - Pregoeira. 

as. asa soa 

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, toma público que se encontra à disposição 
dos interessados, o edital da Tomada de Preços: 2023.01.30.01 - SEDIJMASP, cujo o objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para 
executar projeto de adequação da estrada vicinal no trecho da BR 122 à sede do Distrito de São João dos Queiroz no município. de acordo com Convênio 
N°913048, Contrato N° 1076262-14, PT N° 107.8200-37. conforme Projeto Básico de responsabilidade da secretaria, com data de abertura marcada para 
o dia 17/02/2023, às 09h, na sala da Comissão de Licitação, situada na Trav. José Jorge Matias, SIN, Campo Velho, Quixadá.ICE. Carlos Artur Nogueira 
de Medeiros. 

*5* *0* *0* 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE. Extrato dos Contratos Chamada Pública N° 14.001.36.2023CP. Contratante e signatário: EEF José Carneiro. 
Aline Rodrigues da Silva. Vice-presidente do Conselho Escolar. Contratadas: Cooperativa Agropecuária do Sertão Central-COOAC e Cooperativa dos 
Agricultores Familiares do Vale do Forquilha-COOPVALE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, destinados ao PNAEC, PNAEF (1° ao 50)  e AEE. Valor do Contrato da COOAC: Rã 6.079,00 (seis mil e setenta e 
nove reais. Valor do Contrato da COOPVALE: Rã 18.928.40 (dezoito mil, novecentos e vinte e Oito reais e quarenta centavos). Vigência dos contratos: 
31/12/2023. Signatários: Antônio Airton Gomes Filho e Deusivan Vieira de Oliveira. Data da Assinatura: 13/01/2023. 

55* 5*5 *0* 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE. Extrato de Contrato Chamada Pública N° 14.001.34.2023CP. Contratante e signatário: EEF Vicente de Castro. 
Distrito de Lacerda, Maria da Conceição Araújo Neres, Presidente do Conselho Escolar. Contratada: Cooperativa dos Agricultores Familiares do Vale do 
Forquilha-COOPVALE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-
-PNAE, destinados ao PNAEC, PNAEP, PNAEF (1° ao 5* ano), PNAEF (6° ao 90  ano). Valor do Contrato da COOAC: Rã 4.088,20 (quatro mil, Oitenta e 
oito reais e vinte centavos). Valor do Contrato da COOPVALE: RS 23.900,40 (vinte e três mil, novecentos reais e quarenta centavos). Vigência dos contratos: 
31/12/2023. Signatari.... Antônio Airton Gomes Filho e Deusivan Vieira de Oliveira. Data da Assinatura: 12/01/2023. 

*5* *05 *0* 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE. Extrato dos Contratos Chamada Pública N° 14.001 .35.2023CP. Contratante e signatário: EEF Zilá Zilda Carneiro, 
Amônia Idelmira Paulino de Morais, Presidente do Conselho Escolar. Contratadas: Cooperativa Agropecuária do Sertão Central-COOAC e Cooperativa dos 
Agricultores Familiares do Vale do Forquilha-COOPVALE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, destinados ao PNAEF (1° ao 5°) e PNAEF (6° ao 9°). Valor do Contrato da COOAC: Rã 55.685,60 (cinquenta e cinco mil, 
seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Valor do Contrato da COOPVALE: Rã 89.24 1,00 (oitenta e nove mil duzentos e quarenta e um reais). 
Vigência dos contratos: 3111212023. Signatários: Francisco Carlos Eloy e Deusivan Vieira de Oliveira. Datada Assinatura: 09/01/2023. 

*0* *0* *5* 


