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EDITAL CONVOCATÓRIO
Tomada de Pregos N° 2021.03.08.1
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 às 09:00 horas do dia
25 de março 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 preços referentes à 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 Orçamentarias
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 lnfraestrutura.
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 a serem prestados na manutenção da
Iluminação Pública da Sede e Zona Rural do 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, deverá entregar à 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 PUBLICA, outorgando amplos e
específicos poderes para o mandatário representar a licitante nesta licitação. Quando o representante for titular
da empresa deverá 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 à sexta-feira, de 08:00 às 12:00 horas, mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta
reais), que deverá ser paga junto ao Setor de Arrecadação do Município, através de Documento de Arrecadação
Municipal - DAM. Este valor refere-se ao custo de cópia reprográfica do Edital e seus Anexos, ou gratuitamente
pelos sites: www.tce.ce.gov.br.
2.7 A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. 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 (Art. 32 da Lei n°
8.666/1993), invalidará o documento, e por consequência, inabilitará 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:
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Altaneira/CE
Tomada de Pregos N°2021.03.08.1
Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação
Razão Social do Licitante
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 á 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;
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;
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3.3.13. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 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 mínimo 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 Eletricista) ou outro equivalente, 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 ou por Servidor da
Administração, estando perfeitamente legíveis sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do
prazo de validade para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese de o documento não conter
expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão
emissor que disponha sobre a sua validade. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento
será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão.
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 Servidor
da Administração, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à Comissão.
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3.5 A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. A apresentação de
quaisquer documentos através de copias reprográficas sem a devida autenticação por cartório competente,
publicação em Órgãos da Imprensa Oficial ou por Servidor da Administração, invalidará o documento, e, por
consequência, inabilitará o licitante.
3.6 Somente serão atendidos pedidos de autenticação de documentos por Servidor da Administração em até
24 (vinte e quatro) horas antes da data e hora marcada para a abertura da licitação.
3.7 Caso a licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar Declaração que
comprove tal situação.
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 licitatorio, 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 ás 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°2021.03.08.1
Envelope n° 02 - Proposta de Pregos
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 minimo, 60 dias;
e)Prazo de execução dos serviços, que será de 12 (doze) meses.
„)(
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4.2.2 A proposta de preços deverá vir munida de orçamento(s) detalhado(s), contendo a especificação do
Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o preço 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 preços, 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.
4.2.2.2 Não serão aceitas propostas de pregos, cujos preços unitários apresentados pelos licitantes, forem
superiores aos constantes na(s) planilha(s) orçamentária(s) fornecida(s) conjuntamente a este edital,
independentemente da quantidade de preços superiores apresentados, sob pena de imediata desclassificação
de sua proposta.
4.2.2.3 Os pregos unitários apresentados pelos licitantes para o mesmo item/serviço, deverão ser reduzidos de
forma linear, não sendo aceitos pregos unitários divergentes para o mesmo item/serviço, embora em
orçamentos distintos, sob pena de imediata desclassificação de sua proposta.
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 epos as duas casas decimais dos
centavos.
4.5 Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as
despesas necessárias à 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 Pregos, 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.
5.4 Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão, em seguida postos a
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.
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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 OW 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 às 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 Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará prosseguimento
ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante recibo, o
envelope fechado que diz conter a Proposta 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 prego 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 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.
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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 00 seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega a
Comissão das razões de recursos a serem interpostos 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 A 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 útil subsequente, 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 preço ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
5.27 Ocorrendo discrepância entre qualquer prego 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 úteis 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 só
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 10 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 à proposta melhor classificada,
depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços 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 preço
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.
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 pregos, 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.
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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 Pregos, 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 preços 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 Set-6 julgada vencedora a proposta de menor prego 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-á com a assinatura do instrumento contratual até o 5° dia CAI da convocação
do licitante vencedor pela CONTRATANTE.
7.2 0 prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da 1a ordem
de serviços EXPEDIDA pela CONTRATANTE.
7.3 Os recursos financeiros, oriundos do Tesouro Municipal, são os previstos na seguinte dotação orçamentária:
Orgão
07

I Unid. Org.
I
01

Projeto/Atividade
04.122.0037.2.075. 0000

Elemento de Despesa
33.90.39.00

7.4 Os serviços objeto da presente licitação serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 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.
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.
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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.
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 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.
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 às 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.
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.
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p)Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Ceara), 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.
CAPÍTULO 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.
CAPÍTULO 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, sera 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 pregos unitários, serão utilizados os pregos unitários constantes da tabela de pregos
utilizada pela Prefeitura Municipal de Altaneira/CE.
10.4 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 1°, da Lei
n° 8.666/93.
10.5 Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este sera objeto de Termo Aditivo ao contrato,
após o que sera 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.
11.5 Decidido o recurso pela Comissão, devera 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 o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
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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 A 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 ás 12:00 horas, de
2 à 6a 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.
12.140 Foro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Licitação é o da Comarca de -Altaneira/CE.
Altaneira/CE, 08 de março de 2021.

qtyktzlraneide Pereira de Pinho
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I

PROJETO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS
Tomada de Preços n° 2021.03.08.1

