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Prefeitura Municipal de Altaneira
GOVERNO MUNICIPAL
CNP.) n° 07.385.503/0001-71
EDITAL CONVOCATÓRIO
Tomada de Preços N° 2022.07.12.1

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
10 de agosto de 2022, na sala de reuniões, no prédio da Prefeitura endereço acima citado, em sessão pública,
dará início 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 Orçamentárias
ANEXO
II - Minuta do Contrato
DEFINIÇÕES:
Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste documento
de licitação, ou em quaisquer de seus anexos, eles terão o significado determinado a seguir:
A) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o objetivo desta
licitação.
C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o Contrato.
D) CPL - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE.
CAPITULO 1- DO OBJETIVO
1.1 A presente licitação tem como objeto a Contratação de serviços a serem prestados na manutenção
Corretiva, preventiva e demais serviços 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
país, 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 inidônea 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 PÚBLICA, 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 O 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.qov.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 Órgãos 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:
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Altaneira/CE
Tomada de Preços N°2022.07.12.1
Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação
Razão Social do Licitante
3.2 O 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 à Dívida 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
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;
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3.2.13. 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 índices 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 explícita 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. 70
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 cópias 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 mic-oempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
3.10 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
3.11 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei n°8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitação.
3.12 Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta Licitação referentes à fase de
habilitação, bem como que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, serão
inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que não apresentarem a regularização da documentação
de Regularidade Fiscal no prazo definido acima.
CAPITULO IV — DA PROPOSTA DE PREÇO
4.1 A empresa licitante deverá entregar à Comissão. até a hora e dia previstos neste Edital, envelope fechado
tendo no frontispício os seguintes dizeres:
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Altaneira/CE
Tomada de Preços N° 2022.07.12.1
Envelope n° 02 - Proposta de Preços
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 preços deverá constar os seguintes dados:
a) Identificação obrigatória dos preços apresentados para os serviços:
b) Obras e Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação:
c) Preço Global por quanto a licitante se compromete a executar as obras e serviços objeto desta Licitação,
expressos em reais em algarismo e por extenso:
d) Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 dias:
e) Prazo de execução dos serviços, que será de 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 preços, 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 preços unitários apresentados pelos licitantes para o mesmo item/serviço, deverão ser reduzidos de
forma linear, não sendo aceitos preços 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 preços constantes do orçamento da licitante deverá conter apenas duas casas decimais após a vírgula,
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos
centavos.
4.5 Independente de declaração expressa, fica subertendida 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 Preços, todos fechados, serão
recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital.
5.2 Após a Presidente da Comissão receber os envelopes 01 e 02 e declarar encerrado o prazo de recebimento
dos envelopes, nenhum outro será recebido e nem se-ão 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 Cartorio.
5.4 Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão, em seguida postos à
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 útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega à
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 mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através de publicação na Imprensa Oficial
e em Jornal de Grande Circulação no Estado.
5.9 lnexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará prosseguimento
ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante recibo, o
envelope fechado que diz conter a Proposta de Preços.
5.10 Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido envelope,
que deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca
a data da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
5.11 Será feita, em seguida, a abertura dos Envelope 02 das Licitantes habilitadas. A Comissão conferirá se
foram entregues no referido envelope a Proposta e o Orçamento.
5.12 Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, serão examinados os aspectos formais
da Proposta e do Orçamento. O não atendimento a pelo menos uma das exigência deste Edital será motivo de
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
5.13 A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes não desclassificadas pela
ordem crescente dos preços nelas apresentados.
5.14 A Comissão examinará, da licitante cuja proposta está em primeiro, e demais lugares, o Orçamento. Não
sendo encontrados erros a Comissão declarará a licitante classificada em primeiro lugar como vencedora desta
licitação.
5.15 Caso seja encontrado erro ou erros a Comissão promoverá desclassificação da proposta e fará a mesma
verificação com relação à proposta da licitante que apresentou o segundo menor preço global e assim
sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de preços, 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.
Rua Furtado Leite, n* 272- Centro - ALTANEIRA/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185

Prefeitura Municipal de Altaneira

GOVERNO MUNICIPAL
CNIn n° 07.385.503/0001-71
5.20 Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item
anterior será feita através de Publicação na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado,
iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias 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 À Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinicio para outra
ocasião, fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não abertos deverão
ser rubricados pelos membros e por, no mínimo, 2 (dois) prepostos de licitantes.
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 início.
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 discrepancia entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este último.
5.28 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em não
havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar às licitantes prazo
de 08 (oito) dias 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 1° lugar não seja ME ou EPP, a Comissão procederá de acordo com o
seguinte:
5.31.1 Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006),
preferência de contratação para as ME e EPP.
5.31.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 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 preços, que deverá ser registrada em ata.
5.31.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame
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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 III do
presente Edital.
6.1.2 A Comissão julgará as Propostas de Preços, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,
desclassificando as que não os satisfizerem.
6.1.3 Serão rejeitadas de pronto as propostas incompletas em virtude de omissão ou insuficiência de
informações, aquelas que contenham limitação ou condição constantes com as disposições deste Edital, bem
como, as que cotarem 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 Será julgada vencedora a proposta de menor preço global apresentada para o objeto licitado.
6.1.6 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o vencedor será conhecido através de sorteio,
observado o disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
CAPITULO VII — DA ADJUDICAÇÃO, DO PRAZO, DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA FISCALIZAÇÃO,
DO PAGAMENTO E DAS SANÇÕES
7.1 A adjudicação do objeto dar-se-á com a assinatura do instrumento contratual até o 5° dia útil da convocação
do licitante vencedor pela CONTRATANTE.
7.2 O 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:
órgão
07

Unid. Orç.
01

Projeto/Atividade
04.122.0037.2.094.0000

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 Infraestrutura, 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 idóneas, 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 eiou 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.
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p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o
processo de pagamento.
q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma
estabelecida no Art. 65. § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
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.

i4.4)

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 preços
unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com
base nas cotações apresentadas no orçamento.
10.3 Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes
com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de preços
utilizada pela Prefeitura Municipal de Altaneira/CE.
10.4 À Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas obras
ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial do Contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do Art. 65, parágrafo 1°, da Lei
n° 8.666/93.
10.5 Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo Aditivo ao contrato,
após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos do itens 10.2 e 10.3 deste Edital.
CAPÍTULO 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. deverá ser erviado. 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 À Contratada caberá toda e qualquer obrigação civil, penal e trabalhista decorrentes da execução do
contrato.
12.3 A Contratada deverá registrar o contrato no CREA até 10 (dez) dias úteis após a sua assinatura.
12.4 A contratada se obriga a manter as condições de habilitação previstas no Edital de licitação, durante a
execução do contrato.
12.5 A Comissão Permanente de Licitação atenderá aos interessados, no horário de 08:00 às 12:00 horas, de
2a 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.
12.14 O Foro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Licitação é o da Comarca de -Altaneira/CE.
Altaneira/CE, 12 de Julho de 2022.

MT"
lraneide Pereira de Pinho
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I
PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA
TOMADA DE PREÇOS N°2022.07.12.1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
CNPJ: 07.385.503/0001-71
Rua Paulo Furtado Leite, N° 272, Centro, Altaneira/CE

OBRA: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DEMAIS
SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
ENDEREÇO: SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE

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

Altaneira/CE
Julho de 2022
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SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP). COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICIPIO DE ALTANEIRNCE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
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1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
NORMA REGULAMENTADORA N°10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
1.1

OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1.1
Esta Norma Reguiamentadora - NR estabelece os requisitos e conaiçoes minimas objetivando a
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.
1.1.2
Esta NR se aplica as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de
projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados
ac
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ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis.
1.2

•

MEDIDAS DE CONTROLE

1.2.1
Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle
do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a
segurança e a saúde no trabalho.
1.2.2
As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da
preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho.
1.2.3
As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus
estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de
proteção.
1.2.4
Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de
Instalações Elétricas, contendo, além do disposto o subitem 5.2.3, no mínimo:
1.2.4.1 conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e
relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;
1.2.4.2 documentação das inspeções e medições do sistema de projeção contra descargas atmosféricas e
aterramentos elétricos;
1.2.4.3 especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme
determina esta NR;
1.2.4.4 documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e
dos treinamentos realizados;
1 2 4 5 rPRI I ItnfinS rins testes de iRnlaçAn elétrica re2 li77rcins eTTI equiparnentm de prnteçAn individual e c:Noiva:
1.2.4.6 certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;
1.2.4.7 relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações,
contemplando as alíneas de "a" a "f.
1.2.5
As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência
devem constituir prontuário com o conteúdo do Item 1.2.4 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir
listados.
a)
b)

descrição dos procedimentos para emergências;
certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual;

1.2.6
O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou
pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas
insiaiações e serviços em eieiricidade.
Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por profissional
legalmente habilitado.
1.3

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA
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1.3.1
em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas,
obrigatoriamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem
desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.
1.3.2
As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme
estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança
1.3.2.1 Nia impossibilidade de implementação do estabeiecido no subiiem 1.3.2., devem sei utilizadas opilas
medidas de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de
seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático.
1.3.3
O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecidapelos
órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.
1.4

•

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

1.4.1
Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente
inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual,
específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR6.
1.4.2
As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade,
intlamabilidade e intluências eletromagnéticas.
1.4.3

É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

1
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1.5.1
É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de
circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência a com
indicação da condição operativa.
1.5.2
O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de
ação simultânea, que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito.

