Prefeitura Municipal de Altaneira
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ n° 07.385.503/0001-71
EDITAL CONVOCATÓRIO
Tomada de Pregos N°2021.04.14.1

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, com sede na Rua Furtado
Leite, n° 272, Centro, Altaneira/CE, torna público para conhecimento dos interessados que até as 09:00 horas
do dia 03 de maio de 2021, na sala de reuniões, no prédio da Prefeitura endereço acima citado, em sessão
pública, dará inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitação e as propostas de pregos referentes a licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo
empreitada por menor preço global, sendo o setor interessado a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 8.666/93, de 21.06.93,
e suas alterações posteriores.
Compõem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentadas:
PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do
contrato.
PARTE B - ANEXOS
ANEXO
I - Projetos e Planilhas Orçamentárias
ANEXO
II - Minuta do Contrato
DEFINIÇÕES:
Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste
documento de licitação, ou em quaisquer de seus anexos, eles terão o significado determinado a seguir:
A)CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o objetivo desta
licitação.
C)CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o Contrato.
D)CPL - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE.
CAPITULO I - DO OBJETIVO
1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de engenharia a serem prestados na
execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Distrito de Sao Romão, Zona
Rural deste Município de Altaneira/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital
Convocatório.
CAPITULO II- DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Somente poderão participar desta licitação, as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, ou que atendam todas as condições de cadastramento da Prefeitura, de
acordo com o Art. 22, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.
2.2 Poderão participar desta licitação firma individual ou sociedade comercial regularmente estabelecida neste
pais, que satisfaçam todas as condições deste Edital de Tomada de Preços, especificações e normas, de
acordo com os anexos, parte integrantes do presente Edital, e ainda, que estejam devidamente inscritas junto
ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA, como especificada e credenciada
para a realização de obras de CONSTRUÇÃO CIVIL.
2.3 Não será admitida a participação dos interessados sob forma de consórcio.
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2.4 Não poderá participar desta licitação empresa declarada inid6nea por órgão ou entidade da administração
direta, por autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista e por demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
2.5 A licitante que pretender se fazer representar nesta licitação, devera entregar a Comissão, juntamente
com os envelopes fechados original ou cópia autenticada de PROCURAÇÃO PARTICULAR, com firma
reconhecida em cartório, caso contrário, deverá ser anexado documento que identifique a assinatura do
outorgante para que seja confrontada a assinatura, sob pena de invalidação da procuração, OU PÚBLICA,
outorgando amplos e específicos poderes para o mandatário representar a licitante nesta licitação. Quando o
representante for titular da empresa devera entregar original ou cópia autenticada do documento que
comprove tal condição.
2.6 0 Caderno do Edital completo poderá ser adquirido no mesmo endereço referido no preâmbulo deste, de
segunda a sexta-feira, de 08:00 as 12:00 horas, mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta
reais), que devera ser paga junto ao Setor de Arrecadação do Município, através de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM. Este valor refere-se ao custo de cópia reprografica do Edital e seus Anexos, ou
gratuitamente pelos sites: www.tce.ce.qov.br.
2.7 A documentação apresentada integrara os autos do processo e não sera devolvida. A apresentação de
qualquer documento exigido nos itens acima em cópia reprografica, sem a devida autenticação por cartório
competente, publicação em Órgãos da Imprensa Oficial ou por servidor da administração (Art. 32 da Lei n°
8.666/1993), invalidará o documento, e por consequência, inabilitara o licitante.
CAPITULO III - DA HABILITAÇÃO
3.1 Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo no
frontispício os seguintes dizeres:
A Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Altaneira/CE
Tomada de Pregos N°2021.04.14.1
Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação
Razão Social do Licitante