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

NAS MAOS 00 POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
CNPJ: 07.385.503/0001-71
Rua Paulo Furtado Leite, N° 272, Centro, Altaneira/CE

OBRA: MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
ALTANEIRA/CE
ENDEREÇO: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE

CONTEÚDO:
MEMORIAL DESCRITIVO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
B.D.I
ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÕES

Altaneira/CE
Fevereiro de 2021
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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 Manutenção na
Iluminação Pública 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 nonnas, 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, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:
Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser
idônea, de modo a reunir urna 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 sera
dirimida pela fiscalização.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
Rua Paulo Furtado Leite, N° 272, Centro, Altaneira/CE

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

As instalações deverão estar de acordo com as normas da ABNT e recomendações do
Regulamento de Instalações de Consumidores da Concessionária local, última edição. Todos os
aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em obediência à Lei
Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema de
aterramento nas instalações elétricas das edificações, mesmo aquelas de pequeno porte, com a
utilização de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.
Toda a mão-de-obra e equipamentos, bem como todos os materiais a serem utilizados na
execução dos serviços, fornecidos pela EMPREITEIRA, serão obrigatoriamente, de la
(primeira) qualidade, entendidos como o de melhor na sua categoria, não sendo aceitos os
serviços executados com materiais que não tenham sido previamente aprovados. Todos os
materiais a serem empregados na obra deverão ser aprovados pela fiscalização, deverão também
ser comprovadamente novos e de primeira qualidade, preferencialmente usuais da região,
satisfazendo estas especificações, NORMAS E PROCEDIMENTOS USUAIS E TÉCNICAS
DA ABNT.
Os custos e/ou pregos apresentados pela EMPREITEIRA deverão abranger todos os serviços,
mão-de-obra, materiais, transportes, leis sociais, encargos, impostos, taxas, seguros, juros, lucro
e tudo o mais que possa contribuir para a composição do custo final dos serviços. A eventual
substituição de um material por outro material similar, de prego superior, por solicitação da
EMPREITEIRA, não significara, em nenhuma hipótese, custos adicionais a serem pagos pela
CONTRATANTE, nem o descumprimento dos prazos estabelecidos na documentação
contratual.
A fiscalização da obra será feita por engenheiro (a) da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE,
com registro ou visto no CREA-CE. A CONTRATADA deve acatar de modo imediato as
ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro destas Especificações e do Contrato. Ficam reservados
FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso,
omisso, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que, de
qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direto ou indiretamente, com a obra em
questão e seus complementos. A FISCALIZAÇÃO pode exigir da CONTRATADA, a qualquer
momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias
segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. A CONTRATADA não pode executar
qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de
emergência, que deverão posteriormente ser justificados.

Altaneira/CE, Fevereiro de 2021
SU6IAIøti a DE ALENC:.R
EtIGENH-Iq IVIL
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MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE
ALTANEIRA/CE

DATA: 04'02.'2021

Font

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

ITEM

CÓDIGO

I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

LI

MAO DE OBRA

1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.3

88264
88247

i

BDI: 28,8\i947
..
HORA mts 85.20% 48,69% 12/2018

2020/12 COM DESONERAÇÃO

83.85% 47.76% 01 ,2021

FORMULA

UNID I QUANTIDADE

SINAPI

H

SNAP)

H

ELETRICISTA - (4.00 H/DIA x 5 DIAS/SEMANA x 4 SI/MANAS/MISx
12 MESES) .. 960,00 HORAS
AJUDANTE DE ELETRICISTA = (4.00 li/DIA x 5 DIAS/SEMANA x 4
96000
,
SEMANAS/MÊS x 12 MESES) = 960.00 HORAS

SEINFRA

H

288.00

CAMINHÃO - (2.00 WDIA x 3 DIAS/SEMANA x 4 SEMANAS/MÉS x 12
MESES) 288,00 HORAS

SNAP)

UN

204,00

LUMINARIA DE LED = (li/MÊS x 12 MESES) • 284,00 UNIDADES

SEINERA

UN

204,00

REATOR APP P/ LAMP. V. 501310 70W SEINFRA

UN

204,00

SEINFRA

UN

408, 00

SEINFRA

UN

204,00

BRAÇO METALICO = (17/MÊS x 12 MESES) = 204,00 UNIDADES

240,00

CABO CLASSE 1KV 3 X 2,5MM2 - (20/MÊS x 12 MESES) ..240,00
METRos

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
EN CARGOS COMPLEMENTARES

960,00

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
10705

camiNiao COMERC. EQUIP.
C/GUINDASTE (CHP)

MATERIAIS

1.3.1

42243

LUMINARIA DE LED PARA
ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE
137W. INVOLUCRO EM ALUMINIO
OU ACO INOX

1.3.2

11481

LÂMPADA VAPOR DE SODIO 70W

1.3.3

11776

1.3.4

10503

1.3.5

10277

1.3.6

I FONTE

SINAPI

GCe

v,s

Mir

vessAo

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

1/41111
1516
1
.'a
l
)

1.0

1 --.