•

1.5.3
Os projetos de instalações elétricas devem considerar o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e a
localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de
construção e manutenção. (210.027-4/1=3)
1.5.3.1 Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e tração
eiétiiea deveiii sei identificados e iiistaiados sepaiadaiiieilie, salvo quando u desci ivuiviinei iiu ieuioiúyko peiiiiiiii
compartilhamento, respeitadas as definições de projetos.
1.5.4
O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação
entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução da
eletricidade.
1.5.5
Sempre que for tecnicamente viável e necessário, devem ser projetados dispositivos de seccionamento
que incorporem recursos fixos de equipotencialização e aterramento do circuito seccionado.
1.5.6

Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário.

1.5.7
O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades
competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado.
1.5.8
O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no
Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente habilitado.
1.5.9
a)
riscos

O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança:
especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros
irinnii
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b)
indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde -"O", desligado e
Vermelho -"L", ligado);
c)
descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de
manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas,
definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações;
d)
lecomendações de [esti ições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das
instalações;
e)
precauções aplicáveis em face das influências externas;
o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, destinado à segurança das
O
pessoas;
descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica.
g)
1.5.10 Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e
uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.
1.6

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

1.6.1
As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e
inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem
supervisionadas por profissionai autorizado, conibrrne dispõe esta NR.
1.6.2
Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle
dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura, confmamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade,
umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança.
1A 3
Nem Innais de trahalhn só pnciern Rer titilizadm eqiiipamentns. dispnsitivoR (2! fiRITRITIAlltaR elAtricaR
compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando e as características de proteção, respeitadas as
recomendações do fabricante e as influências externas.
1.6.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possua isolamento elétrico devem estar adequados às
tensões envolvidas, e sere inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou
recomendações dos fabricantes.
1.6.4
A insiaiações eiétricas devem ser inaniidas e condições seguras de ibricionarnenio e seus sistemas de
proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e
definições de projetos.
1.6.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são
exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de
quaisquer objetos.
1.6.5
Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma
posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos
membros superiores livres para a realização das tarefas.
1.6.6
Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem
atender à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizadas por trabalhadores
que atendam às condições de qualificação, habilitação, capaciiação e autorização esiabeiecidas nesta NR.
1.7

SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS

1.7.1
Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os
procedimentos apropriados, obedecidas a sequência abaixo:
a)
b)
c)
d)
e)

Seccionamento
impedimento de reenergização
constatação da ausência de tensão
instalação de aterramente temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos
proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada
instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

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

igues Alves
Felipe Daniel
Engenhe)i Eletricista
RNP: 06A6143990

Página 3

'Nfk<

MEMORIAL DESCRITIVO
..

tk.A1j
nãAttAxpRÃO

OBRA:

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICIPIO DE ALTANEIR/VCE

LOCAL:

SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA

CUENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

en

J

00i : _., ..

DATA: 00/0712022
FONTE

VERSÃO

HORA

ORSE

202204

111,51%

SEINFRA

027.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPi

202205 COM DESONERAÇÃO

.0

1018

rt

83.85%

47 7

06r2022 .,
l,
2021

83,55%

47.44%

062022

1.7.2
O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo
ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo:
a)
b)
c)
d)
e)

retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;
retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;
remoção do aterramente temporário, da equipoienciaiização e das proteções adicionais,
remoção da sinalização de impedimento de reenergização;
destravamento, se houver, e re1igação dos dispositivos de seccionamento.

1.7.3
As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 4.5.1 e 4.5.2 podem ser alteradas,
substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente
hahilitacin. 7uJtnrI7dn e mediante ir istificativa tArnir prepviRmentp formali7arfa, CiPRCiP gireqpii 1~ticin o ropsmn
nivel de segurança originalmente preconizado.
1.7.4
Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de
energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 5.6.
1.8

SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS

1.8.1
As intervenções em instalações elétricas com tensão igualou superior a 50 Volts em corrente alternada ou
superior a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que
estabelece o item 5.8 desta Norma
1.8.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com
instalações elétricas energizadas.
1.8.1.2 As operações c!=entares ^^mc ligar c des!igar circuites dó:ricos, rcalizadar, =
tensão, ^^rri
materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser
realizadas por qualquer pessoa não advertida.
1.8.2
Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos
específicos respeitando as distâncias previstas.
1.8.3
Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na
iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo.
1.8.4
Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas
instalações ou equipamentos elétricos devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com
circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho.
1.8.5
O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou
condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível.
1.9

HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES.

1,9 1
É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso especifico na área
elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.
1.9.2
É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no
competente conselho de classe.
1.9.3
É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições, simultaneamente:
a)
receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e
b)
trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.
1.9.3.1 A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas
pelprofissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação.
1.9.3.2 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados,
com anuência formal da empresa.
1.9.3.3 A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a
.,br-rIgência em aut.crir,Vso da rori, trh., !!-Pr4,,r, c^nfo= c itc.rr:
1.9.3.4 Os trabalhadores autorizados atrabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no
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sistema de registro de empregado da empresa.
1.9.3.5 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos à exame de saúde
compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado em seu
prontuário médico.
1.9.3.6 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico
sobre os riscos decorrerdes do eitiprego da energia eienica e as principais medidas de prevenção de acidentes em
instalações elétricas.
1.9.3.7 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e
aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos
constantes nesta NR.
1g4
nPVA spr mali7afin um trpinamentn rl rprielagem bienal A sAmpre que nenrrAr alguma cias RitlIniSPR a
seguir:
troca de função ou mudança de empresa;
a)
retomo de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses;
b)
c)
modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do
trabalho.
1.9.4.1 A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das
afirmas "a", "b" e "e" do Rem 4.7.4 devem aiencier as necessidades da situação que o motivou.
1.9.4.2 Os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento especifico de acordo com risco
envolvido.
1.9.4.3 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e
na vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos
que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis.
1.10

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO

1.10.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra
incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23 - Proteção Contra Incêndios.
1.10.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações
elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto á sua conformidade,
nu âmbito do Sistema Brasiieiro de Certificação.
1.10.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de
proteção específica e dispositivos de descarga elétrica.
1.10.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões,
devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir
sobreiensões, sobrecorrenies, fainas de isoiamenio, aquecimentos ou outras condições anormais de operação.
1.10.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante
permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 4.5 ou supressão do agente de
risco que determina a classificação da área.

1.11

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

1.11.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança,
destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao 11 disposto na NR-26 -Sinalização de Segurança, de
forma a atender, dentre outras, as situações a seguir:
a)
identificação de circuitos elétricos;
travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;
b)
c)
restrições e impedimentos de acesso;
delimitações de áreas;
d)
e)
sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas;
sinalização de impedimento de energização;
O
identificação de equipamento ou circuito impedido.
9)
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PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

1.12.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com
procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo,
assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 4.7 desta NR.
1.12.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas aprovadas
por trabalhador autorizado, contendo, no Mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de
trabalho a serem adotados.
1.12.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, nominimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica,
competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais.
1.12.4 Os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata o item 4.7
devem ter a participação em todo processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver.
1.12.5 A autorização referida no item 4.7 deve estar em conformidade com o treinamento ministrado, previsto no
Anexo lli desta NR.
1.12.6 Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e
condução dos trabalhos.
1.12.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do
serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no
fnrrna R ptencier og prinnipinc tAnnien háginns P Rç mplhnreç tAnninas cip sentiram:a aplinávpis n gprviço
1.12.8 A alternância de atividades deve considerar a análise de riscos das tarefas e a competência dos
trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho.
1.13

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1.13.1 As ações de emergencia que envolvam as instalaçoes ou serviços com eletricidade devem constar do
plano de emergência da empresa.
1.13.2 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a
acidentados, especialmente por meio de reanimação cardio- respiratória.
1 1 '1

p

csmpre.sn. rica,.,. poccuir rrInTorinc

racg,+e. p,drnini-f•Ne4~ a --briatr•-b.-Ine no e, ,.c' •-stivirl,elae•

disponibilizando os meios para a sua aplicação.
1.13.4 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e
combate a incêndio existentes nas instalações elétricas.

1.14

RESPONSABILIDADES

1.14.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes e contratados
envolvidos.
1.14.2 É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão
expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem
adotados.
1.14.3 Cabe à empresa. na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em
eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas
1.14.4

Cabe aos trabalhadores:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ 07 385 50310001-71
RUA DEP PAULO FURTADO LEITE, 272, CENTRO- ALTANEIRA/CE

Pâgna

elipe Daniel digueS Alves
Engenheir Eletricista
RNP. O 16143990

A)

k
_
nh.t.rave.

OBRA:
LOCAL.
CLIENTE

4) FL.