L.,

3.2 0 envelope n° 01 deverá conter os seguintes documentos a seguir relacionados, em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por publicação da imprensa oficial, todos
perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade, no dia e horário indicados:
3.2.1 Prova de Inscrição, mediante comprovante, no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ;
3.2.2 Certidão Negativa de Débitos quanto a Divida Ativa da União;
3.2.3 Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
3.2.4 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
3.2.5 Certidão Negativa de Débitos Municipais;
3.2.6 Certidão Negativa de Débitos com o INSS;
3.2.7 Certificado de Regularidade de Situação - CRS do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
3.2.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST.
3.2.9 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de
seus administradores;
3.2.10 Registro comercial, no caso de empresa individual;
3.2.11 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em
exercício;
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3.2.12 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
3.3.13. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta
3.2.14. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
3.2.15. Comprovação de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitação.
3.2.16 Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e que conste
responsável(eis) técnico(s);
3.2.17 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devendo tais atestados estar devidamente
registrados na entidade profissional competente e virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas
dos serviços executados.
3.2.18 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior (Engenheiro Civil) ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente (CREA), detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes com o objeto da licitação, devendo tal(is) atestado(s) vir(em) acompanhado(s)
das respectivas planilhas descritivas dos serviços executados.
3.2.18.1 Para comprovar que o profissional acima referido pertence ao quadro permanente da licitante, no
caso de não ser sócio da mesma, deverá ser apresentada cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS, acompanhada da cópia do Livro de Registro de Funcionários ou Contrato de Prestação de
Serviços, com firmas das partes devidamente reconhecidas por cartório competente, caso contrário, deverá
ser anexado documento que identifique a assinatura das partes para que seja confrontada a assinatura, sob
pena de invalidação.
3.2.18.2 Para fins de qualificação técnica, não serão aceitas certidões de acervo técnico sem atestado e sem
estarem acompanhadas das respectivas planilhas descritivas dos serviços executados.
3.2.18.3 A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica será representada pelo conjunto dos
acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico de acordo com a Resolução do
CONFEA n° 1.025 de 30.10.2009, mais precisamente no seu Art. 48.
3.2.19 Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, mediante a apresentação de relação explicita e da declaração formal de sua
disponibilidade, nos termos do § 6°, do Art. 30, do Estatuto das Licitações.
3.2.20 Declaração, de que a licitante concorda com todas as normas deste Edital, e caso venha a ser
vencedora da presente Licitação, instalará Unidade de Apoio para execução dos serviços, com toda
infraestrutura necessária no Município de Altaneira/CE.
3.2.21 Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII,
do Art. 7° da Constituição Federal.
3.3 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, publicação em Órgãos da Imprensa Oficial (Art. 32 da Lei n° 8.666/1993)
ou por Servidor da Administração (mediante apresentação do documento original), devendo estarem
perfeitamente legíveis sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
encerramento em envelopes devidamente lacrados e indevassáveis, conforme previsto neste Edital, sob pena
de invalidação do documento, e, por consequência, inabilitação do licitante.
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3.1.1 Para as declarações que não constarem firma reconhecida em cartório competente, deverá ser anexado
documento que identifique a assinatura do signatário para que seja confrontada, sob pena de invalidação do
documento, e, por consequência, inabilitação do licitante.
3.4 Somente será aceito o documento acondicionado no envelope n° 01, não sendo admitido posteriormente
o recebimento de qualquer outro documento, nem a autenticação de cópia de qualquer documento por
membro da Comissão de Licitação, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue
Comissão.
3.4.1 A apresentação de qualquer documento exigido nos itens acima em cópia reprográfica, sem a devida
autenticação por cartório competente, publicação em Orgãos da Imprensa Oficial ou por Servidor da
Administração, invalidará o documento, e por consequência, inabilitará o licitante.
3.5 A Comissão poderá, também, solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação,
sendo a empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da
solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada.
3.6 A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata.
3.7 Caso a licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar Declaração que
comprove tal situação.
3.8. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma
que não conste previsão em legislação especifica, os referidos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90
(noventa) dias, contados até a data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado,
conforme legislação do órgão expedidor.
ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO:
3.8 Na forma do que dispõe o Art. 42, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a
comprovação da regularidade fiscal das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato.
3.9 Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
3.10 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
3.11 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultado
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
3.12 Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta Licitação referentes à fase de
habilitação, bem como que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda,
serão inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que não apresentarem a regularização da
documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido acima.
CAPITULO IV- DA PROPOSTA DE PREÇO
4.1 A empresa licitante deverá entregar à Comissão, até a hora e dia previstos neste Edital, envelope fechado
tendo no frontispício os seguintes dizeres:
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Altaneira/CE
Tomada de Preços N° 2021.04.14.1
Envelope n° 02 - Proposta de Pregos
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Razão Social do Licitante
4.2 As propostas de preços deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias em papel timbrado da própria
empresa, sem emenda, rasuras ou entrelinhas, assinadas por representante legal e por responsável técnico
da mesma a ser entregue a Comissão de Licitação em envelope fechado.
4.2.1 Na proposta de pregos deverá constar os seguintes dados:
a)Identificação obrigatória dos pregos apresentados para os serviços;
b)Obras e Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação;
c)Prego Global por quanto a licitante se compromete a executar as obras e serviços objeto desta Licitação,
expressos em reais em algarismo e por extenso;
d)Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 dias;
e)Prazo de execução dos serviços, que será de 03 (três) meses.
4.2.2 A proposta de pregos deverá vir munida de orçamento(s) detalhado(s), contendo a especificação do
Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o prego unitário e o preço total, em algarismo, assim como
da composição de todos os custos unitários dos serviços, do cronograma físico-financeiro da obra, do
demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, com sua devida composição, assim
como a Composição de Encargos Sociais de sua proposta de pregos, devendo ser devidamente assinados
pelo engenheiro responsável técnico da empresa proponente, sob pena de desclassificação da mesma.
4.2.2.1 No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a Unidade expressa no
Orçamento da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE para o item.
4.3 Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que
não contenham o símbolo da moeda (R$);
4.4 Os pregos constantes do orçamento da licitante deverá conter apenas duas casas decimais após a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas
decimais dos centavos.
4.5 Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as
despesas necessárias á execução da obra, inclusive as relacionadas com:
4.5.1 materiais, equipamentos e mão-de-obra;
4.5.2 carga, transporte, descarga e montagem;
4.5.3 encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
4.5.4 tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
4.5.5 seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados
direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
4.6 A obra será contratada por EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL. Portanto os licitantes deverão
verificar e calcular todas as quantidades dos serviços a serem executados.
CAPITULO V - DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS
5.1 Os envelopes 01 - Documentação de Habilitação e 02 - Proposta de Preços, todos fechados, serão
recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital.
5.2 Após a Presidente da Comissão receber os envelopes 01 e 02 e declarar encerrado o prazo de
recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos documentos outros que não os
existentes nos referidos envelopes.
5.3 Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitação. A
Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade
dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas estão devidamente autenticadas
pelo Cartório competente. Os documentos para a habilitação, poderão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia devidamente autenticada em Cartório.
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5.4 Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão, em seguida postos
disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.
5.5 A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre
o seu acatamento ou não.
5.6 Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, a Presidente da Comissão fará diretamente a
intimação dos atos relacionados com a habilitação e Inabilitação das licitantes, fundamentando a sua decisão
registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de interpor recurso, a
fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada
ao interessado na presença da Comissão.
5.7 Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item
anterior será feita através de publicação na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado,
iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega
Comissão das razões e contra razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessão será
suspensa.
5.8 Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a data e
horário em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação ás licitantes será feita com
a antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através de publicação na Imprensa
Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado.
5.9 lnexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará
prosseguimento ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada
mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta de Pregos.
5.10 Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido envelope,
que deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que
marca a data da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
5.11 Será feita, em seguida, a abertura dos Envelope 02 das Licitantes habilitadas. A Comissão conferirá se
foram entregues no referido envelope a Proposta e o Orçamento.
5.12 Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, serão examinados os aspectos formais
da Proposta e do Orçamento. O não atendimento a pelo menos uma das exigência deste Edital será motivo
de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
5.13 A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes não desclassificadas pela
ordem crescente dos preços nelas apresentados.
5.14 A Comissão examinará, da licitante cuja proposta está em primeiro, e demais lugares, o Orçamento. Não
sendo encontrados erros a Comissão declarará a licitante classificada em primeiro lugar como vencedora
desta licitação.
5.15 Caso seja encontrado erro ou erros a Comissão promoverá desclassificação da proposta e fará a mesma
verificação com relação à proposta da licitante que apresentou o segundo menor preço global e assim
sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de pregos, até que uma mesma
empresa tenha sua Proposta de Preços e o Orçamento da conformidade com todos os requisitos do Edital.
5.16 A Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura existentes nos centavos, decorrentes
de operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças nos centavos não ultrapasse o valor em real
correspondente a 0,01 % do valor global do orçamento da licitante.
5.17 Caso duas ou mais licitantes que não tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas com
preços iguais, a Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste
capitulo, observado o disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
5.18 A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspenderá a sessão
a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos licitantes
que participam da licitação.
5.19 Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, a Presidente da Comissão fará diretamente a
intimação dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e
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registrando os atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intenção de interpor
ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com
vista franqueada ao interessado ou interessados na presença da Comissão.
5.20 Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item
anterior será feita através de Publicação na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado,
iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias [Reis previsto em lei para a entrega a
Comissão das razões de recursos a serem interpostos pelo recorrentes. A sessão será suspensa.
5.21 As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pela Presidente da Comissão, na
presença dos prepostos das licitantes.
5.22 À Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinicio para outra
ocasião, fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não abertos
deverão ser rubricados pelos membros e por, no minim, 2 (dois) prepostos de licitantes.
5.23 A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as Propostas e os Orçamentos,
solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios
para as suas decisões.
5.24 Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a conclusão do
procedimento.
5.25 No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes 01 e
02 e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia CAI subseqüente, na mesma hora e mesmo
local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, fazendo a publicação e
divulgação na mesma forma do inicio.
5.26 A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem prego ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
5.27 Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este último.
5.28 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em não
havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar às licitantes
prazo de 08 (oito) dias 'Reis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas nos termos
do art. 48 da Lei n.° 8.666/93.
5.29 Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, não cabe
desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou
s6 conhecido após o julgamento.
5.30 A Comissão verificará a existência de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), para o
cumprimento do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo na forma dos subitens abaixo.
5.31 Caso a proposta classificada em 1° lugar não seja ME ou EPP, a Comissão procederá de acordo com o
seguinte:
5.31.1 Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006),
preferência de contratação para as ME e EPP.
5.31.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores á proposta melhor
classificada, depois de ordenadas as propostas de pregos em ordem crescente dos pregos ofertados.
5.31.3 Para efeito do disposto no subitem 5.31.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte
forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de prego
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e
consequentemente declarada vencedora do certame;
b)não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.31.2, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
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5.31.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.31.2, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada
em ata.
5.31.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.31.6 Ocorrendo a situação prevista no subitem 5.31.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação da Comissão.
Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos.
CAPITULO VI— DO JULGAMENTO
6.1 A Licitação será julgada com observância dos seguintes procedimentos:
6.1.1 Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos relacionados no Capitulo Ill do
presente Edital.
6.1.2 A Comissão julgará as Propostas de Preços, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,
desclassificando as que não os satisfizerem.
6.1.3 Serão rejeitadas de pronto as propostas incompletas em virtude de omissão ou insuficiência de
informações, aquelas que contenham limitação ou condição constantes com as disposições deste Edital, bem
como, as que cotarem pregos julgados excessivos, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
6.1.4 Não serão tomadas em considerações vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de redução
sobre as demais propostas.
6.1.5 Será julgada vencedora a proposta de menor preço global apresentada para o objeto licitado.
6.1.6 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o vencedor será conhecido através de sorteio,
observado o disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
CAPITULO VII — DA ADJUDICAÇÃO, DO PRAZO, DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA FISCALIZAÇÃO,
DO PAGAMENTO E DAS SANÇÕES
7.1 A adjudicação do objeto dar-se-6 com a assinatura do instrumento contratual até o 5° dia útil da
convocação do licitante vencedor pela CONTRATANTE.
7.2 0 prazo de execução dos serviços será de 03 (três) meses, contados a partir do recebimento da 1a ordem
de serviços EXPEDIDA pela CONTRATANTE.
7.3 Os recursos financeiros, oriundos do Contrato de Repasse OGU n° 902036/2020 e Tesouro Municipal,
são os previstos na seguinte dotação orçamentária:
Drgao

Unid. Orq.

Projeto/AUvidade

Elemento de Despesa

07

01

15.451.0332.1.020.0000

44 90 51.00

7.4 Os serviços objeto da presente licitação serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura, a
quem caberá atestar a execução dos serviços em certificados de medição que serão expedidos mensalmente
até o 5° dia útil de cada mês.
7.5 A CONTRATANTE efetuará o pagamento a CONTRATADA pelos serviços executados, medidos e
aprovados pela fiscalização conforme Certificado de Medição, em até 5 (cinco) dias úteis da apresentação e
aprovação pela Secretaria de lnfraestrutura, acompanhado da Nota Fiscal e Recibo, diretamente na
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE.
7.5.1 No caso de atraso no pagamento das faturas, será devido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
havendo reivindicação da Contratada.
7.6 Independente das sanções Administrativas previstas na Lei n.° 8.666/93, e suas alterações posteriores,
será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação em caso de recusa tácita ou
expressa do licitante vencedor em assinar o contrato.
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7.7 A inobservância das obrigações contratuais acarretará à Contratada além de Sanções Administrativas e
Penais previstas na Lei n° 8.666/93 a aplicação das seguintes multas:
7.7.1 Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de serviços, por dia de paralisação injustificada
dos serviços.
7.7.2 Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de serviços, por dia de atraso injustificado do
inicio dos serviços.
7.7.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e proibição de contratação por um período
de 2 (dois) anos, com a Prefeitura Municipal de Altaneira/CE pela inexecução total ou parcial do contrato.

L.