16141

CELULA FOTOELETRICA P/
LÂMPADA 250W, Ci SUPORTE
BRAÇO IWETALICO DE 3/4', P/ POSTE
DE CONCRETO
CABO CLASSE 1KV 3 X 2.5MM2

SEINFRA

M

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO = (17/MÊS x 12 MESES) = 2164,410
UNIDADES
REATOR P/ LAMP. DE SONO = (17/MÊS x 12 MESES) = 2808
UNIDADES
CÉLULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA DE LED/VAPOR DE SÓDIO
- ((17 + 17 = 34/MÊS) x 12 MESES) • 408,00 UNIDADES

SERGI

RD DE ALENCAR
IRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ: 07.385.503/0001-71
RUA PAULO FURTADO LEITE, N°272. CENTRO, ALTANEIRA/CE
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RESUMO DO ORÇAMENTO

7/A 04W

OBRA:

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE
ALTANEIRA/CE

LOCAL:

SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE

CUENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

DATA: 04/02/2021

O28,82%

FONTE

VERSA°

SEINFRA

026.1 COM DESONERACAO

SINAPI

202012 C064 OESONERAC,A0

ceeico DESCRIÇÃO
1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

.

-

,. ••••• -.0

NORA \-4, NEV. ; TR477—
?,
i,:'k9:: 12/2019kr
,
4s?,, 13
01r244,
6365%
.
05.20%

PREÇO TOTAL
231.649,80

77,63

MAO DE OBRA

32.236,80

10,80

1.2

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

33.462,72

11,21

1.3

MATERIAIS

165.950,28

55,61

2

Beneficios e Despesas Indiretas (BOB

66.761,47

22,37

231.649,80

100,00

VALOR ORÇAMENTO:

•

VALOR BIM TOTAL:

66.761,47

VALOR TOTAL:

298.411,27

Duzentos e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Onze reels e Vinte e Sete centavos

•
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HEIRO CIVIL
88293

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

Pág,na.

k

N

(-) FL . N' ( 3

PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA:

L

LOCAL:

MANUTENCAO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE
ALTANEIRA/CE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE

% iii*100
CUENTE:

ITEM

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

MAO DE OBRA

1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

FONTE

DATA:

: 28,82%

04/02/2021

-- —metr ,e-

FONTE

VERSÃO

SE INFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2020112 COM DESONERAÇÃO

QUANTIDADE

UNID

.'

,
40,,,i..
,

v

85.20%\c;.48 69%
83.65%

PREÇO
UNITÁRIO R$

7 76%

..

^

12/20147,)
,6

,..,v),

......2.

PREÇO
TOTAL R$
231.649,80
32.236,80

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

960,00

18,76

18.009,60

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

H

960,00

14,82

14.227,20

SEINFRA

H

288,00

116,19

33.462,72

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
10705

33.462,72

CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)

MATERIAIS

1.3.1

00042243

165.950,28
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98W ATE
137W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

SINAPI

UN

204,00

628,37

128.187,48

1.3.2

11481

LAMPADA VAPOR DE SQ1)10 70W

SEINFRA

UN

204,00

30,90

6.303,60

1.3.3

11776

REATOR AFP P/ LAMP. V. SODIO 70W

SEINFRA

UN

204,00

69,20

14.116,80

1,3.4

10503

CELULA FOTOELETRICA P1 LÂMPADA 250W, C/ SUPORTE

SEINFRA

UN

408,00

26,40

10.771,20

1

10277

BRAÇO METALICO DE 3/4, P/ POSTE DE CONCRETO

SEINFRA

UN

204,00

28,00

5.712,00

19

16141

CABO CLASSE 1KV 3 X 2,5MM2

SEINFRA

M

240,00

3,58

859,20

VALOR ORÇAMENTO:

231.849,80

VALOR 80I TOTAL:

66.761,47

VALOR TOTAL:

298.411,27

Duzentos e Noventa e Otto Mil Quatrocentos e Onze reels e Vinte e Sete centavos

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

PAgine: 1

4110
OBRA:
LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANORO

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE

DATA:

SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE

11.440
‘C.

CLIENTE:

ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

DESCRIÇÃO

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

MAO DE OBRA

VALOR (R$)
231.649,80
32.236,80

1.2

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

1.3

MATERIAIS

2

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

33.462,72
165.950,28
66.761,47
298.411,27

ITEM
1
1.1
1.2
1.3
2

DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

231.649,80

MAO DE OBRA

32.236,80

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

33.462,72

MATERIAIS
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

165.950,28
66.761,47
298.411,27

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

BDI:

28,82%

VERSÃO

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

85,20% 48,69%

12/2018

SINAPI

2020/12 COM DESONERAÇÃO

83.85% 47,76%

01/2021

MÊS 6

MÊS 7

HORA

MÊS 8

MRS

DATA WA

MÊS 9

8,34%

8,33%

8,34%

8,33%

8,34%

8,33%

8,34%

8,33%

8.33%

19.319,59

19.296,43

19.319,59

19.296,43

19.319,59

19.296,43

19.319,59

19.296,43

19.296,43

8,34%

8,33%

8,34 %

8,33%

8,34%

8,33%

8,34 %

8,33%

8,33%

2.688,55

2.685,33

2.688,55

2.685,33

2.688,55

2.685,33

2.688,55

2.685,33

2.685,33

8.34%

8,33%

8.34%

8,33%

8,34%

8,33%

8,34%

8,33%

8,33%

2.790,79

2.787,44

2.790,79

2.787,44

2.790,79

2.787,44

2.790,79

2.787,44

2.787,44

8,34%

8,33%

8,34%

8,33%

8,34%

8,33%

8,34%

8.33%

8,33%

13.840,25

13.823,66

13.840,25

13.823,66

13.840,25

13.823,66

13.840,25

13.823,66

13.823,66

8,33%

8.33%

8,33%

8.33%

8,33%

8,33%

8.33%

8.33%

8.33%

5.561,23
24.880,82
24.880,82

5.561,23
24.857,66
49.738,48

5.561,23
24.880,82
74.619,30

5.561,23
24.857,66
99.476,96

5.561,23
24.880,82
124.357,78

5.561,23
24.857,66
149.215,44

5.561,23
24.880,82
174.096,26

5.561,23
24.857,66
198.953,92

5.561,23
24.857,66
223.811,58

MÊS 10

MÊS 11

MÊS 12

Total parcela

8,33%

8,33%

8,33%

100,00%

19.296,43

19.296,43

19.296,43

231.649,80

8.33%

8.33%

8,33%

100,00%

2.685,33

2.685,33

2.685,29

32.236,80

8,33%

8,33%

8,33%

100,00%

2.787,44

2.787,44

2.787,48

33.462,72

8.33%

8.33%

8,33%

100,00%

13.823,66

13.823,66

13.823,66

165.950,28

8.33%

8,33%

8,37%

100,00%

5.561,23
24.857,66
248.669,24

5.561,23
24.857,66
273.526,90

5.587,94
24.884,37
298.411,27

66.761,47

298.411,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE, 272, CENTRO- ALTANEIRA/CE

04/02/2021

FONT!

RD OE ALENCAR
IRO CIVIL
748-8393-

a: 1

f'--) FL. NO'
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COMPOSIÇÃO DO BD!
OBRA:

V

-

LOCAL:
CUENTE:

MANUTEKAo NA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE
ALTANEIRA/CE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

COD

DATA: 04/022021

1301 : 28.82X1P-- ;

point

vinsio

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

65 20%

SINAPI

2020/12 CC:41 DESONERAÇÁO

83.60%

DESCRIÇÃO

1

noiti4-1-rl his
A6 69%

N.

eter t$
12120)1 0°

11,4•44 ...-44/2021

%

DESPESAS INDIRETAS
AC
S+G
R

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

3,00

GARANTIA/SEGUROS

0,80

RISCOS

0,97
TOTAL

4,71

DESPESAS FINANCEIRAS
OF

0,59

DESPESAS FINANCEIRAS
TOTAL

0,59

BENEFICIOS
LUCRO

6,16
TOTAL

6,16

IMPOSTOS
PIS

0,65

COFINS

3,00

ISS (5% DE 60%->3%)

5,00

CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)

4,50
TOTAL

13,15

BDI = 28,82%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

SER ANO ARO DE AMP
IRO C
8293

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

PAgina: I

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

_
OBRA:

OA J4
/6 ii.faiStie
.

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBUCA NO MUNICIPIO DE

DATA : 04/02/2021

ALTANEIRA/CE

FONTS

vietsÃo

LOCAL:

SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRAJCE

SENFRA

026,1 co. DESONERACAO

CUENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

SINAM

2020112 COM DESONEFtACAO

COD

DESCRIÇÃO

43 FL . N'• OaC
io
BM e 2
MU\*
elf.
,...,
8520% \<
409•4
83.65%

1 2,2Ari,r1

Zrw4,...

HORA %

A

GRUPO A

Al

INSS

0,00

0,00

A2

SESI

1,50

1,50

A3

SENAI

1,00

1,00

A4

INCRA

0,20

0,20

A5

SEBRAE

0,60

0,60

A6

Salário Educação

2,50

2,50

Al

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

3,00

3,00

A8

FGTS

8,00
16,80

8,00
16,80

TOTAL

GRUPO B
BI

Descanso Semanal Remunerado

17,85

0,00

B2

Feriados

3,71

0,00

B3

0,92

0,71

B4

Auxilio - Enfermidade
130 Salário

10,83

8,33

B5

Licença PaternidadE

0,07

0,06

B6

Faltas Justificadas

0,72

0,56

B7

Dias de Chuvas

0,00

B8

Auxílio Acidente de Trabalho

1,55
0,11

B9

Ferias Gozadas

9,18

7,07

B10

Salário Maternidade
TOTAL

C

0,09

0,03

0,02

44,97

16,84

GRUPO C

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,60

4,31

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,13

0,10

C3

Férias Indenizadas

4,40

3,39

C4

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

4,81

3,70

C5

Indenização Adicional

0,47

0,36

TOTAL

15,41

11,86

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

7,55

2,83

D2

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

0,47

0,36

8,02

3,19

GRUPO D

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%
A+B+C+D

SE

LINARD DE ALENC:A

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

Pigina: 1

l'-) FL. fl`, :/)4_ t_

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
•

OBRA:
LOCAL:

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE
ALTANEIRA/CE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICiP10 DE ALTANEIRA/CE

CUENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

COD
A

FONTE
SEINFFtA
SINAPI

DATA : 04/02/2021
VERSA°
026.1 COM DESONERAÇÃO
2020/12 CON DESONERAÇÃO

- v)
BDF;43.ary... fill/0
NORA t
8
12/2015)
85.20%
89/6
83.85%
47.7 ..... (Name

,

HORA V.