MEMORIAL DESCRITIVO
DATA : 06/07/2022

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP). COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS. NO MUNICIPIO DE ALTANEIRNCE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA
i PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRAICE

B

FONTE

vweaAo

noa*

OSSO

2022/04

'l1.5%

SEINFRA

027 1 COM DESONERAÇÃO

83 eS%

sINAp,

2022)05 COM DESONERAÇÃO

83 St, .

9 35%
'KW
4tr,
47,48%

0612.-X-414,r
Co Cr:

Zela pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou
a)
omissões no trabalho;
b)
Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares.
inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde;
comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco
c)
paia Uabeguianyd e saúde e a de duila pessuab
1.15

DISPOSIÇÕES FINAIS

1.15.1 Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem
evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando
imeriiatamentp o fato a Seil çl ipprior hiprarrplion. rp IP riiliopnriará as medidas rahiveis
1.15.2 As empresas devem promover ações de controle de riscos originados por outrem em suas instalações
elétricas e oferecer, de imediato, quando cabível, denuncia aos órgãos competentes

•

1 15 3 Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR. o MTE adotará as providências
estabelecidas na NR 3.
1.15.4 A documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que
atuam em serviços e instalações elétricas, respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas
1.15.5 A documentação prevista nesta NR deve estar. permanentemente, à disposição das autoridades
competentes.
1.15.6 Esta NR não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão. NBR 5410 estabelece
as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensãou 1000V ca ou 1500V cc),
instalações novas ou reformas em instalações existentes, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o
funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. NBR 13570:96 - Instalações elétricas em locais
de afluência de público - procedimento.

1.1. 5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
O GUINDAUTO HIDRÁULICO SERÁ UTILIZADO PARA A LOCAÇÃO DOS ANEIS PRÉ-MOLDADAS DE
CONCRETO, ONDE DEVERÃO SER MANUSEADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, SENDO USADAS AS
FERRAMENTAS ADEQUADAS A CADA SERVIÇO EXECUTADO.

411INSTALAÇÃO.
1.2. 101657 - LUMINÁRIA
DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E
AF_08/2020 (UN)

1.3. 101637- BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,
PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

1.4. S00596 - Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar) (un)

1.5. S00588 - Reator para lâmpada de vapor de sódio 70 w (un)

1.6. S00597 - Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150 w (phillips ref son 150w ou similar) (un)

1.7. S00589 - Reator para lâmpada de vapor de sódio 150 w (un)

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

PàVla 7

rtgues Alves
r'elipe Daniel
Engenh o Elelricista
16143990
RN

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:

LOCAL:
CLIENTE:

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS: NO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

DATA: 08/07/2022
FONTE

BOI

vERsAo

NORA

ORSE

2OZ2/04

111,51%

SEINFRA

I:27.1 COM DESONERAÇÃO

8885%

47

SINAPI

2022,05 COM DESONERAÇÃO

132,55%

47.44%

05/202

1.8. S00598 - Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 250 w (phillips ref son 250w ou similar) (un)

1.9. S00590 - Reator para lâmpada de vapor de sódio 250 w (un)

1.10. C1029 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)

1.11. S03244 - Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico (un)

1.12. S05023 - Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento (m)

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

Pagina 8

Felipe Daniel R tigues Alves
Engenheir Eletricista
RNP: O 6143990

04a022

wai, NE4,
MEMÓRIAS DE CÁLCULO

SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA

ORSE
INFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

FL

DATA: 06/07/20

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUE.LICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE

SINAPI

BOI 0.35%

velenho

MORA

202204

111 sI%

027 1 COAI DESONERAÇÃO

83.16111

2022/05 COM DESONERAÇÃO

ISeAk

•

À

I ; ie
v • OEV202:2
o
W02,32

47 46'

1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1. 5928- GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189
CV - CHP DIURNO. AF 06/2014 (CHP)
QTD
GUINDAUTO HIDRÁULICO

1(550.00 • 0,2388)

131.34000000

131,34
131.34

1.2. 101657- LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 08/2020 (UN)
QTD
LUMINÁRIA DE LED

1300.00

300.00000000

300,00
300,00

. 101637 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,
ARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 (UN)
QTD
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO

1300,00

300.00000000

300,00
300.00

1.4. S00596 - Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar) (un)
oTD
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 1400.00
70W

400,00000000

400,00
400,00

1.5. S00588 - Reator para lâmpada de vapor de sódio 70 w (un)
QTD
REATOR P/ LÂMPADA VAPOR 400,00
SÓDIO 70W

400.00003000

400,00
400,00

.6. S00597 - Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150 w (phillips ref son 150w ou similar) (un)
QTD
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 100,00
150W

100,00000000

100,00
100,00

1.7. S00589 - Reator para lâmpada de vapor de sódio 150 w (un)
QTD
REATOR P/ IMPADA VAPOR

100,00

100.00000000

100,00

DE SÓDIO 150W
100,00

1.8. S00598 - Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 250 w (phillips ref son 250w ou similar) (un)
QTD
'LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 50,00
250W

50,03000000

50,00
50,00

1.9. S00590 - Reator para lâmpada de vapor de sódio 250 w (un)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIFtAJCE
CNR.I.07.385.503/0001-71
RUA: DEP. PAULO FURTADO LEITE 272, CENTRO- ALTANEIRA/CE

gelipe Daniel R210gues Alves
Engenheir letnosta
RNP: 06 143990

Pagina 1

%49,,

...CDz FL. PP
v)
N.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA:

Iligfilisigr

LOCAL:
CLIENTE:

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRNCE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

DATA: 06/07/2022
FONTE

BOI :

VERSÃO

NORA

5.

ORES

202VO4

111,51%

SEINFRA

027.1 COM DESONERAÇÃO

83,85%

47,78%

SINAPI

2022005 COM DESONERAÇÃO

63,55%

47.48%

080022 c

QTD
REATOR P/ LÂMPADA VAPOR
DE SÓDIO 250W

50,00

50.00000000

50,00
50,00

1.10. C1029- CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)
QTD
CÉLULA FOTOELÉTRICA

1500.00

500.00000000

500,00
500,00

1.11. S03244 - Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico (un)
QTD
BASE FIXA P/ RELÊ
FOTOELÉTRICO

500,00

500,00000000

500,00
500,00

2. S05023 - Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 25 mm2, 450/750v - fornecimento (m)
—
QTD
CABO DE COBRE PP 2 x 2,5
mrrf

800,00

800.00000000

800,00
800,00

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

Página 2

elipe Daniel • • igues Alves
Engenhei' Eletricista
RNP: 0:T6143990

,

080022

_

M

RESUMO DO ORÇAMENTO
—

OBRA:

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS. NO MUNICIPIO DE ALTANEIRNCE

s

MI

CÓDIGO

LOCAL:

SEDE E ZONA RUFtAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIFUVCE

FONTE

0 Fi. N• •

DATA: 08/07/20.12
~AO

BOI :
NORA

5%

¡V
1".. i

- .

JerZnYZ2

ri
-

2022/04

III 51%

SEINFRA

022 1 COM OF—SONERAÇÃO

83.9"

4

SINAPI

2022/05 COM DESONERAÇÃO

83.55"

4746%

ORSE

DESCRIÇÃO

05,202'
-. ....

PREÇO TOTAL

1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

428.848,07

77.31

2

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

125.808,21

22,69

VALOR BOI TOTAL:

125.808,21

100,00

VALOR ORÇAMENTO:

428.848,07

VALOR TOTAL:

554.456,28

Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Vinte e Oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07 385.503/0001-71
RUA DEP PAULO FURTADO 1FITE 272 CENTRO- ALTANEIRA/CF

%ano

Felipe Daniel Rqøigues Alves
Engenheir Eletricisla
RNP. 0W6143990

,
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
.., -

OBRA:
.: 1%

jeAkEIRÃ
- -- -

LOCAL:
CLIENTE:

ITEM

CÓDIGO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA

DATA: 06/07/2022
VERSÃO
ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

DESCRIÇÃO

FONTE

BOI :
HoRA

A
• • 1.

111,51%

6

027 1 COM DESONERAÇÃO

83,85%

47,78%

StRAPI

2022/05 COM DESONERAÇÃO

83.55%

47.46%

QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO R$

.

052022 C

5928

1.2

101657

1.3

101637

1.4

S00596

062022

PREÇO
TOTAL R$

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.1

.

. it .0

SEINFRA

UNID

2=04

i j n". Pia
I 8I ir'
3.s

428.648,07

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF 06/2014
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DE 98 W ATÉ
137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO
"PI VANIZA.O.r.‘. COMPRIMENTO ^E 1,50 M, RAPA FLYAÇ.Â.O. EM
POSTE
METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2020
Lâmpada a vapor de sódio de afta pressão 70w (phillips ref son
70w ou similar)

SINAPI

CHP

131,34

279,23

36.674,07

UN

300.00

691,50

207.450,00

, ,,,,,,,,
"-- '

UN

300,00

161,16

48.348,00

ORSE

un

400,00

37.29

14.916,00

si

1

1.5

S00588

Reator para lâmpada de vapor de sódio 70w

ORSE

un

400,00

86,22

34.488,00

1.6

S00597

Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150w (phillips ref son
150w ou similar)

ORSE

un

100,00

56,15

5.615,00

1.7

"^^"'"

neatar para %rapada dz. vapzr da sad;c: 15e -....

onna,—
...e. s...4—

ar;

100,ee

134,02

13.432,00

IV

S00598

Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 250w (phillips ref son
250w ou similar)

ORSE

un

50,00

63,35

3.167.50

1r.9

S00590

Reator para lâmpada de vapor de sódio 250 w

1.10

C1029

CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W

1.11

$03244

1.12

S05023

ORSE

un

50,00

395,37

19.768,50

SEINFFtA

UN

500.00

64,93

32.465,00

Fornecimento de base fixa para ralé fotoelétrico

ORSE

un

500.00

7,10

3.550.00

Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mrn2, 450/750v- fornecimento

ORSE

m

800,00

10,93

8.744.00

VALOR BOI TOTAL:

125.808,21

VALOR ORÇAMENTO:

428.648,07

VALOR TOTAL:

554.456,28

Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Vinte e Oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRNCE
('.NP i•n7 RRF, 5n3torlrli-71
RUA. DEP. PAULO FURTADO LEITE, 272, CENTRO- ALTANEIRA/CE

;elipe Daniel R.dr.sues Alves
Engenheir.
RNP: 0;;t143990

Página 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN EIRO
OBRA:

sur
ITEM
1
2

LOCAL:

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP). COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA. PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

428.648.07

Beneflcios e Despesas Indiretas (BDI)

125.808,21
554.456,28

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

428 648,07

Beneficios e Despesas Indiretas (BOI)

125.808,21
554.456,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ 07,385.503/0001-71
RUA DEP PAULO FURTADO LEITE, 272. CENTRO- ALTANEIRA/CE

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

DATA :

06/07/2022

BDI :

29,35%

PONTE

VEREM

ORSE

2022/04

111,51% 69,89%

06/2022

SEINFRA

027.1 COM DESONERAÇÃO

83.85% 47.76%

05/2021

SINAPI

2022/05 COM DESONERAÇÃO

83,55% 47,46%

06/2022

MÊS 6

MÊS 7

NORA

MÊS 8

NES

DATA REF.