CAPITULO VIII- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições
a seguir estabelecidas:
a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo â CONTRATANTE relação
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a
substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
c)Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestação dos serviços.
d)Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE.
e) Responder perante a CONTRATANTE, 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.
f) 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 relativas ao serviço, a não ser para fins
de execução do CONTRATO.
g)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, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de
trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência ás suas
obrigações não se transfere a CONTRATANTE.
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado,
Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho
e legislação pertinente.
k) 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° 9.605, publicada no D.O.0 de 13/02/98.
I) 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.
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m)Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
n)Prestar os serviços de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura.
o) 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.
p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de
retardar o processo de pagamento.
q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na
forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
CAPITULO IX - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
9.1 A Administração obriga-se a:
a)Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento
dos prazos.
b)Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do respectivo contrato, através da Secretaria
Municipal de lnfraestrutura.
c)Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento e no respectivo Contrato.
CAPITULO X - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES AO CONTRATO
10.1 A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no
projeto, plantas e especificações.
10.2 Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham pregos
unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com
base nas cotações apresentadas no orçamento.
10.3 Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes
com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os pregos unitários constantes da tabela de preços
utilizada pela Prefeitura Municipal de Altaneira/CE.
10.4 À Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas
obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do Art. 65, parágrafo 10,
da Lei n°8.666/93.
10.5 Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo Aditivo ao
contrato, após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos do itens 10.2 e 10.3 deste Edital.
CAPITULO XI- DOS RECURSOS
11.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão recursos nos termos do art. 109 da Lei n.°
8.666/93.
11.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Prefeito Municipal de Altaneira/CE, interpostos mediante petição
datilografada, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovará sua
condição como tal.
11.3 Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e do julgamento das propostas
deverão ser entregues aa Presidente ou a um dos Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal
de Altaneira/CE, no devido prazo, não sendo conhecidos os interpostos fora dele.
11.4 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
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11.5 Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado, ao Secretário
Ordenador da Despesa, que proferirá sua decisão.
11.6 Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista
franqueada ao interessado.
11.7 Na contagem dos prazos excluir-se-á odiado inicio e incluir-se-á ado vencimento, e considerar-se-ão
os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
CAPITULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 A apresentação da proposta configura que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e
demais condições para o cumprimento das obrigações desta licitação.
12.2 ik Contratada caberá toda e qualquer obrigação civil, penal e trabalhista decorrentes da execução do
contrato.
12.3 A Contratada deverá registrar o contrato no CREA até 10 (dez) dias úteis após a sua assinatura.
12.4 A contratada se obriga a manter as condições de habilitação previstas no Edital de licitação, durante a
execução do contrato.
12.5 A Comissão Permanente de Licitação atenderá aos interessados, no horário de 08:00 às 12:00 horas, de
2 à 6' feira, na sede da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, sito na Rua Furtado Leite, n° 272, Centro,
Altaneira/CE - CE, ou pelo telefone (88) 3545-1185.
12.6 É facultada a Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a
esclarecer a instrução do processo.
12.7 Esta Licitação poderá ser anulada em 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 da Prefeitura Municipal de
Altaneira/CE, sem que caiba aos licitantes qualquer indenização.
12.8 A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será
devolvida ao proponente.
12.9 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, na forma da Lei.
12.10 A homologação da presente Licitação é da competência da CONTRATANTE, nos termos da Lei.
12.11 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Altaneira/CE, aplicando-se os dispositivos da Lei n° 8.666/93 e legislação complementar.
12.12 A Comissão de Licitação poderá conceder prazo de até 15 (quinze) minutos de tolerância para a
participação de possíveis atrasados.
12.13 Das decisões da Comissão de Licitação, caberá recurso previsto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, e
suas alterações posteriores.
12.14 0 Foro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Licitação é o da Comarca de -Altaneira/CE.
Altaneira/CE, 14 de Abril de 2021.

lraneide Pereira de Pinho
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I

(TERMO DE REFERENCIA)
PROJETOS E PLANILHAS
ORÇAMENTARIAS

Tomada de Preços

n° 2021.04.14.1

Rua Dep. Furtado Leite, n° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000

Grau de Sigi
#PÚBLICO

CAIXA
RF Governo Juazeiro do Norte/CE
Rua da Conceição, 361 - 20 andar Centro
Juazeiro do Norte/CE
CEP : 63010-222

Oficio n° 0100 / 2021 / REGO VJN
Juazeiro do Norte, 23 de Março de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Francisco Dariomar Rodrigues Soares
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Altaneira
Rua Furtado Leite, 272 - Centro
CEP: 63195-000 — Altaneira — CE
Assunto: Orientações para Continuidade do Processo.
Ref.: Contrato de Repasse OGU n° 902036/2020 - Operação 1071097-63 - Programs
Agropecuária Sustentável — pavimentação - adequação de estradas vicinais

Senhor Prefeito Municipal,
1.
Comunicamos que a referida operação foi considerada tecnicamente viável,
permitindo o prosseguimento da operação quanto as análises pós-contratuais.
2.
Dessa forma, informamos que a CAIXA para proceder a autorização de inicio de
objeto e do processamento de liberação e autorização de desbloqueio de recursos do referido
Contrato de Repasse, necessita adotar medidas que objetivem garantir a perfeita execução do
empreendimento previsto no Plano de Trabalho.
3.
Para tanto, é necessário que esse contratado encaminhe it CAIXA, para analise, os
seguintes documentos para podermos autorizar o inicio de objeto:
a. Oficio de encaminhamento da documentação conforme modelo CAIXA, bem como
documentos nele listados;
b. Inclusão da licitação no SICONV.
4.
No caso de Ordem de Serviço e/ou fornecimento, e ART ou RRT, podem ser
apresentados posteriormente.
5.
Para melhor entendimento, esclarecemos que liberação significa o depósito de
recursos do Orçamento Geral da União — OGU na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse
e autorização de desbloqueio significa a disponibilização destes valores, após comprovada a
execução fisica do empreendimento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
1

CA1XA

7 0

*rri)

Informamos, ainda, que é vedado o desbloqueio de recursos para o Contrat6 de
6.
Repasse com prazo de vigência expirado.
Respeitosamente,
Assinado de forma digital por
MARIA SELMA DE
MARIA SELMA DE BRITO
BRITO
MAR11638791340306
MARTINS:38791340306 [WM 2021.03.23 17:1217 -03'00'

MARIA SELMA DE BRITO MARTINS
Assistente Sênior
RF Governo Juazeiro do Norte/CE
Assinado de forma digital por

•

VALDIR ALVES CARNEIRO VALDIR ALVES CARNEIRO
JUNICIR:03284463437
JUNIOR:03284463437

Dados: 2021.03.23 1730:59 -0300'

VALDIR ALVES CARNEIRO JUNIOR
Coordenador de Filial
RF Governo Juazeiro do Norte/CE

•

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
2
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•

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
ENDEREÇO: DISTRITO SÃO ROMÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ALTANEIRA/CE

CONTEÚDO:
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA DE SERVIÇOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

•

ORÇAMENTO CONSOLIDADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
B.D.I
ENCARGOS SOCIAIS

composIÇÕEs
PROJETO

D DE ALENCAR

SERGI
RNP 0

Altaneira/CE
Novembro de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
Rua Paulo Furtado Leite, N° 272, Centro, Altaneira/CE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

OBJETO:
0 presente memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta os serviços de Pavimentação em
Pedra Tosca S/ Rejuntamento, no Distrito Sao Roma°, Zona Rural do Município de Altaneira/CE.
PROJETOS:
A execução da presente obra deverá obedecer, integral e rigorosamente, aos projetos, especificações
e detalhes que serão fornecidas ao construtor com todas as características necessárias as perfeitas
execuções dos serviços.
NORMAS:
Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e
métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços
objeto do contrato.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:
A empreiteira se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência
técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente As obras e serviços.
A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA.
MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:
Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea,
de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegurem o bom andamento dos serviços. Deverão
ter no Canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessários ao desempenho dos
serviços.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a
serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por
ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos a dúvida será
dirimida pela fiscalização.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
Rua Paulo Furtado Leite, N° 272, Centro, Altaneira/CE

SERVICOS PRELIMINARES
PLACAS PADRÃO DE OBRA
A placa indicativa da obra, deverá ter as dimensões de 3,00m(largura) x 2,00m(altura) com dizeres
e desenhos a serem fornecidos pela fiscalização, será colocada no inicio do serviço da obra e
deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das
cores, durante todo o período da obra. Teri sustentação em frechais de madeira na altura
estabelecida pelas normas. As inscrições deveram ter todas as informações básicas sobre a obra.
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA ATÉ 5000 M2)
A locação da obra deverá ser feita com auxilio de topografo para que se atinja o alinhamento
desejado ao assentamento do meio fio e nivelamento do eixo e das bordas da pavimentação, este
nivelamento deverá ser feito a cada 20m.
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
Na preparação do subleito será removido o solo impróprio para a base e refeito um subleito com
material de boa resistência devidamente compactado. De modo geral, a regularização do subleito
consiste num conjunto de operações, tais como escarificação, umedecimento, compactaçâo e
conformação, de forma que a camada concluída atenda is condições de greide de terraplanagem e
seções transversais indicadas em projetos específicos.
PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
A pavimentação será em pedra tosca s/ rejuntamento de boa qualidade sobre colchão de material
inerte de espessura não inferior a 0,15m. Deverá ser assentada de maneira que a maior dimensão da
pedra fique na direção horizontal. Todo o calçamento deverá ser compactado com rolo liso tipo
tandem, para se obter uma superficie regularizada e um bom suporte de carga. Qualquer
irregularidade ou depressão que venha surgir na ocasião da compactação deverá ser imediatamente
corrigida para que seja restabelecido o nível normal. 0 assentamento da pedra tosca deverá ser feito
através do auxilio de ponteiros de ago, ao longo do seu eixo, espaçados de 10 em 10m no máximo.
Nesses ponteiros marcam — se o nível da rua. A seção transversal corresponde a cada um dos
ponteiros que com exatidão reproduzirá o abaulamento constante no projeto. Para fazer a pedra
tosca posicionar — se de maneira correta, o calceteiro fará uso de martelo e terá cautela para não
prejudicar a pedra que esteja corretamente assente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
Rua Paulo Furtado Leite, N° 272, Centro, Altaneira/CE