DESCRIÇÃO
GRUPO A

Al

INSS

0,00

0,00

A2

SESI

1,50

1,50

A3

SENAI

1,00

1,00

A4

INCRA

0,20

0,20

A5

SEBRAE

0,60

0,60

A6

Salário Educação

2,50

2,50

A7

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

3,00

3,00

A8

FGTS

8,00

8,00

A9

SECONCI

TOTAL

0,00

0,00

16,80

16,80

GRUPO B
B1

Repouso Semanal Remunerado

17,84

0,00

82

Feriados

3,71

0,00

83

Auxilio - Enfermidade

0,87

0,67

84

13° Salário

85

10,80

8,33

Licença PaternidadE

0,07

0,06

86

Faltas Justificadas

0,72

0,56

137

Dias de Chuvas

1,55

0,00

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11

0,08

B9

Férias Gozadas

8,71

6,73

810

Salário Maternidade

TOTAL

C

0,03

0,03

44,41

16,46

GRUPO C

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,40

4,17

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,13

0,10

C3

Férias Indenizadas

4,85

3,75

C4

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

3,90

3,01

C5

Indenização Adicional

0,45

0,35

14,73

11,38

TOTAL

GRUPO D
D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo l3

7,46

2,77

02

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

0,45

0,35

7,91

3,12

TOTAL

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A+B+C+D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRNCE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE, 272, CENTRO- ALTANEIRA/CE

Pagina: 2
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
LOCAL:

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE
ALTANEIRA/CE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE

CUENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

OBRA:

kT-.... -

DATA: 04102/2021
FORTE

SEINFRA
SINAPI

VERSÃO
026.1 COM DE.SONERAÇA0
2020/2 COM oesoNERAcAo

BDI :. 28.82%
NORA :11, MES .

85 20%
83 85%

mi er,

minge/A.
. „

12218'.

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

00037370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

2,55

2.55

00037371

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

0.88

0,88

00037372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

0,55

0,55

00037373

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

0.06

0,06

TOTAL GERAL:

4.04

MAO OE OBRA
00002436

ELETRICISTA

MATERIAL

43460

00043484

111

UNID

H

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

1,00000000

TOTAL

12,85

12.85

TOTAL MAO DE OBRA:

12.55

FONTE

UNID

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

0,62

0,62

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

0,91

0,91

TOTAL MATERIAL:

1,53

SERVICO

95332

FONTE

SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

FONTE

UPIID

SINAPI

H

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

coeFearooTE

paEgo UNITÁRIO

1,00000000

TOTAL

TOTAL

0,34

0,34

TOTAL SERVICO:

0,34

VALOR:

18,76

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL

FONTE

UNID

00037370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

2,55

2,55

00037371

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

0,88

0,88

00037372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

0,55

0,55

.37373

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SINAPI

1-1

1,00000000

0,06

0,06

TOTAL GERAL:

4.04

MAO DE OBRA
00000247

AJUDANTE DE ELETRICISTA

MATERIAL

FORTE

UNID

SINAPI

H

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE

PREÇO UPETARIO

1,00000000

TOTAL

TOTAL

9.02

9,02

TOTAL MAO DE OBRA:

9,02

FONTE

UNID

00043460

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI

I-I

1,00000000

0,62

0,62

00043484

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI

H

1,00000000

0,91

0.91

TOTAL MATERIAL:

1,53

SERVICO

95316

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA

FONTE

WAD

SINAPI

H

COEFICIENTE

COEFICIENTE

1,00000000

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

TOTAL

0,23

0,23

TOTAL SERVICO:

13,23

VALOR:

14,82

10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)
TRANSPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
DNPJ:07.385.503/0001-71
RUA DEP. PAULO FURTADO LEITE, 272, CENTRO- ALTANEIRA/CE

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

E 4, HEIRO CIVIL
)1617988293

TOTAL

ct.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
, ;
. .
..,...0
,
kl

OBRA:

MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE
ALTANEIRA/CE

LOCAL:

SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE

CUENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

PARA

,,,
BPS: 28,82%

DATA: 04/02/2021
FONTE

VERSÃO

SEINFFtA

026.1 COM DESONERAC,A0

SINAPI

2020,12 COM OESCNERAÇA0

i
,k)
_...,—

i f.....