MÊS 9

8 34 %

8 33%

834%

833%

8 34 %

8.33 %

8,34 %

8,33 %

8,33 %

35.749,25

35.706,38

35.749,25

35.706,38

35.749,25

35.706,38

35.749,25

35.706,38

35.706,38

8,33 %

8.33 %

8 34 %

8,33 ^.':,

8.34 %

8 33 V°

8 34 %

8,33%

8.34 %

10.492,40

10.479,82

10.492,40

10.479,82

10.492,40

10.479,82

10.492,40

10.479,82

10.479,82

46.241,65

46.186,20

46.241,65

46.186,20

46.241,65

46.186,20

46.241,65

46.186,20

46.186,20

46.241,65

92.427,85

138.669,50

184.855,70

231.097,35

277.283,55

323.525,20

369.711,40

415.897,60

MÊS 10

MÊS 11

MÊS 12

Total parcela

8 33 %

8.33 %

8 33 5.

100,00 %

35.706,38

35.706,38

35.706,41

428.648,07

8 33%

8.33%

8,33%

100,00%

10.479,82

10.479,82

10.479,87

125.808,21

46.186,20

46.186,20

46.186,28

462.083,80

508.270,00

554.456,28

554.456,28

Felipe Daniel R ngues Alves
Engenheiro letricisla
RNP. 061 143990

NA. IS

COMPOSIÇÃO DO BDI
-

OBRA:
')
LOCAL:
CLIENTE:

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICIPIO DE ALTANEIRNCE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRNCE

COO

DATA: 06/07/202Z
FONTE

V:
. e

HORA

OFISL

, 1151%

69

SEINFRA

027 1 COM DESONERAÇÃO

83 1315%

47 70%

032Cet

~RI

2M2M5 COM DESONERAÇÃO

53.66%

4740%

06/2022

DESCRIÇÃO

AC

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

5,29

DF

DESPESAS FINANCEIRAS

1,01

R

RISCOS

1,00
TOTAL

7,30

BENEFICIOS
GARANTIA/SEGUROS

0,25

LUCRO

u,
TOTAL

8,2

IMPOSOTOS
PIS

0,651

"`FINQ

ISS

2,00

CPRB (4,5% APENAS QUANDO 11VER DESONERAÇÃO INSS)

4,50
TOTAL

10,15

12"! — .1
9,3501.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ
.385.503/0001-71
RUA DEP PAIII O FURTADO LEITE 272 CENTRO- ALTANFIRA/CF

V

.

~SÃO
2022,04

DESPESAS INDIRETAS

S+G

d'

sl)

Felipe Daniel driques AlMna
EngenheIÇ4 Eletricista
RNP: O 6143990

CI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA:

LOCAL:

SISTEMA DE ILUMINAÇÀO PÚBLICA (IP). COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICIPIO DE ALTANEIRPJCE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC9310 DE ALTANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

COD

FONTE

A

GRUPO A
INSS

•

29,35%

ORSE

2022/04

111,51%

SEINFRA

027.1 COM DESONERAÇÃO

83,85%

SINAPI

2022/06 COM DESONERAÇÃO

83.55%

HORA %

20,00
1,5C

SES!

06/202,X
6%
47.46% - 1362022

Ês %
20,00
4 en
„...

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

36,80

36,80

GRUPO B
B1

Repouso Semanal Remunerado

132

Feriados

83

Auxílio - Enfermidade

84

13° Salário

85

17,86

0,00

3,93

0,00

0,85

0,66

10,82

8,33

Licença PatemidadE

0,07

0,06

86
R7

Faltas Justificadas
niaR de Chuvas

0,72
1,45

0,56

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,10

0,08

89

Férias Gozadas

9,01

6,94

B10

Salário Maternidade

0,03

0,02

44,84

16,65

TOTAL

O 00

C

GRUPO C

Cl

Aviso Prévio Indenizado

4,76

3,67

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,11

0,09

C3

Férias Indenizadas

4,35

3,35

C4

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

3,33

2,56

C5

i 1'dei litakAU 7.11.ii1..i4.111di

TOTAL

o

0,40

i.1,31

12,95

9,98

16,501
„V,•44L

6,13

16,92

6,48

GRUPO D

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

LIG

ReiFicidència
Ga.):K,in setçe Avise Pçévie Tíat,aN-had.:, e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%
A+B+C+D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.385.503/0001-71
RUA DEP PAIll O FURTADO LEITE 277 CENTRO- ALTANEIRA/CE

t48

~AO

DESCRIÇÃO

Al

FL.

C'

DATA: 0610712022

Página 1

Felipe Daniel f rigues Alves
Engenh
RNP:

Eletricista
6143990

,_
N.--IgigiÚ

g% N3

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA:

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE

LOCAL:

SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

COD

° FL. o

DATA: 06/07/2022
PONTE

ORSE
SEINFRA
SINAPI

B. 449,35%

VERSÃO
2022/04
027 1 COM DESONERAÇÃO
2022/05 COM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO

HORA %

1,I , ',,' - •

ii 1 51%

:-

038581
83 55%

: .8
47

mÉs %

A

GRUPO A

Al

INSS
oco!

0,00
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
3,00

0,00

A7

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

3,00

A8

FGTS

8,00

8,00

A9

SECONCI

0,00

0,00

16,80

16,80

17,84

0.00

3,71

0,00

0,87
10,80

0,67
8,33

TOTAL

GRUPO B
B1

Repouso Semanal Remunerado

B2
B3

Feriados
Auxilio - Enfermidade

84

13° Salário

B5

Licença PatemidadE

0,07

0,06

B6
R7

Faltas Justificadas
NAS de Chuvas

0,72
1.55

0,56
Cl 00

88

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11

0,08

B9

Férias Gozadas

8,71

6,73

B10

Salário Matemidade

0,03

0,03

44,41

16,46

TOTAL

C

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

iinieniutsão kiit.iutidi

0,45

0,35

14,73

11,38

Reincidência de Grupo A sobre Grupo

7,46

2,77

rZei-,,-.idec.cia de Grupe A sebre st,i;se rI cwiu Tiabe;hade e Reincic.:4'riz;a
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

0,43

.••• •••r•

7,91

3,12

TOTAL

GRUPO
D1
L/L

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A+B+C+D

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

l i
fpnp

Página

?elipe Daniel R iguesAlves
Engenheiro letricista
RNP: 06i6143990

2

.
1

01541122

05/20tr4

1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
.,

OBRA:
t
kW

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS. NO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE

LOCAL:

SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

COD

FONTE

DATA: 08/07/2022
VERSÃO

ORSE

A

GRUPO A
INSS
sce!

%
6

SEINFRA

027 1 COM DESONERAÇÃO

83,85%

47

SINAPI

2022/05 COM DESONERAÇÃO

83,55%

47.46%

MÊS %

0,00

0,00
cri
,. ,......

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

0,00

0,00

16,80

16,80

TOTAL

GRUPO B
BI

Repouso Semanal Remunerado

17,84

0,00

B2

Feriados

3,71

0,00

B3

Auxilio - Enfermidade

0,85

0,66

10,81

8,33

B4

13° Salário

95

Licença PatemidadE

0,07

0,06

B6
B7

Faltas Justificadas
Dias rlp chi tvas

0,72
156

0,56

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,10

0,08

B9

Férias Gozadas

8,95

6,90

B10

Salário Maternidade

0,03

0,02

44,64

16,61

TOTAL

000

C

GRUPO C

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,41

4,17

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,13

0,10

C3

Férias Indenizadas

4,36

3,36

C4

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

3,80

2,93

cs

iiitieilictiçiu Adj.:km.1i
TOTAL

5,46

0,35

14,16

10,91

GRUPO D
D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 13
Reàlei'dènz.ia uc Gaip.:, A sGbie
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Tiata:hado e Reiri.-ÁUncia
TOTAL

7,501

2,79

0,4C,

C,35

7,95

3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%
A+B+C+D

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

n

AL

111,51%

HORA %

Pagina 3

:elipe Daniel irigues Alves
Engenhel Eletricista
RNP: i• 6143990

.'