Enquanto a construção estiver em andamento e até a sua conclusão não será permitido o tráfego
sobre a pista. A rua pavimentada deverá ser entregue limpa e livre de qualquer entulho, de restos de
pedras e de qualquer outro material.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016
No assentamento do meio-fio em concreto deverá ser realizado o nivelamento e compactação da
base visando garantir a sua permanente estabilidade. Será utilizada argamassa de cimento e areia
média traço 1:3 preparada manualmente.
0 meio-fio deverá ser devidamente alinhado, nivelado e firme de forma que forme um "espelho"
com 12 cm a 15 cm de altura acima do nível do pavimento acabado da pista de rolamento. No caso
de haver sarjeta, esta será o fator determinante para a altura do "espelho" entre 12 cm e 15 cm.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
As sarjetas serão executadas com concreto usinado vibrado, moldadas "in loco" ao longo de todas
as vias, possuindo 30cm base x 10cm altura. 0 concreto deverá apresentar resistência minima de
20MPa ao fim dos 28 dias. Deverá possuir inclinação adequada para o escoamento das águas
pluviais.
PINTURA
CAIACAO EM MEIO FIO
0 meio fio deverá receber uma pintura com tinta à base de cal, branca, em pelo menos duas
demãos.

Altaneira/CE, Novembro de 2020
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PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
PLANILHA DE
SERVIÇOS

LOCAL: DISTRITO SÃO ROMÃO, ZONA RURAL DO MUNICIIPIO DE ALTANEIRA/CF.
DATA: 23/11/2020
BDI: 26,75%

RUA PROJETADA 01

TRECHO 01
ITEM

•

COD.

1.0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID

QIIANTIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES

LI

CI937

PLACAS PADRAO DE. OBRA

M2

6.00

1.2

C2873

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUX:1110 TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2)

M2

1.440.00

1.3

C3233

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

M2

1.440.00

M2

1.296.00

m

480,00

N1

480.00

M2

144.00

UN1D

QUANTIDADE

2.0

PAVIMENTAÇÃO

2.)

C2896

2.2

94273

/.3

94287

3.0

3.I

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO

ADQUIRIDO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). A17_06/2016
EXECUÇXO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 0612016

PINTURA

83693

CAIACAO EM N1E10 FIO

TRECHO 02
ITEM

(()D.

1.0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

C2873

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2)

M2

1.440,00

1 2

('3233

REGULARIZAÇÃO LX) SUB-LEITO

M2

1.440.00

M2

1.296,00

M

480.00

NI

480.00

M2

144.00

2.0

PAVIMENTAÇÃO

21

C2896

2.2

94273

2.3

94287

3.0

3.1

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO
ADQUIRIDO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016

PINTURA

83693

CAIACAO EM MEIO FIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE. 272. CENTRO- ALTANEIRA/CE
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PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
PLANILHA DE
SERVIÇOS

LOCAL: DISTRITO SÃO ROMÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
DATA: 23/11/2020
BDI: 26,75%

TRECHO 03
ITEM

COD.

1.0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID

QUANTIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

C2873

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2)

M2

1.440,00

1.2

C3233

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

M2

1.440,00

PAVIMENTAÇÃO

2.0
2.1

C2896

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ RF-JUNTAMENTO (AGREGADO
ADQUIRIDO)

M2

1.296.00

2.2

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

486.00

2.3

94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016

M

480.00

M2

145,80

PINTURA

3.0
3.1

83693

CAIACAO EM MEIO FIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE. 272. CENTRO- ALTANEIRNCE

2

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
MEMÓRIA DE
CÃLCULO

LOCAL: DISTRITO SAO ROMÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
DATA: 23/11/2020
BDI: 26,75%

RUA PROJETADA 01

TRECHO 01
ITEM

alp.

UNID

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

FORMULA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0

AREA
=
DA PLACA DA OBRA = (3.00 x 2,00)
6,00m'

1.1

C1937

PLACAS PADRÃO DE OBRA

M2

1.2

C2873

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA
ATE 5000 M2)

M2

LOCAÇÃO DA OBRA = EXTENSÃO DA VIA x
1.44
0" LARGURA DA VIA = (240.00 x 6,00) - 1.440,00w

1.3

C3233

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

M2

1.440.00

REGULARIZAÇÃO IX) SUB-LEITO = EXTENSÃO
DA VIA x LARGURA DA VIA = (240,00 x 6,00) =
1.440,00ma

M2

1.296,00

AREA DA PAVIMENTAÇAO A EXECUTAR =
(240,00 x (6,00 - 0.60)) - 1.296,00m'

M

480,00

PERIMETRO DO MEIO FIO = (240.00 x 2) =
480,00m

M

480,00

PERIMEIRO DA SARJETA = (240,00 x 2) =
480,00m

M2

144.00

PINTURA DO MEIO FIO ,= (48001 x 0,30) =
144,00m'

2.0

PAVIMENTAÇÃO

2.1

C2896

2.2

94273

2.3

94287

3.0
3.1

6,00

PAVIMENTAÇA0 EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO.
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO.
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10
CM ALTURA. AF 06/2016

PINTURA
83693

CAIACAO EM MEIO FIO

TRECHO 02
ITEM i CÓD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID

QUANT. I

FÓRMULA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0
1 .1

C2873

LocAçAo DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA
ATE 5000 M2)

M2

1.440.00

LOCAÇÃO DA OBRA = EXTENSÃO DA VIA x
LARGURA DA VIA = (240.00 x 6.00) = 1.440,00m'

1.2

C3233

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

M2

1.440.00

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO = EXTENSÃO
DA VIA x LARGURA DA VIA -(240.00 x 6,00) 1.440,00ne

M2

1.29603

AREA DA PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR =
(240.00 x (6,00 - 0.60)) = 1.296,00oe

M

480.00

PERiMEIRO DO MEIO FIO = (240.00 x 2) 438,00s

PAVIMENTAÇÃO

2.0
2.1

C2896

2.2

94273

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Si REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO.
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE, 272, CENTRO- ALTANEIRA/CE

laNCAR
0 OIL
e.293
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1

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI RLIUNTAMENTO
MEMÓRIA DE
CALCULO

LOCAL: DISTRITO SAO ROMA°, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
DATA: 23/11/2020
BDI: 26,75%

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10
CM ALTURA. AF 06/2016

94287

PERÍMETRO DA SARJETA = (240,00 x 2) -=
480,00m

144,00

PINTURA DO MEIO FIO = (480.00 x 0.30) =
144,00m'

PINTURA

3.0

•

480.00

3.1

83693

rrut

CÓD.

CAIACAO EM MEIO FIO

M2

TRECHO 03

I

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FÓRMULA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0
1.1

C2873

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA
ATE 5000 M2)

M2

1.440"

LOCAÇÃO DA OBRA = EXTENSÃO DA VIA x
LARGURA DA VIA = (240,00 x COO) = 1.440,00m'

1.2

C3233

REGULARIZAÇÃO DO SUB.LETTO

M2

1.440,00

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO = EXTENSÃO
DA VIA x LARGURA DA VIA = (240.00 x 6,00) =
1.440,00ma

M2

1.296.00

AREA DA PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR =
(240.00 x (6,00 - 0.60)) = 1.296,00m2

M

486.00

PERiMETRO DO MEIO FIO = ((240,00 x 2) + 6.00)
= 486,00es

M

480.00

PERiMETRO DA SARJETA = (240,00 x 2) =
480,00al

M2

145.80

PINTURA DO MEIO FIO = (486.00 x 030) =
145,80ee

PAVIMENTAÇÃO

2.0
2.1

C2896

2.2

94273

2.3

94287

PINTURA

3.0
3.1

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016
ExEakito DE SARJETA DE CONCRETO USINADO.
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10
:CM ALTURA. AF_06/2016

83693

CAIACAO EM MEIO FIO

DE W.Etit,-,
0 Olt.
a S293

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEJTE, 272, CENTRO- ALTANEJRNCE
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PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
ORÇAMENTO
CONSOLIDADO

LOCAL: DISTRITO SAO ROMAO, ZONA RURAL 1)0 MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
DATA: 23/11/2020
BIM: 26,7:W.

rrEm

cemmoo

DESCRIÇÃO

UNID QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
SEM BD!