-JAGS—. s At*,
1
85,20% *;218.69% *- 12/20y)
83.85%

713%

DEPRECIAÇÃO

SEINFRA

H

16,18453333

1,00

16,18

12702

JUROS

SEINFRA

H

6,67612000

1,00

6,68

12703

MANUTENÇÃO

SEINFRA

H

24,27680000

1.00

24,28

12733

MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/
GUINDAUTO

SEINFRA

H

1,00000000

48.96

48,96

12734

MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/
GUINDAUTO

SEINFRA

H

1,00000000

20,09

20,09

TOTAL TRANSPORTE:

116.19

VALOR:

116,19

12701

00042243 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (UN)

•

VALOR:

628,37

VALOR:

30,90

VALOR:

69,20

VALOR:

26,40

VALOR:

28,00

VALOR:

3,58

- LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W (UN)

11776 - REATOR AFP P/ LAMP. V. SODIO 70W (UN)

10503 - CELULA FOTOELETR1CA P/ LAMPADA 250W, Cl SUPORTE (UN)

10277 - BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO (UN)

•

- CABO CLASSE 1KV 3 X 2,5MM2 (M)

GIANO). RD DE ALENCAR
ENG N IRO CIVIL
88293

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

Página: 2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA 4BE1FtVit
No CE2021Q7529

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
INICIAL

1. Responsável Técnico
SERGIANO LINARD DE ALENCAR
Titulo profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617988293
Registro: 338072CE

Empresa contratada: S L DE ALENCAR ENGENHARIA - ME

Registro: 0010399364-CE

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

CPF/CNPJ: 07.385.503/0001-71

RUA RUA FURTADO LEITE

N°: 272

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ALTANEIRA

UF: CE

CEP: 63195000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servlgo
RUA RUA FURTADO LEITE

N°: 272

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ALTANEIRA

CEP:

UF: CE

Data de Inicio: 04/02/2021

Previsão de término: 04/02/2022

Finalidade: Infraestrutura

83195000

Coordenadas Geográficas: 4.999320, -39.739387
Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

CPF/CNPJ: 07.385.503/0001-71

4 Atividade Técnica
15- Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto> ELETROTÉCNICA> SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO

1,00

un

35- Elaboração de orçamento> ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1,00

un

Quantidade

Unidade

1.00

un

19- Fiscalização
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
ALTANEIRA/CE.
6 Declarações
7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)
8. Asslnaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

k ilkolcciAA

.

04

Local

de

r:

de

20 24

data

PREFEITURA

ANEIFUVCE

PJ: 07.385.50310001-71

9. Informações
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: RS 88,78

Registrada em: 18/02/2021

Valor pago: RS 88,78

Nosso Número: 8214526024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.corn.br/publico/, com a chave: CDBAd
Impresso em: 19/02/2021 Ss 10:20:18 por:. ip: 187.19.224.212
wrinv.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

taieconosco@aeoce.org.bf
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE

II Corr.. R•gena 0* !No....
• Armen. dc Gen,

MANE

Prefeitura Municipal de Altaneira g
Fl
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ n° 07.385.503/0001-71

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
Contratação de serviços a serem prestados na manutenção da
Iluminação Pública da Sede e Zona Rural do Município de
Altaneira/CE, conforme projetos e orçamentas 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 Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob o n.° 07.385.503/0001-71, através do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, neste ato representada
por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). Luiz Pedro Bezerra Neto, residente e domiciliado(a)
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 Pregos n°2021.03.08.1, 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 ia. DA CONVENÇÃO
1.1 - Ficam convencionadas as designações de CONTRATANTE para o(a) Secretaria Municipal de
Infraestrutura, e de CONTRATADA para
, e de FISCALIZADOR para
representante da Prefeitura Municipal de Altaneira, 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 a serem prestados na manutenção da
Iluminação Pública da Sede e Zona Rural do 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 será 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 RS
), 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 será apurado através
de medição, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Altaneira, até o 5° (quinto) dia
útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.
4.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto ã 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
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CNPJ 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(e) Tesouro Municipal,
previstos na seguinte dotação orçamentária:
Órgio

L.)

Unid. 01.9.

'

ProjetolAtividade
••Irt•11. •

Elemento de Despesa

Oper••*•••rge•itleit

CLAUSULA P- DOS PRAZOS
7.1 - 0 presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sendo que os serviços deverão ser executados e
concluídos dentro do prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento da 1a 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 lnfraestrutura.
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 Infraestrutura, não serão considerados como
inadimplemento contratual.
CLAUSULA 8' - 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 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.
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
Arquitetura 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.
CLÁUSULA 9a - 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 pregos
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 preços unitários, serão utilizados os pregos unitários constantes da tabela de pregos
utilizada pela Prefeitura Municipal de Altaneira.
9.5 - À Prefeitura Municipal de Altaneira 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 1°, 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, 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 á 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 la - 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 á Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
Rua Furtado Leite, n° 272- Centro - ALTANEIRA/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185
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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 12a - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A CONTRATANTE fiscalizara 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 comunicara suas atribuições.
CLAUSULA 13a - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
13.1 - 0 recebimento da obra sera feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria Municipal
competente, para este fim.
13.2 - 0 objeto deste contrato sera 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 14a - 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.