' j, ,•./

ii,

2022/04

DESCRIÇÃO

Al

BOI :
NORA

•

O FL. No

4./

06/2022
05f2021
06/2022

0 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LOCAL:

SISTEMA DE ILUMINAÇA0 PUBUCA (IP). COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA. PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS. NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

OBRA:

FONTE
ORBE
SEINFRA
SINAPI

DATA : 06/07/2022
VERSÃO
2722/04
027 1 COM DESONERAÇÃO
202205 com DESONERAÇÃO

Nt45,

c) Fl.. Ne
1301:
5%
MORA
11t51%
RISS%
41
47.18%
83,55%

1-1
o
0612W2
0202
5/

5928 - GUINDAUTO HIDRÁULJCO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06 2014 (CHP)
FONTE

UNJO

88288

SERVICO
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

H

1,00000000

16.50

18,50

89259

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014

SINAPI

H

1.00000000

22,79

22,79

89280

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO
1.11113i7nMTAI 9 7A Ila Mel I IgtVF raugius4in Tnrn PMT IA MIA K(5,
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS AF_06/2014

SINAPI

H

1,00000000

4,24

4,24

89282

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2014

SINAPI

H

1,00000000

38,35

38,35

91468

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG.
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

SINAPI

H

1.00000000

3,36

3,38

91467

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI

H

1.00000000

193.99

193,99

TOTAL SERVICO:

279,23

VALOR:

279,23

10

COEFICIENTE

PREÇO LairrARio

TOTAL

101657 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBUCA, DE 98W ATÉ 137W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0812020 (UN)
MATERIAL

FONTE

INW

COEFICIENTE

PREÇO ularrkno

TOTAL

00021127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

SINAPI

UM

0,01400000

2,94

0,04

00042243

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

SINAPI

UN

1,00000000

815,88

615,68

TOTAL MATERIAL:

616,72

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

FONTE

UME/

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
5SERVIC°
928
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG.
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,23880000

279,23

66,68

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

0,23810000

17,25

4,11

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

0.23810000

21,02

5.00

TOTAL SERVICO:

75,79

VALOR:

891,50

101637 -BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE
METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)
COEFICIENTE

MATERIAL
00001022

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL
9.21

3,07

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL. CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA.,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVVF-B, 11
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

59,53

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1.50M ROMAGNOLE OU EQUN

88,74

TOTAL MATERIAL:
SERVICO
5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ:07.3135.503/0001-71
RUA. DEP. PAULO FURTADO LEITE. 272. CENTRO- ALTANEIRA/CE

FONTE

MIO

SINAPI

CHP

PREÇO uNRARlo

COEFICIENTE
0.23880000

279,23

PAgina 1

:upe Daniel e ngues Alves
Engenhe'

Eletricista

RNP: 16143990

TOTAL
66,68

4
r)

tt"

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA:

Çlk‘-fh

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE ALTANEIFUVCE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIFUVCE

DATA : 06107/2022
ORSE
SEM/ERA
S1NAPI

BOI

202241
027.1 COM DESONF_RAÇÃO
2022105 COM OF-SONERAÇÂO

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

0,67300000

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAP1

H

0,67300000

11157V.
83.05%
03.55%

4t
1`7# FLNS
5%

47,

05/2027
06120W

17,25

11.61

21,02

14,15

TOTAL SERVIÇO:

92,44

VALOR:

161,16

14,66

4,40

$00596 - li mpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips rei son 70w ou similar) (un)
MAO DE OBRA

FONTE

Eletricista (horista)

ORSE

Servente de obras

ORSE

h

0,30000000

TOTAL MAO DE OBRA:
MATERIAL
101316

lampada vapor sódio alta pressão 70 vd (phibps reit son 70w ou similar)

SERMO

FONTE

UNID

ORSE

un

FONTE

UMID

PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE
1.00000000

27.20

TOTAL MATERIAL:

27,20

PREÇO uN/TAFo0

COEFICIENTE

TOTAL

27.20

TOTAL

S10549

Encargos Complementares - Servente

ORSE

h

0,30000300

3.72

1,12

S10552

Encargos Complementares - Eletricista

ORSE

h

0,30000000

3,58

1,07

TOTAL SERVIÇO:

2,19

VALOR:

37,29

$00588 - Reator para lárnpada de vapor de sódio 70 w (un)
PREÇO UNITÁRIO

FONTE

UM)

102436$

Eletricista (b0rista)

ORSE

h

1.00000000

14,66

14,66

I06111S

Semente de obras

ORSE

h

1,00000000

11,65

11,65

TOTAL IMO DE OBRA:

26,31

MAO DE OCRA

MATERIAL
101914

Reator externo p/ tampada vapor sódio 70w

FONTE

LIMO

ORSE

un

COERCIENTE

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

1,00000000

TOTAL

TOTAL

52,60

52,60

TOTAL MATERIAL:

usa

FONTE

URU

$10549

Encargos Complementares - Servente

ORSE

h

1.00000000

3,72

3.72

S10552

Encargos Complementares - Eletricista

ORSE

h

1,00000000

3.58

3.58

TOTAL SERMO:

7.30

VALOR:

86,22

SERMO

PREÇO warlabo

COEFICIENTE

TOTAL

S00597 - Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150 w (phillips rei son 150w ou similar) (un)
MAO DE OBRA

FONTE

UNID

I02436S

Eletricista (honsta)

ORSE

h

I06111S

Servente de obras

ORSE

h

MATERIAL
112216S

Lampada vapor de sodio ovoide 150 w (base e40)

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

FONTE

une

ORSE

un

FONTE

UNI)

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

0.30000000

14.66

4,40

0,30000000

11.65

3,50

TOTAL emo DE OBRA:

7,90

COEFICIENTE

PREÇO uerrARio

~mem

46,06

TOTAL MATERIAL:

46,06

PREÇO uNrrAitio
Página 2

gelipe Daniel R t igues Alves
Engenhei
RNP: O

TOTAL

46,06

1.00000000

Eletricista

6143990

TOTAL

....
..c

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
-

OBRA:

,

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE

LOCAL:

SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA

CUENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRNCE

DATA: 06/07/2022
FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

rn

BOI :
NOM

VMMO
2022/00
0271 COM DESONERAÇÃO
2022/05 COM DESONERAÇÃO

°

/ lik''.
r' .

111.51%

59.

83,85%

47.76

83.56%

47.48%

Td

06/2022
05/2022

S10549

Encargos Complementares -Servente

ORSE

h

0,30000000

3,72

1,12

S10552

Encargos Complementares - Eletricista

ORSE

h

0.30000000

3,58

1,07

TOTAL SERVICO:

2,19

VALOR:

56,15

S00589 - Reator para lâmpada de vapor de sódio 150 w (un)
MAO DE OBRA

PREÇO uarrARso

FONTE

UNID

I02436S

Eletricista (horista)

ORSE

h

1,00000000

14,66

14,66

106111S

Servente de obras

ORSE

h

1,00000000

11,65

11,65

TOTAL IMO DE OBRA:

28,31

MATERIAL

101915

Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 150w

SERVICO

FONTE

utao

ORSE

un

FONTE

UNTO

COEFICIENTE

PREÇO utirrAmo

COEFICIENTE

1,00000000

COEFICIENTE

TOTAL

TOTAL

101.00

101,00

TOTAL MATERIAL:

101,00

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

S10549

Encargos Complementares - Servente

ORSE

h

1,00000000

3,72

3.72

S10552

Encargos Complementares -Eletricista

ORSE

h

1.00000000

3,58

3,58

TOTAL SERVICO:

7,30

VALOR:

134,62

S00598 - Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 250w (phillips ref son 250w ou similar) (un)
IMO DE OBRA

FONTE

UNID

I02436S

Eletricista (horista)

ORSE

h

0,30000000

14,66

4,40

106111S

Servente de obras

ORSE

h

0,30000000

11.65

3,50

TOTAL MAO DE OBRA:

7,90

MATERIAL

I03757S

Lampada vapor de sodio ovoide 250w (base e40)

SERMO

FONTE

UNE/

ORSE

un

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

1,00000000

FONTE

UNE)

S10549

Encargos Complementares - Servente

ORSE

h

0.30000000

S10552

Encargos Complementares - Eletricista

ORSE

h

0,30000000

COEFICIENTE

TOTAL

TOTAL

53,26

53,26

TOTAL MATERIAL:

53,26

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

3,72

1,12

3,58

1,07

TOTAL SERVICO:

2,19

VALOR:

63,35

S00590 - Reator para lâmpada de vapor de sódio 250 w (un)
MAO DE OBRA

FONTE

UNE)

I02436S

Eletricista (horista)

ORSE

h

I06111S

Servente de obras

ORSE

h

MATERIAL

101082S

Reator p/ tampada vapor de sódio 250w uso ext

SERVICO

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

FONTE

UNID

ORSE

un

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

1,00000000

14,66

14,66

1,00000000

11,65

11,65

TOTAL MAO DE OBRA:

26,31

COEFICIENTE

1,00000000

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

381.75

361,75

TOTAL MATERIAL:

361,75

PREÇO UNITÁRIO
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TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (112), COMPREENDENDO AS
A71VIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA. PREVENTIVA E
DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICIPIO DE ALTANEIRNCE
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