VALOR
UNITÁRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0

VALOR TOTAL
R$12.860,82

1 I

C1937

PLACAS PADRÃO DE OBRA

M2

6,00

RSI57,37

RS199,47

RSI.196,82

1.2

C2873

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA
ATÉ 5000 M2)

M2

4.320,00

RS0.23

RS0.29

RSI.252,80

1.3

C3233

REGULARIZAÇÃO DO SUI3-LEITO

M2

4.320,00

R31.90

RS2.41

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

2.0
2.1

C2896

22

94273

2.3

94287

M2

3.888.00

R532.111

RS40.79

RS1.58 591.52

M

1.446,00

RS37.49

R547.52

RS68.713.92

N1

1.440.00

13.527,25

RS34,54

RS49.737,60

M2

433.80

1353.34

RS4.23

RS1.834.97

TOTAL GERAL

135 291.738,83

SERVIÇOS DIVERSOS

3.0
31

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Si REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06,2016
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO.
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10
CM ALTURA. AF 06/2016

83693

CAIACAO EM MEIO FIO

RS10.411.20
RS277.043,04

RS1.834,97

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R5291.738,83 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA
TRÊS (ENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385 503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE, 272. CENTRO- ALTANEIRA/CE

1

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTANIENTO
CRONOGRAMA FÍSICOETN.ANCEIRO

LOCAL: DISTRITO SAO ROMA°, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRAWE
DATA: 23/11/2020
BDI: 26,75%

ITEM

I

2

3

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

PINTURA

VALOR TOTAL

MÊS I

MÊS 2

MS 3

TOTAL PARCELA

39,54%

30,23°.

30.21%

100,00%

RS5.084,82

RS3.888,00

RS3.888.00

RSI2.860,82

RSI2.860,82
33.300/

33.300,,

33.40°.

100,00%

RS92.252.64

R592.252.64

RS92.537,76

R$277.043,04

33.20%

33,20%

33,60%

100.00%
RS1.834,07

RS277.043,04

RS1.834,97

TOTAL GERAL

RS609.12

RS609.12

RS616,73

RS97.946.58

RS96.749,76

RS97.042,49

R597.946.58

RS 194.69634

RS291.738,83

RS291.738,83

R5291.738.83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE. 272. CENTRO- ALTANEIRA/CE

1

30

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
COMPOSIÇÃO DO BDI LOCAL: DISTRITO SAO ROMÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE
DATA: 23/11/2020
BD1: 26,75%

%

DESCRIÇÃO

COD
DESPESAS INDIRETAS

4,0 I

.V.:

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DI'

DESPESAS FINANCEIRAS

LI I

RISCOS

0,56

R

BENEFICIO
S G GARANTIA/SEGUROS

0,40

LUCRO

I

7,30

IMPOSTOS
PIS

0,65

CORNS

3,00

ISS

2.00

CPRB (4.5%. Apenas quando tiver desoneração INSS)

4.50

TOTAL DOS IMPOSTOS

10,15
26,75%

BD1 =
BDI
PARCELA DO B.D.I

;1 +

S + R + G)( 1

4-

DFX1

4-

L)

— I)
1 Quartil

1
Media

3 Quartil

Administração Central

3,80%

4,01%

4.67%

Seguro e Garantia

0,32%

0.40%

0,74%

Risco

0,50%

0,56%

0,97%

1)espesas Financeiras

1.02%

1.11%

1,21%

Lucro

6,64%

7.30%

8,69%

MS, CORNS c ISSQN

Conforme legislag.ão especifica

VALORES DE B.D.I POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA

1 Quartil

Millie

3 Quartil

Construção de Edificios

20,34%

22,12%

25,00%

Construção de Rodovias e
Ferrovias

19,60%

20,97%

24,23%

20,76%

24,18' o

26.44%

24,00%

5 4

27,86%

Obras Portuárias, Maritimas
e Fluviais

22,80%

2.45

30,95%

Forcenixnento de Materiais e
Equipamentos

11.10%

14,02'%,

16,80%

Construção de Redes de
Abastecimento de Agua,
Coleta de Esgoto e
Construções Correlatadas
Construção e Manutenção de
Estações e Redes de
Distribuição de Energia
Ektrica

DE ALENCAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71

RUA: DER PAULO FURTADO LEITE, 272, CENTRO- ALTANEIRA/CE

CIVIL
93

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/('E
OKRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
TABELA DE
EN( ARGOS SOCIAIS

LOCAL: DISTRITO SÃO ROMÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
DATA: 23/11/2020
BDI: 26,75%
026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINERA

COD
A
AI
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

GRUPO A
INSS

0,00

0,00

SESI
SENAI

1,50
1,00

1,50
1,00

INCRA
SEBRAE

0,20
(1.60

0,20
0,61)

Salário EducaiAo

2,50
3,00

Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
l'OTAI.

B
BI
B2
83
B4

MES %

HORA %

DESCRIÇÃO

GRUPO B
Descanso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio - Enfermidade
13° Salário

2,50

8.00

3,00
8,00

16.80

16,80

17,85

0,00

3,71
0,92

0,00
0.71

10,83
0,07
0,72

8.33
0,06

B5
86

Licença PaternidadE

117
B8

Dia.s de Chuvas
Auxilio Acidcntc dc Trabalho

1,55
0,11

0,00
0,09

B9
RIO

Ferias Gozadas
Salário Matemiti,itic

9.18
0,03

0,02

44,97

16,84

431
0,10

Ferias Indeniz.adas
Depósito RescisSo Sem Justa Causa

5,60
0,13
4,40
4,81

Indenizaçao Adicional

0,47

0,36

TOTAL

15,41

11,86

Reincidência de Grupo A sobre Gnipo B
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
['GIS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

7,55

2.53

0,47

0,3(,

8,02

3,19

Faltas Justificadas

TO I Al.
C
CI
C2
C3
C4
C5

D
D1
D2

0,56

7,07

GR(T() C
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

3,39
3,70

GRUPO I)

HORISTA - 85,20%
MENSALISTA 48,69%
A+ B+(. 4-1)

soit'opie

/

DE aLENC"''
OIL

ato

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE. 272. CENTRO- ALTANEIRA/CE

1

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
TABELA DE
ENCARGOS SOCIAIS

LOCAL: DISTRITO sÃo ROMA°, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
DATA: 23/11/2020
8D1: 26,75%
2020/10 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SINAP1

COD

HORA %

DESCRIÇÃO

I

MES °A,

A
Al

GRUPO A
INSS

0,00

0.00

A2
.43
A4

SESI

1,50

1,50

SENAI

1,00

1,00

A5

LNCRA
SEBRAE

0,20
0,60

0,20
0,60

A6
A7

Salário Educaçao
Seguro Contra Acidentes de Trabalho

2,50
3,00

2,50
3,00

A8
A9

FGTS
SECONCI

8,00
0,00

0.00

16,80

16,80

17,84
3,71

0,00
0.00

0,87
10,80
0,07

8,33

TOTAL
B
Bi
B2

GRUPO H
Repouso Semanal Remunerado
Feriados

133
B4

Auxilio - Enfermidade
130 Salário

E35
B6
B7

Lit:erica PaternidadE
Frahm Justificadas

B8
B9
1110

0.72
1,55

Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Ferias Gozadas
Salário Maternidade
lo! 11.

8.00

0,67
0,06
0,56
0,00
0,08

0,11
8,71
0,03

6,73
0,03

44.41

16,46

C
CI
C2

GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

5,40
0,13

4,17
0,10

C3
C4

Ferias Indenizadas
1)eptisito Rescisdo Sem Justa Cama

4,85
3,90

C5

Indenizaçdo Adicional

0,45

3,75
3,01
0.35

14,73

11.38

TOTAL

Dl
1)2

GRUPO D
Reiricidincia de Grupo A sobre Grupo B
Reincidé'neia dc Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincitkncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

7,46
0,45

0,35

7,91

3,12

HOR1STA = 83,85%
MENSAL1STA = 47,76%
A+B+C+D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE. 272. CENTRO- ALTANEIRA/CE

1

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ RE4UNTA.MENT0
COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS - TABELA
SEINFRA DESONERADA 026.1

LOCAL: DISTRITO SÃO ROMAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE
DATA: 23/11/2020
BDI : 26,75%

(1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA
12543

SERVENTE

Unidade

Coeficiente

11

Prego
2.0000

Total
13.2100

26.4200

Total:

26,42

MATERIAIS
10537

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
ESP. 0.3MM

11100

ESMALTE SINTETICO

M2

1.0200

33.1600

33,8200

1

1.0000

21.4600

21.4600

11691

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

M

4.5000

16.4400

73,9800

11725

PREGO 15X15

KG

0.1500

11.2600

1,6900

Total:

130.95

Total Simples:

157,37

Encargos Sociais:

INCLUSO

Valor Geral:

157,37

Valor FIDI 126,75%0:

42,10

Valor com BDI:

199,47

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 N12) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
10700 CAMINHONETE SAVEIRO ((TIP)
10758
N1VEL (CHP)
10775
TEODOLITO (CHP )

Unidade
II
11
11

'Fowl

hew

(ocienle

0.0010
0,0020
0,0020

69,7278
0.5525
1.4133
Total:

0,0697
0,0011
0,0028
0.0700

0,0040
0,0020
0,0020

14,5200
21.4600
28.7000
Total:

0.0581
0.0429
0.0574
0.1600

MAO DE. OBRA
10037
12382
12445

AJUDANTE
NP/ELADOR
TOPOGRAFO

II
II
11

Total Simples:
Encargos Sociais:
Valor Geral:
Valor BIM (26,75%):
Valor com BM:

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - N12
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 1 (CHI)
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR.
AUTOPR. (CHI)
10610
COMPAC. PÉ DE CARNEIRO
VIBRAT. AUTOPROP. (('HI)
10625
GRADE DE DISCOS (CHI)
10642
MOTO NIVELADORA (CHI)
10667
TRATOR DE PNEUS (CHI)
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 '(C...HP)
10721
COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR.
AUTOPR. (('HP)
10723
COMPAC, PÉ DE CARNEIRO
VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)

Unidade
11
II

Coeficiente

0,23

INCLUSO
0,23
0,06
0,29

Total

Prego
0.0011
0,0022

39,6243
62,2353

0,0447
0,1372

H

0,0017

56.0002

0.0948

H
H
H
li
H

0.0004
0,0000
0.0004
0,0040
0,0004

3,0409
80,8635
25.9021
127.7719
165.6898

0.0012
0.0000
0.0100
0,5111
0,0595

H

0,0009

157.4291

0,1372

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE, 272, CENTRO- ALTANEIRA/CE

1

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ RIEJUNTAMENTO
COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS - TABELA
SEINTRA DESONERADA 026.1

LOCAL: DISTRITO SÃO ROMA°, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
DATA: 23/11/2020
BM: 26,75%

10739
10756
10780

GRADE DE DISCOS (('HP)
MOTO NIVELADORA (CHP)
TRATOR DE PNEUS (CHP)

MAO DE OBRA
12543
SERVENTE

I

11
II
H

0.0022
0,0026
0.0022

4,2771
206.8212
87.6214
Total:

0,0093
0,5303
0.1910
1.7263

H

0.0128

13,2100
Total:

0,1694
0,1694

'total Simples:
Encargos Sociais:
Valor Geral:
Valor BIM (26,75%):
Valor corn BM:

1,90
INVL ISO
1.90
0,51
2,41

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2
EQUIPAMENTOS ((HORÁRIO)
COMPACIADOR DE PLACA
10724
V1BRATORIA HP 4 (CHP)
COMPACTADOR LISO TANDEM
10726
AUTOPROPELIDO (CHP)

Unidade

Coeficiente

Total

Prego

11

0,0500

24,1389

1.2069

li

0,0100

77.3226

0.7732

Total:

1,9800

MAO DE OBRA
10445
12543

CALCETEIRO
SERVENTE

H
11

0,3000
0.6000

17.8300
13.2100
Total:

5,3490
7.9260
13.2750

M3
M3

0,1500
0,1500

46,0000
66.8500
Total:

6.9000
10.0275
16.9275

Total Simpks:

32,18
INCLI 'SO
32,18
8,61
40,79

MATERIAIS
10111
11600

AREIA VERMELHA
PEDRA DE MAO (RACIIAO)

Encargos Socials:
Valor Geral:
Valor 13131 (26,75%):
Valor corn HD!:

sERG\ 60
1.0t°

°

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
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CNI23 n° 07.385.503/0001-71
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na
execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem
rejuntamento no Distrito de Sao Roma°, Zona Rural deste Município
de Altaneira/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto
ao Edital Convocatório, que entre si fazem de um lado, o Município de
Altaneira/CE, e de outro

O MUNICÍPIO DE ALTANEIRA, Estado do Ceara, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.° 07.385.503/0001-71, através da Secretária Municipal de lnfraestrutura, neste ato
representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. Luiz Pedro Bezerra Neto, residente e domiciliada nesta
Cidade, apenas denominado CONTRATANTE, e de outro lado
estabelecida na
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
, neste ato representada por
, portador(a) do CPF n°
, apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato,
tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 2021.04.14.1, tudo de acordo
com as normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma das seguintes cláusulas e
condições.
CLAUSULA la - DA CONVENÇÃO
1.1 - Ficam convencionadas as designações de CONTRATANTE para a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, e de CONTRATADA para
, e de FISCALIZADOR para
representante da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, designado para acompanhar a execução da Obra e o
cumprimento das Cláusulas Contratuais.
CLAUSULA 2a - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - 0 presente Instrumento tem por objeto a Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na
execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Distrito de Sao Roma°, Zona
Rural deste Município de Altaneira/CE, conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital
Convocatório, bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.
2.2 - 0 regime de execução sera o indireto, na modalidade de empreitada por preço global.
CLAUSULA 3a - DO VALOR CONTRATUAL
3.1 - A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar os serviços objeto do presente
Contrato, o preço global de R$
), a ser pago segundo o
cronograma de pagamento e conforme os serviços executados e medições apresentadas e visadas pelo
orgão fiscalizador.
CLAUSULA 4a - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor sera apurado através
de medição, deverá ser apresentada a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Altaneira/CE, até o 5°
(quinto) dia id do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.
4.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, copia da quitação das
seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:
a) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas
aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
b)recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;
Rua Furtado Leite, n° 272- Centro - ALTANEIRA/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185

Prefeitura Municipal de Altaneira
GOVERNO MUNICIPAL
CNP) n° 07.385.503/0001-71
c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do
recolhimento destes encargos.
4.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e recibo,
até 30 (trinta) dias após a sua certificação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará
na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será
cientificada, a fim de que tome providências.
4.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a)quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b)quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE;
c)inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.
CLAUSULA 5a - DAS DESPESAS CONTRATUAIS
5.1 - Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providências necessárias
regularização do presente Contrato, inclusive sua publicação, registro e aprovação dos projetos nos órgãos
competentes.
CLAUSULA 6a - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos oriundos do Contrato de Repasse
OGU n° 902036/2020 e Tesouro Municipal, previstos na seguinte dotação orçamentária:
Drgao

Unld. Org.
hlt

Projeto/Atividade
*11.11111r1.11111111.11111111111111.11,M.0111-

Elemento de Despesa
•11111111.11111.4.111.**

CLAUSULA la - DOS PRAZOS
7.1 - 0 presente Contrato terá vigência será até 31/12/2021, sendo que os serviços deverão ser executados e
concluidos dentro do prazo de 03 (três) meses, a contar da data de recebimento da la ordem de serviços,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93, e suas alterações.
7.2 - 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 Municipal de Infraestrutura.
7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 30
(trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.
7.4 - 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 Municipal de lnfraestrutura, não serão considerados como
inadimplemento contratual.
CLAUSULA 8a - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e
condições a seguir estabelecidas:
a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
b)Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a
substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
c)Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestação dos serviços.
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d)Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE.
e) Responder perante a CONTRATANTE, 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.
f) 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 relativas ao serviço, a não ser para fins
de execução do CONTRATO.
g)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, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de
trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência ás suas
obrigações não se transfere a CONTATANTE.
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
I) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado,
Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho
e legislação pertinente.
k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e ás 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°9.605, publicada no D.O.0 de 13/02/98.
I) 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.
m)Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
n)Prestar os serviços de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
o) 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.
p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de
retardar o processo de pagamento.
q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na
forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n°8.666/93, alterada e consolidada.

CLAUSULA 9' - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - A Contratante obriga-se a:
a)Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento
dos prazos.
b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da Secretaria
Municipal competente.
c)Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento.
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9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no
projeto, plantas e especificações.
9.3 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços
unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com
base nas cotações apresentadas no orçamento.
9.4 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes
com os seus respectivos pregos unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de preços
utilizada pela Prefeitura Municipal de Altaneira/CE.
9.5 - A Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas
obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 10, da
Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA 10a - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execução dos serviços objeto deste, no caso de
inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
a)Advertência;
b)Multas pecuniárias, conforme segue;
b.1)0 prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3%
(três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
operação, caso o atraso seja inferior 30 (trinta) dias.
b.2)Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma físico-financeiro não realizado, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.
C) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Altaneira/CE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
10.2 - A Contratante, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá reter crédito, promover cobrança judicial
ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por
culpa da empresa CONTRATADA.
10.3 - 0 atraso injustificado na execução total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a seu critério,
declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensão do seu direito de licitar e
contratar.
10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolução judicial ou amigável, decretação de falência da
empresa contratada, instauração de insolvência civil, darão a Contratante ensejo à rescisão contratual e à
emissão na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas existentes no canteiro de obra.
10.5- As multas prevista no subitem b) alíneas b.1 e b.2, serão devolvidas à empresa contratada, sem juros e
correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo contratual.
10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas em
lei.
CLAUSULA 11' - DA RESCISÃO
11.1-A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e
de qualquer indenização, nos seguintes casos:
a) 0 não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por
parte da CONTRATADA;
b)A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
c)0 conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
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d)Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
Contrato.
CLAUSULA 12 - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execução da Obra/Serviços, a fim de verificar se no seu
desenvolvimento estão sendo observadas os Projetos, Especificações e demais requisitos revistos neste
Contrato.
12.2 - A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente designado pela
CONTRATANTE, que comunicará suas atribuições.
CLAUSULA 13a - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
13.1 - 0 recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria Municipal
competente, para este fim.
13.2 - 0 objeto deste contrato será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento dos
Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei n° 8666/93.
CLAUSULA 14. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
14.1 - 0 Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:
a) unilateralmente, pela CONTRATANTE;
a.1)quando houver modificações do Projeto ou das Especificações para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;
a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal.
14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral, reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em aplicar as sanções previstas neste Contrato.
CLAUSULA 15' - DO DOMICILIO E DO FORO
15.1 -As partes elegem o Foro da Comarca de Altaneira/CE, como o único competente para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA 16" - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes previstos nas
normas ABNT para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser
executado.
16.2 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de
reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade competente o direito de ativar as condições, anular
ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto dando ciência aos
interessados.
E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas
cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em vigor.
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Luiz Pedro Bezerra Neto
Ordenador de Despesas da
Secretária Municipal de lnfraestrutura
CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1)