Li

CLAUSULA 15a - 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.
CLAUSULA 16a - 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 a 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.
Altaneira/CE,
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Luiz Pedro Bezerra Neto
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de lnfraestrutura
CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1)

CPF n.°

2)

CPF n.°
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ESMALTEC S/A
CNPJ n0 02.948.030/0001-50 NIRE n°23300020481
ATA DA 270 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
LAVRADA NA FORMA DE SUMARIO DE ACORDO COMO ART. 130
§ 1" DA LEI N°6.404/15.12.76.
DATA: 31 dc dezembro de 2020.
LaCALLEaRA: Praga da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n Dionisio Torres cm Fortaleza-Ce, CEP 60135-690, is 10:00 (dez) horas.
FORMA DE CONVOCACÃO: Convites pessoais.
PRESENCA: Totalidade dos membros do Conselho dc Administração da
sociedade.
fOMPOSICAO DA MESA: Presidente- Igor Queiroz Barroso Secretário
- Rodrigo Queiroz Frota
DISSIDÊNCIAS. PROTESTOS E DECLARACÕES DE VOTOS: Não
houve.
DELIBERACÕES: Em virtude da saída do Sr. Abelardo Gadelha
Rocha Neto, qua ocupava o cargo dc Diretor Presidente, deliberaram
os presentes eleger o Sr. Carlos Henrique Stella Rotella,
brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, Carteira de Identidade
n° 9.429.879-8-SSP-SP e CPF n° 075.350.288-70, residente e
domiciliado áRuaVoltaRedonda,388,Ap.91,BIA-CampoBelo,SioPaulo/
SP,CEP04608-010, paraocumprimentodorestantedomandato.
AsociedadeeoAdministradorniosócio, que ora se retira, conferem entre si a
mais ampla, total e irrestrita quitação, nada podendo reclamar um do outro,
a qualquer titulo, cm decorrência da atuaç
ão do Sr. Abclardo Gadelha Rocha
Neto, enquanto administrador dasociedade.
A Diretoria passa a ter a seguinte composição:
Diretor PresIdente: CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA,
brasileiro, natural de São Paulo-SP, casado em comunhão
parcial dc bent, engenheiro metalúrgico, Carteira de Identidade
n° 9.429.879-8-SSP-SP c CPF n° 075.350.288-70, residente e
domicil iadoiRuaVoltaRedonda,388,Ap.91,B1A-CampoBelo,SioPaulo/
SP,CEP 04608-010;
Diretor: CARLOS ROBERTO COSTA FILHO, brasileiro, natural de
Fortaleza-CE, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o n° 18.573/CE
e CPF n° 632.095.003-04, residente e domiciliado à Rua Vicente Leite re
1725, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60170-151;
Diretor: JOSE AÉLIO SILVEIRA JUNIOR, brasileiro, natural dc
Fortaleza-CE, casado, bacharel em Informática, Carteira de Identidade n°
92004000112 SSP/CE c CPF n°618.516.983-53, residente e domiciliado
Rua Jose Vilar de Andrade n° 1800, Sapiranga, Fortaleza/CE, CEP 60833096;
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente mandou que fosse lavrada
a presente ata, qua após lida e achada conforme, foi assinada por todos
osConselheiros.
ASSINATURAS. Igor Queiroz Barroso, Edson Queiroz Neto, Otavio
Valença Queiroz, Felipe Queiroz Rocha e Rodrigo Queiroz Frota.
ESTA CONFORME 0 ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.
Fortaleza(Ce). 31 de dezembro de 2020.
Rodrigo Queiroz Frota
Secretario
Secretário Reg. JUCEC n° 5531351 em 09/02/2021. Junta Comercial do
Estado do Ceará-JUCEC. Certidão: Certifico que uma via dc igual teor foi
arquivada nesta Junta sob número e data informados. Lenira Cardoso de
Alencar Seraine -Secretária Geral.
••• ••• •••
Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Chamada Pública 001.2021CP - A Secretária de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
através da Comissão de Chamada Pública, toma público para conhecimento
dos interessados qua, a partir do dia 30 de março a 12 de abril de 2021,
encontram-se abertos, conforme Editais, o prazo para recebimento c
abertura dos envelopes contendo os projetos de venda e os documentos de
habilitação dos agricultores, associações e cooperativas, entre os horários
de 07:30h is 11:30h - 13:30h is 17h, seguindo as normas sanitárias
vigentes, referente as Chamadas Públicas das creches e das escolas polos
sob os n° 14.001.1.2021CP, n° 14.001.2.202ICP, n° 14.001.3.2021CP,
te 14.001.4.2021CP, n° 14.001.5.2021CP, n° 14.001.6.2021CP, n°
14.001.7.2021CP, n° 14.001.8.2021CP, n° 14.001.9.2021CP, n°
14.001.10.2021CP, re 14.001.11.2021CP, n° 14.001.12.2021CP, n°
14.001.13.2021CP, re 14.001.14.2021CP, re 14.001.15.2021CP, n°
14.001.16.2021CP, n° 14.001.17.2021CP, le 14.001.18.2021CP, n°
14.001.19.2021CP, n° 14.001.20.2021CP, n° 14.001.21.2021CP, n°
14.001.22.2021CP, n° 14.001.23.2021CP, n° 14.001.24.2021CP, n°
14.001.25.2021CP, n° 14.001.26.2021CP, n° 14.001.27.2021CP, n°
14.001.28.2021CP. n° 14.001.29.2021CP, n° 14.001.30.2021CP, n°
14.001.31.2021CP, n° 14.001.32.2021CP,
14.001.33.2021CP, n°
14.001.34.2021CP, n° 14.001.35.2021CP, n° 14.001.36.2021CP, cujo
objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa
Nacional dc Alimentação Escolar - PNAE. As normas gerais destes
procedimentos serão regidas especialmente pelo disposto na Resolução
FNDE n° 06/2020, Resolução 20/2020 e alterações posteriores, bem como
pelo que dispõe o art.14 da Lei n° 11.947/2009. Para maiores informações,
acesso aos editais e cronogramas das Chamadas Públicas, os interessados
deverão se dirigir a sede desta secretaria respeitando as normas sanitárias
vigentes, situada à Rua Rafael Pordeus, 460 - Centro. Sandra Margarete
Oliveira Castro.
000 • • • • • •