FONTE

DATA: 061072022
VERSÃO

BOI
HORA

ORSE

2422A4

%11.5111

SEINFRA

027 1 COM DESONERAÇÃO

83.85%

47 78%

S1NAPI

202205 COM DESONERAÇÃO

83,55%

47,45%

S10549

Encargos Complementares - Servente

ORSE

h

1.00000000

S10552

Encargos Complementares - Eletnc.ista

ORSE

h

1.00000000

3612072

3.72

3,72

3.58

3,58

TOTAL SERVICO:

7,30

VALOR:

395,37

C1029 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)
MAO DE OBRA

FONTE

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

10042

AJUDANTE DE ELETRICISTA

SEINFRA

H

0,80000000

16.77

12312

ELETRICISTA

SEINFRA

H

0.80000000

20,77

TOTAL MAO DE OBRA:
UNID

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO

COEFICsENTE

TOTAL

CELULA FOTOELETRICA P/ LÂMPADA 250W, C/ SUPORTE
TOTAL MATERIAL:
VALOR;

64,93

803244 - Fornecimento de base fixa para relê fotoelétrico (un)
MATERIAL
102622

Base teca para relé foto elétrico

FONTE

UNID

ORSE

un

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

7,10

7.10

TOTAL MATERIAL:

7,10

VALOR:

7,10

1.00000000

$05023 - Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750V - fornecimento (m)
MAO DE OBRA

0.12000000

14,66

1.76

0,12000000

11,65

1,40

TOTAL MAO DE OBRA:

3,16

I02436S

ElebicIsta (horista)

ORSE

106111S

Servente de obras

ORSE

h

MATERIAL
Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2.5 nvn2, 450/750v

FONTE

UNS)

ORSE

m

COEFICIENTE

COEFICIENTE

FONTE

UtItO

Encargos Complementares - Servente

ORSE

h

0.12000000

$10552

Encargos Complementares- Eletricista

ORSE

h

012000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE
CNPJ07.385.503/0001-71
RUA DEP PAULO FURTADO LEITF 777 CFNTRO- AI TANFIRA/CF

PREÇO UNITÁRIO

8.90

TOTAL MATERIAL:

em

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

3.72

0.45

3,58

0.43

TOTAL SERVICO:

0,88

VALOR:

10,93
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TOTAL

8,90

1,00000000

S10549

SERVICO

TOTAL

MD

h

103804

PREÇO tRaTARK)

COEFICIENTE

FONTE

rigues Alves

Engenhe! EletrIcISa
RNP 01 6143990

gAse4,
ágina

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

CREACE
-

ART OBRA / S
No CE2022101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
INICIAL
1. Responsável Técnico
FEUPE DANIEL RODRIGUES ALVES
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA. ELETROTECNICA

RNP: 0616143990
Registro: 326868CE

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 FURTADO LEITE

N°: 272

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ALTANEIRA

UF: CE

CEP: 63195000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: RS 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

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

N°: 272

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ALTANEIRA

UF: CE

Data de Inicio: 06/07/2022

Previsão de término: 06/07/2023

Finalidade: Infraestrutura

CEP: 63195000
Coordenadas Geográficas: -6.999320, -39.739387

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE

CPF/CNPJ: 07.385.503/0001-71

4. Atividade Técnica
14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

1,00

un

35- Elaboração de orçamento> 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

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA. PREVENTIVA E DEMAIS SERVIÇOS, NO MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE.
6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

Felipe Daniel R"g. ues Alves
Engenhew letncista
RNP 06 143990

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE
B. Assinaturas

FEUPE DANIEL RODAIS ES ALVES - CPF: 054.113.743-32

Declaro serem verdadeiras as informações acima
de
Local

de
data

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

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 83,78

Registrada em: 08/07/2022

Valor pago: RS 88,78

Nosso Número: 8215481969

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publIco/, com a chave: b3YbC
Impresso em: 07/07/2022 às 1221:49 por: , ip: 187.19.141.233
www.creace.org.br
Tal: (85) 3453-5800

taleconoscoecreace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

EÇR,,ÇA:St.
e Agrorprru

ç<t2,3

Prefeitura Municipal de Altaneira

GOVERNO MUNICIPAL
CNP) n° 07.385.503/0001-71
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
Contratação de serviços a serem prestados na manutenção Corretiva,
preventiva e demais serviços da Iluminação Pública da Sede e Zona
Rural do Município de Altaneira/CE, conforme projetos e orçamentos
apresentados junto a este 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
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
estabelecida na
neste ato representada por
, portador(a) do CPF n°
, apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo
em vista o resultado da Licitação na modalidade Tomada de Preços n°2021.03.08.1, tudo de acordo com as
normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas alterações pcsteriores, na forma das seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA ia. DA CONVENÇÃO
1.1 - Ficam convencionadas as designações de CONTRATANTE para o(a) Secretaria Municipal de
lnfraestrutura, 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.
CLÁUSULA 2a - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a Contratação de serviços a serem prestados na manutenção
Corretiva, preventiva e demais serviços da Iluminação Pública da Sede e Zona Rural do Município de
Altaneira/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatório, bem como pela
proposta comercial apresentada pela empresa contratada.
2.2 - O regime de execução será o indireto, na modalidade de empreitada por preço global.
CLÁUSULA 3' - DO VALOR CONTRATUAL
3.1 - A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar os serviços objeto do presente
), a ser pago segundo o
Contrato, o preço global de R$
cronograma de pagamento e conforme os serviços executados e medições apresentadas e visadas pelo órgão
fiscalizador.
CLÁUSULA 4' - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no pelodo 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 à fatura dos serviços prestados, cópia 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;
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.
Rua Furtado Leite, n 272- Centro - ALTANEIRAICE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185
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4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implica
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.
CLÁUSULA 52. DAS DESPESAS CONTRATUAIS
5.1 - Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providências necessárias à
regularização do presente Contrato, inclusive sua publicação, registro e aprovação dos projetos nos órgãos
competentes.
CLÁUSULA 6' - 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:
Órgão

Unld.Orç.

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa

CLÁUSULA 72 - DOS PRAZOS
7.1 - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sendo que os serviços deverão ser executados e
concluidos 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 fisico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e
julgados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 30
(trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.
7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura, não serão considerados como
inadimplemento contratual.
CLÁUSULA 8a • DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições
a seguir estabelecidas:
a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou
falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a
substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestação dos serviços.
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
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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 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.
9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto,
plantas e especificações.
9.3 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços
unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com
base nas cotações apresentadas no orçamento.
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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 preços unitários constantes da tabela de preços
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.
CLÁUSULA 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) O 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 - O atraso injustificado na execução total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a seu critério,
declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensão do seu direito de licitar e
contratar.
10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolução judicial ou amigável, decretação de falência da
empresa contratada, instauração de insolvência civil, darão a Contratante ensejo à rescisão contratual e à
emissão na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas existentes no canteiro de obra.
10.5 - As multas prevista no subitem b) alíneas b.1 e b,2, serão devolvidas à empresa contratada, sem juros e
correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo contratual.
10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas em
lei.
CLÁUSULA 11a - DA RESCISÃO
11.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e
de qualquer indenização, nos seguintes casos:
a) O 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) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
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.
CLÁUSULA 12a - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execução da Obra/Serviços, a fim de verificar se no seu desenvolvimento
estão sendo observadas os Projetos. Especificações e demais requisitos revistos neste Contrato.
Rua Furtado Leite, n° 272- Centro - ALTANEIRA/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185

Prefeitura Municipal de Altaneira
GOVERNO MUNICIPAL
CNP) n° 07.385.503/0001-71

niEriiEW

12.2 - A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente designado pela
CONTRATANTE, que comunicará suas atribuições.
CLÁUSULA 1311- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
13.1 - O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria Municipal
competente, para este fim.
13.2 - O objeto deste contrato será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento dos
Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei n° 8666/93.
CLÁUSULA 14a - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
14.1 - O 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.
CLÁUSULA 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.
CLÁUSULA 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 à autoridade competente o direito de ativar as condições, anular ou revogar a
qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto dando ciência aos interessados.
E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas
cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em vigor.
Altaneira/CE,
Luiz Pedro Bezerra Neto
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1)

CPF n.°

2)