OFF n.°

2)

CPF n.°
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COMPROVANTE(S) DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços

n° 2021.04.14.1
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AVISO DE LICITACÃO
Modalidade - Tomada de Pregos
Tipo - Menor Preço
Edital N° 2021.04.14.1
Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na execução
das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Distrito de São Romilo, Zona
Rural deste Município de Altaneira/CE, conforme especificações constantes no Edital
Convocatório.

0(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira
comunica aos interessados que no dia 03 de Maio de 2021 As 09:00 horas, na sala das sessões da
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Dep. Furtado Leite, n° 272, Centro, Altaneira CE, estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de
Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do
Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira, no
endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00
As 12:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (88)3545-1185.
Altaneira/CE, 14 de Abril de 2021.

1
1?-42
Iraneide Pereira de Pinho
Presidente da Comissão de Licitação
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CERTIDÃO DE PUBLICACAO - AVISO DE LICITACÃO
Tomada de Preços N° 2021.04.14.1
Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei n° 8.666/93, e
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade
Tomada de Preços N° 2021.04.14.1, cuja abertura está prevista para o dia 03 de Maio de
2021 Ls 09:00 horas, para o OBJETO: Contratação de serviços de engenharia a serem
prestados na execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no
Distrito de Sao Roma°, Zona Rural deste Município de Altaneira/CE, conforme
especificações constantes no Edital Convocatório.
Altaneira/CE, 14 de Abril de 2021.

Iranet • e Pereira de Pinho
Responsável pela Publicação
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Julgamento Final - Fase de Proposta de Preços - Tomada de Preços N
2021.02.17.13.TP.FMS. A Presidente da Comissão Pennancnte de Licitação do Município de Campos Sales/CE torna público o resultado do julgamento
final do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços. Empresa vencedora: Agape Serviços EIRELI - ME com proposta no valor global de RS
97.402,22 (noventa c sete mil quatrocentos c dois reais c vinte dois centavos). Informações: www.cplcamprissales@hotmail.com. Campos Sales/CE, 14 de
Abrilde 2021. Luclessian Calixto da Silva Alves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

J16,1j(

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Assare - Aviso de Julgamento de Habilitação e de Proposta de Preços - Pregão Eletrônico n°2021.03.30.1.
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal dc Assare/CE, toma público que fora concluído o julgamento das fases de habilitação e de Proposta de Preços
do Pregão Eletrônico n°2021.03.30.1, sendo o seguinte: Empresa Habilitada - ER Industria e Comercio EIRELI, por cumprimento integral is exigências
editalicias. A mesma fora declarada vencedora por apresentar prep compatível com orçamento da Prefeitura. Informações: Sala da Comissão de Licitação
ou pelo telefone (88) 3535-1613. Assari/CE, 14 de abril de 2021. Mickaelly Lohane Morais Tributino - Pregoeira Oficial.
as asa ass
Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Santana do Cariri - Extrato do Termo de Revogação do Pregão Eletrônico N° 23.03.2021.03-SRPE. A
Prefeitura Municipal dc Santana do Cariri torna público aos interessados do Pregão Eletrônico N° 23.03.2021.03-SRPE o Termo de revogação cujo objeto é
o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de merenda escolar para atender is necessidades da Secretaria de Educação do Município de Santana
do Cariri-CE. O Termo de Revogação poderá ser consultado nos sites "licitacocs.tce.ce.gov.br", santanadocariri.ce.gov.br, Licitações-e c na sala da Comissão
de Licitação. Santana do Canil, 13 de Abril de 2021. Paulo Vinicius Ferreira Peixoto - Pregoeiro.
as a. ass

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇUCEARA -AVISO DE LICITAÇÃO -A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, POR
INTERMÉDIO DE SEU PREGOEIRO OFICIAL E EM CUMPRIMENTO
AO QUE DETERMINA AS LEIS FEDERAIS 8.666/93, 10.520/02 E
0 DECRETO 10.024/19 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES,
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CEARA,
TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS
QUE REALIZARA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO N° 2021.04.08.01, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS
DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS,
FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, CRAS, CREAS,
IGD/BF, CRIANÇA FELIZ E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
CARIRIAÇU - CEARA.. A ENTREGA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
SERA A PARTIR DO DIA 16/04/2021 E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DE PREÇOS NO DIA 28/04/2021 AS 08:00HORAS. TUDO CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, 0 QUAL ENCONTRASE NA INTEGRA NA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO NO ENDEREÇO RUA PARQUE RECREIO PARAISO SIN,
CARIRIAÇU - CEARA, NO HORÁRIO DE 08:00HS ÁS 12:001IS E NOS
SITES WWW.TCE.CE.GOV.BR E BLLCOMPRAS.COM. CARIRIAÇUCEARA, EM 14 DE ABRIL DE 2021. JOSE LENOS BESSA BATISTA
- PREGOEIRO OFICIAL.

ESTADO DO CEARA - CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUET
CARNEIRO-CEARA - AVISO DE RESULTADO DA FASE
DE HABILITAÇAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE
PREÇOS - Referente a licitação sob a modalidade dc Tomada de
Preços n° 2021.03.22.03-CM, cujo o objeto 6 a CONTRATAÇÃO
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM
RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
DE PIQUET CARNEIRO-CEARA. A Comissão dc Licitação toma
público para o conhecimento dos interessados o resultado do julgamento
dos documentos de habilitação e da Proposta de Preços no certame em
referência, e informa que a Licitante habilitada e vencedora do certame foi a
empresa: F 0 DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA - ME, inscrita
no CNN n.° 21.623.908/0001-21, com o valor global correspondente
a quantia de RS 30.000,00 (Trinta Mil Reais). A ATA de julgamento da
sessão esta à disposição dos interessados na sala da comissão de licitação
no horário de 08:00horas as 12:00 horas, no endereço Rua Cicero Alencar,
108- Centro - CEP 63605-000. Informações poderão ser obtidas ainda pelo
telefone (88) 3516-1699. Piquet Carneiro/Ceará, Em 14 de Abril de 2021.
Daniele Machado de Lima - Presidente da CPL.
a.

*** ***

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA DO NORTE - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO N 12/2021-PE-SEPLAF - Pelo presente aviso e em
cumprimento is Leis n°. 10.520/02 e 8.666/93 c suas alterações e o Decretos
Federal n°. 10.024/2019, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de
Guaraciaba do Norte - CE comunica aos interessados que realizará o
Pregão Eletrônico n°. 12/2021-PE-SEPLAF cujo objeto 6: SELEÇÃO DE
EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS
E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.
Entrega das propostas: A partir desta data, c abertura das propostas: 28 de
abril de 2021 is 09:00:00h, com disputas as 11:30h (horário de Brasilia)
no sitio www.blIcompras.org.br. Informações gerais: 0 Edital poderá ser
obtido através do sitio referido acima ou junto o Pregoeiro na Comissão de
Licitação, sito à Avenida Monsenhor Furtado, n° 55, Centro, CEP: 62.380000 - Guaraciaba do Norte - CE, 15 de abril de 2021. Francisco Falb
Lira Lopes - Pregoeiro.
*5* *5*

RADIOS E JORNAIS DO CEARA. S/A
CNPJ n°07.270.267/0001-48 - N1RE n' 23 3 0009422 1-CE
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os acionistas desta sociedade a se reunirem cm Assembleia
Geral Ordinária c Extraordinária, que se realizará no proximo dia 26 dc
abril de 2021, is 10 horas, em sua sede social, na Av. Santos Dumont, n°
2585, Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceara, afim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição da diretoria para o triênio
dc 02/04/2021 a 01/04/2024; b) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir c votar as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de
dezembro de 2020; c) deliberar sobre a destinação do lucro eiou prcjuizo
dos exercícios c distribuição dos dividendos; d) outros assuntos de
interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos
senhores acionistas na sede social os documentos relativos aos exercícios
financeiros encerrados em 31 dc dezembro de 2019 e 31 de dezembro de
2020, a que se refere o art. 133 da Lei n°6.404/76 - Lei das Sociedades
Anônimas. Fortaleza (CE), 12 dc abril dc 2021. João Edson Oliveira
Queiroz - Diretor-Presidente.
.F SC
MISTO