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE CREDENCIA-MENTO - EDITAL CREDENDIAMENT
N°. 2021.03.05.01 - PROCESSO ADMINISTRATIVO WO
- O MUNICÍPIO DE ICAPIA, ESTADO DO CEARA, POR ).1E10
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, snumm NA
AV. 22 DE JANEIRO, 5183- CENTRO - ICAPUI - CE, CEP: 621107000,
TORNA PÚBLICO QUE ESTARÁ RECEBENDO JUNTO A comf&sÃo • PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A PARTIR DO DIA 09/03/2021, NO
HORÁRIO ENTRE 08HOOMIN As I 3H3OMIN, DE SEGUNDA A SEXTA,
DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE CARTÓRIO DA
COMARCA DE ICAPUI PARA REALIZAR ATOS CARTORAMOS
EM GERAL (AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA,
CERTIDÕES E OUTROS) NECESSÁRIOS AS SECRETARIAS DESTE
MUNICÍPIO. 0 EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SEUS ANEXOS
ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE: WWW.ICAPULCE.GOV.BR,
NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
ICAPUf-CE, 08 DE MARÇO DE 2021. CARMEM JÚLIA DA COSTA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
*** * * * * * *

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Caririaçu-Ceará - 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
o decreto 10.024/19 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial
do Municipio dc Caririagu/Ccari, toma público para conhecimento dos
interessados que realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico
N° 2021.03.02.01, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica para o
fornecimento de Medicamentos e Materiais Medico - Hospitalares de
Laboratório e Psicotrópicos, aparelhos e equipamentos hospitalares e
instrumental para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Caririaçu-Ceará. A entrega das propostas de preços sera a partir
do dia 10/03/2021 e abertura das propostas de preços no dia 22/03/2021
is 08:00horas. Tudo conforme especificações contidas no edital, o qual
encontra-se na integra na sede da comissão permanente de licitação no
Endereço Rua Parque Recreio Paraiso S/N, Caririaçu - Ceara, no horário
de 08:00hs is 12:00hs e nos sites wwwice.ce.gov.br e blIcompras.com.
Caririaçu-Ceará, Em 08 de Março de 2021. José Lenos Beam Batista Pregoeiro Oficial.
*** *** *0*
ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA DO NORTE/CE - AVISO DE LICITAÇÂO PREGÃO ELETRÓNICO N' 08/2021-PE-SEPLAF - Pelo presente
aviso e em cumprimento is Leis te. 10.520/02 c 8.666/93 c suas alterações
co Decretos Federal n°. 10.024/2019, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura
Municipal de Guaraciaba do Norte. CE comunica aos interessados que
realizarão Pregão Eletrônico n°. 08/202I-PE-SEPLAF cujo objeto é registro
de preços para eventuais aquisições dc gêneros alimentícios para atender
as necessidades das secretarias e suas unidades administrativas junto ao
Município de Guaraciaba do norte - CE. Entrega das propostas: A partir desta
data, e abertura das propostas: 19 de março dc 2021 is 09:00h, com disputas
as 15:30h (horário dc Brasilia) no sifio 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: 62.380-000 - Guaraciaba do Norte/Ceará. 09 de marco
de 2021. Francisco Falb Lira Lopes - Pregoeiro.
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ESTADO DO CEARA - CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAMIRANGA- ACAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
POR MEIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DOS
INTERESSADOS, A TOMADA DE PREÇOS TP001/2021-CMG, DO
TIPO MENOR PREÇO CUJO É OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA
MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA/CE- CMG, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
COM DATA DE ABERTURA MARCADA PARA 0 DIA 25 DE MARÇO
DE 2021, As 09HOOM, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL,
SITA A RUA RAIMUNDO NONATO DA COSTA, N.° 21, CENTRO,
GUARAMIRANGA/CE. OTÁVIO MARTINS DA SILVA -PRESIDENTE
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
- AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°2021.03.08.1.
Realizará a licitação para Contratação de serviços a serem prestados na
manutenção da Iluminação Pública da Sede e Zona Rural do Município de
Altaneira/CE. Abertura: 25 de Margo de 2021 is 09:00h. Edital disponível
no site, https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/ e na Rua Deputado
Furtado Leite, n°272 - Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 is 12:00h.
Serão utilizados medidas de prevenção e controle ao COVID-19 durante a
sessão, conforme orientação dos serviços de saúde. Esclarecimentos: Fone
(88)3548-1185. Altaneira/CE, 08 de Março de 2021 - Iraneide Pereira
de Pinho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