CPF n.°
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO N9 2022.07.11.1
O Pregoeiro Oficial do Municiai° comunica aos interessados, que fica adiada a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico ne 2022.07.11.1, cujo objeto e a aquisição de
materiais permanentes e equipamentos médico hospitalar destinados ao atendimento das
necessidades da Secretaria de Saúde do Municiai° de Abaiara/CE, conforme convênio n" 82
e Plano de Trabalho firmados com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, para o dia
28 de julho e 2022, abertura as 10:00 horas. Informações na sede da CPL, sito na Rua
Expedito Oliveira das Neves, n 70, Centro ou pelo e-mail: liciara2017@outlook.com de
08:00 às 12:00 hs.
Abalara/CE, 19 de julho de 2022
MAGLIONIO SAMPAIO ARARUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRENCIA PÚBLICA N9 3003.01/2022-CP
Torna público o Resultado da Fase de Propostas de Preços da Concorrência
Pública N9 3003.01/2022-CP, cujo OBJETO é o Registro de Preços para Futura e Eventual
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, ampliação, reforma,
modernização, eficiência energética incluindo gestão de software, cal) center,
georreferenciamento e empiaquetamento do parque de Iluminação com administração
local e demais serviços constantes no Termo de Referência, no Sistema de Iluminação
Pública (IP), da Sede e dos Distritos do Município de Acaraú/CE. Após a análise das
Proposta de Preços ficam CLASSIFICADA: VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ N9
31.025.807/0001-02, com VALOR GLOBAL de RS 5.617.275,39 (Cinco Milhões Seiscentos e
Dezessete Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos).
DESCLASSIFICADAS: PROURBI • PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNP) Ne
20.964420/0001-03, com VALOR GLOBAL de R$ 5.701.146,94 (Cinco Milhões Setecentos e
Um Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos), e ANTÕNIA C 5
VASCONCELOS, CNPJ Ne 22.240.853/0001.33, com VALOR GLOBAL de RS 5.648462M
(Cinco Milhões Seiscentos e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e
Quarenta e Oito Centavos). Então o presidente, em ato consecutivo declara VENCEDORA
do certame a empresa: VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREU. CNPJ N9 31.025.807/0001-02.
com VALOR GLOBAL de R$ 5.617.275,39 (Cinco Milhões Seiscentos e Dezessete Mil
Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos). Ficando aberto a partir da
data de publicação o prazo recursal, conforme artigo 109, Inciso I alinea "b". Maiores
informações junto a Comissão de Licitação.
Acarau-CE, 19 de Julho de 2022.
PAULO COSTA SANTOS
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 2022.07.14.02 - SRPPE
A Pregoeira Da Prefeitura Municipal De Acoplara - Ceara. toma público, para
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
tombado sob o ne 2022.07.14.02-SRPPE, do tipo menor preço, tendo como objeto: registro
de preços visando à aquisição de bens de consumo (gêneros alimenticios, carnes, frios,
verduras) para atender as demandas da cozinha comunitária no que diz respeito à
distribuição de alimentação para os beneficiários cadastrados nos programas sociais do
governo federal, estadual de interesses da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
do município de Acopiara-CE, conforme projeto básico/termo de referência em anexo ao
edital., o edital está disponível no endereço eletrônico: www.bllorg.br e
www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das propostas até o dia 03 de Agosto
de 2022 as 09:00min, abertura das propostas as 09:15min e a fase da disputa de lances as
10:00min (horário de Brasilia). o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, Centro
Administrativo, situada a Avenida José Marques Filho, n 600, Aroeiras- Acopiara - Ceará.
Maiores informações no endereço citado, no horario de 08:00h às 12:00h e através do e•
mall:licitaacoplara@hotmall.com.
Acopiara/CE. 18 de julho de 2022
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 2022.07.12.1
Realizará a licitação para a Contratação de serviços a serem prestados na
manutenção Corretiva, preventiva e demais serviços da iluminação Pública da Sede e Zona
Rural do Município de Altaneira/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto
ao Edital Convocatório. Abertura: 10 de Agosto de 2022 as 09:00h. Edital disponivel no cite,
https://licItacoes.tce.ce.gov.br/Index.php/, e na Rua Deputado Furtado Leite, ne 272 Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Email:
licialtaneira.cegehotrnall.com.
Altaneira/CE. 14 de julho de 2022
IRANEIDE PEREIRA DE PINHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N2 2022.07.11.2
Realizará a licitação para a Contratação de serviços de engenharia a
serem prestados na pavimentação em pedra tosca na Sede do Município de
Altaneira-CE, conforme projetos e orçamentos apresentados Junto ao Edital
Convocatório. Abertura: 09 de agosto de 2022 às 09:00h Edital disponível no
cite, https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/, e na Rua Deputado Furtado
Leite, ntr 272 - Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 12:00h.
Esclarecimentos: Ernall: licialtaneira.ce@hotmall.com.
Altaneira/CE, 13 de Julho de 2022
IRANEIDE PEREIRA DE PINHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

T

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Municiai° de Amontada Toma Público, através do Edital de No
o ne
001/2022 (Processo Administrativo ne 2019.028.11), Notificar os confinantes, titula PrIte‘
domínio. confrontantes da arca demarcada, e terceiros eventualmente interessados, que
tramita perante este federativo processo de Regularização Fundiaria, classificado na
modalidade de REURB-S, proposto pelo(s) requerente(s) abaixo identificado(s) da(s) área(s)
a ser(em) regularizada(s) com a(s) seguinte(s) descrição(bes) resumida(s): Matricula do
Imóvel de origem das áreas a serem regularizadas. no Cartório de Oficio de Notas e
Registros de Amontada • Estado do Ceará: Matricula ne 179, Livro 2-8. Qualificação do(s)
Requerente(s): Municipio de Amontada, pessoa jurídica de direito publico interno, Inscrito
no CNPJ: 06.540.449/0001-91, estabelecido na Avenida General Alípio dos Santos, 1353 Centro - CEP, 62.540-000 - Amontada/CE. Beneficiaria(s) da Área(s): Município de
Amontada, pessoa jurídica de direito público Interno, inscrito no CNPJ sob o n2
06.540.449/0001-91, estabelecido na Avenida General Aliai° dos Santos, 1353 - Centro CEP: 62540-000 • Amontada/CE. Resumo da Área a Ser Regularizada. Imóvel: Matrícula no
179. Livro 2.8 Cartório de Oficio de Notas e Registros de Amontada - Estado do Ceará. Área
REURB-5: 10.500m'; Benfeitorias: Uma edificação de alvenaria, de um pavimento, contendo
182,00m0; Localização: imóvel urbano, situado na Rua José António de Uma - Buenos Aires:
CEP- 62.540-000 - Amontada/CE. Município: Amontada/CE. Coordenadas: UTM (DATUM de
origem SIRGAS2000. Zona 24 M, Hemisfério Sul, Meridiano Central 399 WGr. As demais
informações, prazo de impugnação e o editai na integra podem ser consultados junto ao
site do município: https://wvnv.amontada.ce.gov.br. Flavio Cesar Bruno Teixeira Filho Prefeito Municipal de Amontada.
Amontada/CE. 18 de julho de 2022.
JACKSON BEZERRA DA COSTA
Procurador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 7/2022-SRP
O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, órgão Gerenciador do Registro de Preços, no uso de suas atribuições legais e
considerando razões de interesse publico, decide REVOGAR o Pregão Eletrônico N9
00.007/2022-SRP, cujo OBJETO é a Seleção de Melhor Proposta visando o Registro de
Preço para Eventual Aquisição de peças automotivas e máquinas pesada por linha de
montagem, destinadas a manutenção dos veículos oficiais das diversas Secretarias do
Municiai° de Aracati/CE, pelos motivos de fato e de direto expostos anexados aos autos do
processo. De inicio, ressalta-se que a revogação está fundamentada no art. 49 da Lei
Federal ne 8666/93 c/c art. 92 da Lei Federal 10.520/02, na Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal e previsto ainda no item 32.8 do Edital. Assim, por razões de conveniência
e oportunidade e verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma
mais adequada, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação.
Aracati•CE. 19 de Julho de 2022.
EDGARD ALVES DAMASCENO NETO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 8/2022.SRP
O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, órgão Gerenciador do Registro de Preços, no uso de suas atribuições legais e
considerando razões de interesse público, decide REVOGAR o Pregão Eletrônico Ne
00.008/2022-SRP, cujo OBJETO é a Seleção de Melhor Proposta visando o Registro de
Preço para Eventual Aquisição de peças automotivas e máquinas pesada por linha de
montagem, destinadas a manutenção dos veiculos oficiais das diversas Secretarias do
Município de Aracati/CE, pelos motivos de fato e de direto expostos anexados aos autos do
processo. De Início, ressalta-se que a revogação está fundamentada no art. 49 da Lei
Federal ne 8666/93 c/c art. 99 da Lei Federal 10.520/02, na Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal e previsto ainda no item 32.8 do edital. Assim, por razões de conveniência
e oportunidade e verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma
mais adequada, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação.
Aracati-CE, 19 Julho de 2022.
EDGARD ALVES DAMASCENO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
AVISO DE UCITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 2022.07.19.1
Realizará Licitação cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o
acompanhamento e apoio à captação de investidores na área industrial e comercial e de
serviços no municiplo de Barro/CE. por Intermédio da Secretaria Municipal de
Planejamento, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico. Abertura: 08 de Agosto
de 2022, às 09:30 horas. Maiores informações e entrega de editais na Rua Alaide Feltosa,
ne 140. Jardim São Francisco, Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas.
Barro/CE, 19 de Julho de 2022
FERNANDA ALVES FERNANDES
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato Ne 001-2022 19.04.35.TP.OBR - Tomada de Preços Ne
2022.2022.19.04.35.TP.OBR. Partes: o Município de Campos Sales, através da Secretaria de
Obras e Urbanismo. Objeto: contratação de empresa de engenharia para pavimentação na
zona rural do Município de Campos Sales - CE, PT 1082484-27 conforme especificações
constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: 155 825.642.15 (oitocentos e
vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e quinze centavos). Prazo de Execução:
180 (cento e oitenta) dias. Vigência do Contrato: até 19/07/2023. Signatários: Wanderson
Costa Guedes e Sanderson Cruz Domingos. Data de Assinatura do Contrato: 19 de julho de
2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
AVISO DE UOTAÇÃO
CONCORRENOA PÚBLICA N' 07.18.01/2022
A Comissão de Licitação deste Município torna público que no dia 25 de agosto de 2022
às 09:001,, estará abrindo licitação na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N' 07.18.01/2022, cujo
objeto é a Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca
com rejuntamento em trechos diversos na localidade de Serra do Vicente, Zona Rural do Município
de Capistrano, Ceará. O Edital estará disponível nos dias fiteis após esta publicação, no horário de
atendimento ao público de 08.00 às 12:00h e pelo fite http://municipios.tce.ce.gov.billkitacoest
Informações no endereço da Comissão de Licitação na Praça Major José Es-telita de Aguiar. 5/n9,
Centro, Paço Municipal, CEP. 62.748-000, Capistrano, Ceará.
Capistrano-Cf, 19 de julho de 2022
ALINE BANDEIRA DA SILVA
Presidente da CPL
Oceumento emenedo dgcnelmenf e conforme Me O 2.200 a de 24011/7001,
que emite. e Mfraeltrmura do Cermet INOlicee !Maneira - ELM-Leat,
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ESTADO DO CEARÁ — PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO — AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO N°2022.0
1.
Pregoeira do Município de Crato/CE torna público para conhecimento dos interessados que a data de abertura do certame será dia 02 de agosto
às 09h, objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de mobiliários, para atender as necessi
secretaria de finanças e planejamento do município de Crato-CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Sede da Comissão de Lie]
localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Bairro Centro - Crato/CE, das 08h00min às 14h00min ou através dos sites: www.tce.ce.gov.br. ehttps://
licitacoes-e.com.br/. Crato/CE, 19 de Julho de 2022. Valéria do Carmo Moura — Pregoeira.