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Pregoeiro
do Município, através da Secretaria da Educação, Cultura e Juventude;
Secretaria da Satiric; Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.
Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos, torna público que se
encontra à disposição dos interessados, o edital do Pregão Eletrônico n°
04.13.01/2021, que tem por objeto: Aquisições de materiais de construção,
elétrico, hidráulico e peças de reposição, por percentual de desconto sobre
a Tabela dc Insumo 026.1 da Scinfra/Cc (com desoneração), para atender
as necessidades das diversas secretarias do município. Recebimento das
propostas: a partir desta publicação ate o dia 04/05/2021, is 08h, horário
de Brasilia, abertura das propostas, no sitio v.wv.%bbinnet.com.br. 0 inicio
da sessão de disputa de preços: 04/05/2021 is 09h, horário de Brasilia, no
Sítio www.bbmnct.contbr. Informações gerais: 0 Edital poderá ser obtido
através do sitio referido acima e demais informações poderão ser adquiridas
no endereço: Rua: Juvenal Gondim, n° 221 - Centro - Pindoretama/CE.
Telefones: (85) 4062 - 9213, dc segunda a sexta-feira, dc 08h as 14h.
Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao
sitio www.bbinnet.com br para verificação de informações c alterações
supervenientes. Josimar Gomes Sousa.
***
ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
- AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA N'
2021.04.14.2. Realizará a licitação para contratação de empresa
especializada em serviços de coleta, transporte e destinação final de
resíduos sólidos domiciliares c urbanos, varrição de ruas, capinação, pintura
de meios-fios e poda arbórea com limpeza e destino final do Município de
Altaneira/CE. Abertura: 17 de Maio de 2021 is 09:00h. Edital disponível
no site, https://licitacoes.tee.ce.gov.br/indcx.php/ c na Rua Deputado
Furtado Leite, n°272 - Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 is 12:00h.
Serão utilizados medidas dc prevenção c controle ao COVID-19 durante a
sessão, conforme orientação dos serviços de saúde, Esclarecimentos: Fone
(88)3548-1185. Altaneira/CE, 14 de Abril de 2021 - Iraneide Pereira de
Mho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
***
ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
- AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°2021.04.14.1.
Realizará a licitação para Contratação de serviços de engenharia a serem
prestados na execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem
rejuntamento no Distrito de Sao Romio, Zona Rural deste Município de
Altaneira/CE. Abertura: 03 de Maio de 2021 as 09:00h. Edital disponfvel
no site, https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/, c na Rua Deputado
Furtado Leite, n°272 - Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 is 12:00h.
Esclarecimentos: Fone (88)3548-1185. Altaneira/CE, 14 de Abril de 2021
- Iraneide Pereira de Pinho - Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.
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As 9 horas

Análise sobre condenações
de Lula começa hoje no
plenário do STF I LAVA JATO I

Em dia
decisivo, Lula
é entrevistado
hoje na Rádio
O POVO/CBN

Em derrota da
defesa de Lula, o STF decide que análise da decisão de Fachin que anulou
condenações contra o petista ficará com o plenário

CARLOS MAZZA
csricarnassseene.o.eom be

Em dia de embateu internos,
o Supremo Tribunal Federal
(SIT) decidiu ontem. por nove
votos contra dois, que cube
aos 11 ministros do *nano a
unitise dos pontos da decisão
de Edson Fachin epic anulou
ovsokcaçdea do ex- presidente
Lutz load° Lula da Silva (PT)
na Lava Jato. Com isso, a dennição final sobre a manutenção
dan anulações começará nears
quinta-feira.
Com • decisão do ministro,
emitida no Inicio de março,
Lula voltou a ficar elegwel
e ficou habilitado Inclusive
para disputer a eleição de
arras. Na tarde dessa quartofeira, os ministros discutiram
se a revisão do caso caberia
ao plenário - color, defendia
Fachin - ou à Segunda Turma da Corte - como queria a
defesa de Lida vencendo a
primeira opção.
isa nessas desta quinta-feira, os ministros decidem se
irão manter, na Integra ou pa rPalms-me, as dessemlnações de
Fachin no cam. Alerts da anulação dos process.: de lula, sera
avaliado o envio dos procesuss
do pet lsta - triplex do Ouaroja,
silo de At lbaia, terreno do insthorn Lula e driações da Odebreeht - à Justiça Federal do
Distrito Federal, ad,im corm o

Do Ma decisho para scu Mum pohtico, o es-pm-saltine tans
hoick, Lola da Siha pen conicderi hoje entrevista eszitnna
ao progruna O POVO no Radio.
A entrevLsta coinevs ias o horas
desta quinta- tetra e nerd condozida peio icenalista Jocetio Leal.
Você pode acompanhar a conversa ta.nto pela FM 05-5 quanto
AM iam, corm pelas paginas da
Radio 0 POO° MN onFairbaok_
A entrevista contara ainda men
cobertura e analise nas pieta forma digital 0 POW.. corn conteUdo exciusno para asstrunteto
O presidente sena entrevistado CM contexto deviant° para scu
futisro politico e possifvel candidature à Preeldincia da RepUbika ern aosa. Nesta
ea, o Supremo Tribunal Federal
15111inicsari revisão da decisão
cio ministro Edson Fasilin que
anulou condenaçiks contra o co
-presidente no insisto da Ope-

arquivainento da suspeição do
es-hoz federal Sergio Moro.
A se:pet-Mina si que rochin
anule *ludo is iecursoS ele
Lula O
StoUstirio Pilishoo
fe&arel no to.... Na ress50 de
ontem, to, mineriros Alexandre mlii Morsies, LOaf Roberto
Rorrnao, Eros Wink Kaselo
Now. Marques, Rasa
Cãnr.en Vick, tabour
Menvios e Lois Pux acompaol-Arani Schila pan mie a
daisinei du caso Sque para is
plenario. /team deerntadns
os ministers: firantio
c merto treho
Um dos que acompanhou
Fachin, o ministro Barrow
destacou a "reporrossio sit timica' do caso de Lula em
outras condenações da Lava
Jato. -L.a foi avara considerada competente para dezenas
de msos da chaniada opera-

OZIO LAWN Jato. IRAO

reperell I e

sobre coisas que vim sendo
feitas ha anos. Acho que aqui,
C01110 ens qualquer outra decisão institucionalmente importante, gut o plenário deve se
main' cstae.
..lirMOu •
Alas vencido no caw, o ministry Lewandowski subiu o
tom nas criticai. "As turmas
julgain milharos de /Ks todo
ano. Isco causa estmnhens. Da
últuna uno que into se lc, (processo de Lula analmoois.o pelo
plenni In e não pela Turns.,
isso tostou ao ex-presidente
oSo Ma, de prisão. Causou. lhes

ratic, lava

impossibilidade de candidatarse a Presidência da Reptablica".
"Dos milhares de liCs que
as turmas julgam durante o
ano, por que é que justamente o caso do ex- presidente
que e submetido ao plenario do Supremo? Sera Rue 0
processo tem name, e não
apenas capa?". questionou
Lewandowski.
Apesar de critico da decisão de Fachl n de enviar o caso
ao plenário, Oilmar Mendes
votou pelo prosseguitnento
do julgamento ao conjunto da
Corte. em vez do retorno da

Jost,

A decisari. true tornou lula
elep,ivel e apto para a dispute
do ano que vem, sera discutida
em momento que se ampliam
debates sobre a sucessão presidential do Pais. Ern recentes
pesquisas de opinião, o petista
tem regsstrado crescimento
entre prelerencia do eleitorado, em momento delicado pare
O governo Jair Bolsort.° no
Congresso e no STF.
A entrevista também ocorre perto da marca de cinco
anos ape* a aprovação do impeachment da eu-presidente
Slims Rousseff (PT), slices.ea de lula que delimit o cargo
após polêmicas envolvendo
crise de popularidade, perda
de base no Congresso e escandalou de corrupção que colminaram na análise das chamadas 'pedaladas Oscals".

0 MINISTRO Edson Fachln anulou as I
condenações de Luta na Lava Jato

matéria à Segunda Turma.

`Nor, posso debtor passar desapercebido o andar trôpego
desse peaces.. E um ir e vir
macabro", diver o ministro.
Presidente do STF, o ministro Lull Fox mink:slam as
orifice:se destacou importância do caso no "trabalho felto
pelo STF no combate à co,
rupgao". "Ease vicio pode ter
um efeito espansivo e atingle
um grande trabalho 1.1 talvez por isso o relator tenha
esse cuidalo (de remeter o
processo ao plenirior. afirmou. (corn Agência Estado)
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