0

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA- AVISO DE LICITAÇÃO— TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.12.1.
Realizará a licitação para a Contratação de serviços a serem prestados na manutenção Corretiva, preventiva e demais serviços da Iluminação Pública da Sede
e Zona Rural do Município de Altaneira/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatório. Abertura: 10 de Agosto de 2022
às 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 às 12:00h. Esclarecimentos: Email: licialtaneira.ce@hotmail.com. Altaneira/CE, 14 de julho de 2022— Iraneide Pereira de Pinho — Presidente
da Comissão Permanente de Licitação.
*8* *0* *0*
Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Recurso - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados na Tomada de
Preços N° 05.26.02/2022, cujo objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, na Sede do Município,
através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. (Convênio n° 030/Cidades/2022 - MAPP: 5499), que a empresa G K Engenharia e Soluções Lida
- ME inscrita no CNPJ sob o n°45.022.575/000143 interpôs, tempestivamente recurso sob a decisão proferida. Prazo para manifestação dos interessados:
05 (cinco) dias úteis. As razões do recurso e demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, n° 221. Bairro: Centro,
Pindoretama/CE, de segunda a sexta-feira no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.
*4* 88* ***
Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Recurso - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados na Tomada de
Preços N° 05.26.01/2022, cujo objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, no Bairro: Barrocào
do Município, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. (Convênio n° 179/2022 - MAPP: 1609), que a empresa G K Engenharia e
Soluções Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o n°45.022.575/0001-43 interpôs, tempestivamente recurso soba decisão proferida. Prazo para manifestação dos
interessados: 05 (cinco) dias úteis. As razões do recurso e demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, n° 221. Bairro:
Centro, Pindoretama/CE, de segunda a sexta-feira no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.
*4* *** •*•
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Extrato dos Aditivos de Prorrogação do Prazo - A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município,
torna público o Extrato do Aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato n° SE-PE004/2021-01-SECD, decorrente do Pregão Eletrônico n° SE-PE004/202I,
cujo objeto: contratação de serviço de locação de veículos tipo ônibus, micro-ônibus e topique por quilometro rodado, motorista, combustível, manutenção
corretiva e preventiva por conta da contratada, para atender o transporte escolar (ensino fundamental e médio). Contratada: JS3 Serviços e Locações
Eireli- ME; Assina pela contratante: Sra. Antônia Ironeide Vidal Pinheiro Bezerra. Assina pela contratada: José Anderson da Silva. Prazo de Duração: A
Partir de 01/07/2022 até 01/05/2023. Data da Assinatura do Aditivo: 23/06/2022.
*** **• ***
Prefeitura Municipal de Quixadá -Aviso de Revogação de Licitação Concorrência Pública N°2022.06.07.01 - SEDUMASP. O Presidente da Comissão de
Licitação comunica aos interessados que o certame acima citado foi REVOGADO, condicionada ao atendimento do interesse público, bem como ajuste no
Orçamento Básico Anexo I do edital e readequação dos itens constantes no Edital/Termo de Referência, nos itens 9.5 a 9.5.2.2 e 14.1 a 14.3.2 com vistas
a uma contratação de serviços que atenda as precípuas necessidades do Município, cujo objeto: Contratação de empresa especializada em limpeza pública
para executar os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, serviços complementares de varrição. poda, capinação e pintura de meio fio, em áreas
com jurisdição no município. do tipo menor preço global. Edmilson Mota Neto.
•8* *** •**
ESTADO DO CEARÁ — PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO — AVISO DE ALTERAÇÃO — ADENDO N°01 AO EDITAL DE
CONCORRÊNCIA N° 3130601/2022 — NOVA DATA de Abertura: 19/08/2022, às 08h. OBJETO: Alteração de data da licitação para Contratação
de alienação gratuita de imóveis com encargos, de tamanhos diversos, destinados à exploração agroindustrial, industrial, comercial, de serviços e/ou de
tecnologia, bem como de outros termos do edital, conforme o constante do adendo. INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal, Av. Prefeitura Guido Ostemo,
s/n, Térreo, Centro. E-mail: licitacaomarco@gmail.com, Marco-CE. 18/07;2022 — Geraldo Bastos Osterno Júnior — Sec. de Desenv. Econômico,
Agricultura, Tecnologia e Melo Ambiente.
*•* *8* 4,4*
ESTADO DO CEARÁ — PREFEITURA MUNICIPALDE ARACATI —AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS —CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N° 05/2022-SEINF1WCELOS — A Prefeitura Municipal de Aracati-CE comunica aos interessados que estará dando Prosseguimento a
Concorrência Pública N°05/2022 - SEINFRPJCELOS, cujo OBJETO: Serviços de coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos e de conservação
e manutenção da limpeza de Vias e Logradouros Públicos do Município, com a Abertura das Propostas de Preços das Licitantes Habilitadas, às 146 do
dia 21 de Julho de 2022. Aracati-CE, 19 de Julho de 2022. Cintia Magalhães Almeida — Presidente da Comissão Especial de Licitação de Obras e
Serviços de Engenharia.
*4* *** *0*
ESTADO DO CEARÁ — PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA — Aviso de Licitação - O município de URUOCA-CE, através da CPL,
torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0011006.2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E
FÓRMULAS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública
virtual será dia 03 de agosto de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) através do site: http://www.b11.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com
SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA- Pregoeira da CPL
*0* *0* ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abalara - Aviso de Julgamento— Pregão Eletrônico n°2022.06.29.1 SRP. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura
Municipal de Abaiara/CE, toma público, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico n° 2022.06.29.1- SRP, sendo o seguinte: a empresa
Machado & Sa Barreto Comércio de Pneus LTDA com melhor oferta para os lotes 01, 02, 03 e 04, resultando habilitada, por cumprimento integral às
exigências do Edital; Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70— Centro, Abaiara/CE ou pelo
e-mail: liciara2017@outlook.com no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda através da plataforma eletrônica www.blIcompras.com. Abalara/CE, 19 de
Julho de 2022. Maglionio Sampaio Araruna - Pregoeiro Oficial do Município.
•** *8* *8*
Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Morrinhos. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Morrinhos comunica aos interessados
que no próximo dia 08 de Agosto de 2022, às 15h00min, estará abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preços N°. 2007.02/2022, cujo objeto és
contratação de empresa para prestação de serviço de recuperação da Estrada Vicinal que liga a BR 402 as localidades de Forno Velho, Serrote e Tijolo no
Município de Morrinhos - CE. O edital completo estará à disposição após esta publicação no horário de 07h30min às 11h30min no endereço da Comissão de
Licitação, à Rua José Ibiapina Rocha, S/N. Centro. Morrinhos — CE, 19 de Julho de 2022. Jorge Luiz da Rocha — Presidente da Comissão de Licitação.
*8* **• ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Comissão de Licitação, comunica aos interessados que no próximo dia 22 de julho de 2022,
às 8h30min, na sede da CPL, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues n° 1131, Centro, estará realizando a abertura dos envelopes de Propostas de Preços das
empresas habilitadas, referente a Tomada de Preços n°005/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da creche
do bairro Angelim junto a Secretaria de Educação de Uruburetama. Uruburetama/CE, 19 de julho de 2022. À Comissão.
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1 GERAÇÃO 1 Atras de hidroelétlica e eólica

Campeão mundial dos 400m com barreiras
A ENEL X va construir paineis solam

O brasileiro Alison dos Santos fez a terceira melhor marca de todos os tempos para vencer
a prova de 400m com barreiras ontem, 19.00 Mundial de Atletismo de Eugene. no estado do
Oregon (Evadas Unidos). Líder do ranking mundial, também conhecido pelo apelido de Pia,
Atison registrou um recorde do campeonato de 46529, terminando á frente dos americanos Rai
Benjamin e Trevor Bassitt. que terminaram em 46s89 e 47s39. respectivamente. O norueguês
Karsten Warholm, recordista e atual campeão olímpico, estava liderando a corrida na reta final,
mas diminuiu drasticamente e terminou em sétimo lugar 1485421. O ouro de Alison é a primeira
medalha do Brasil em Eugene.
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