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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2002.0312020 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA DESCOBERTA NO DISTRITO DE 
POÇO VERDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - 
CEARÁ, CONFORME PROJETO E 
ORÇAMENTO EM ANEXO. 

O município de Mucambo, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local abaixo previstos, abrirá 
licitação, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, com regime de 
execução indireta com empreitada por preço unitário, para atendimento do objeto desta 
licitação, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, observadas as 
disposições contidas na Lei Federal n° 8.666193 de 21.06.93, e suas alterações posteriores 
e Lei n° 123/2006 e suas alterações. 

Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 
Secretária: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO; 
Dotações Orçamentárias: 09.01.12.361.2702.1.032; 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00. 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global; 
Forma de Execução: Indireta 
Regime de Execução: O Regime será de execução indireta, com empreitada Por Preço 
Unitário. 
Fonte de Recurso: Os recursos serão oriundos do Tesouro Municipal. 

HORÁRIO, DATA E LOCAL: 
OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pública 
Marcada para: 
AS 10:00horas. 
Do Dia 12 de Março de 2020. 
NO ENDEREÇO: Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada Av. Construtor 
Gonçalo Vidal, S/N - Centro, Mucambo - CE. 

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrição os seguintes anexos: 

ANEXO 1 - Projeto Básico e Orçamento Básico. 
ANEXO II - Modelo de apresentação de carta-proposta. 
ANEXO III - Modelo de planilha de preços 
ANEXO IV - Minuta de contrato 
ANEXO V - declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7 2  da 
Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 
ANEXO VI - modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte. 

1.0-DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO 
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1.1-A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NO DISTRITO DE POÇO VERDE NO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARÁ, conforme projeto e orçamento em anexo, conforme 
anexo 1, parte integrante deste processo. 
1.2- O valor global estimado da presente licitação é de R$ 216.916,58(Duzentos e dezesseis 
mil e novecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos). 

2.0- DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1- RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, 
que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei n2  8.666193 e suas alterações posteriores e 
ainda; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). A 
Comissão fará pesquisa no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis  na fase do 

• 

	

	credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta 
situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de 
MUCAMBO/CE; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de-vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou 	1 / 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 	 7 

f) Autor de projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
g) De empresa cujos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante participar 
de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas 
poderá participar do certame licitatório; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9 0 , seus 
incisos e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666193 e suas posteriores atualizações. 
2.1.2 - Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma 
delas poderá participar do certame licitatório: 

• 	2.1.3 - Só poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar 
qualquer empresa licitante no -presente certame, representante legal habilitado, devendo 
apresentar os seguintes documentos: 

- 	documento oficial de identidade do representante ou do socio da empresa; 
li - 	procuração por instrumento público, inclusive com outorga de poderes para, na forma 
da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinam, pertinentes ao certame, 
em nome da licitante, acompanhado de contrato social. 
2.1.4 - Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, 
sócio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados 
juntamente com o documento de identidade, documentos que comprovem tal condição (atos 
constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. ) 

2.2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.2.1- Poderá participar do presente certame licitatório qualquer pessoa jurídica, 
devidamente cadastrada na Prefeitura de Mucambo, que atender a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 3 0  (terceiro) dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
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2.2.2. Poderá participar desta licitação, pessoa jurídica sob a denominação de sociedades 
empresárias (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por 
ações, anônima e limitada) e de sociedades simples (associações, fundações e sociedades 
cooperativas) regularmente estabelecidos neste País, que satisfaçam a todas as condições 
da legislação em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com 
o objeto da licitação, ou seja, a incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o 
objeto da licitação implicará na impossibilidade de sua participação no certame. 
2.2.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar 12312006. 
2.2.4 - A ME ou EPP que pretender se beneficiar, na licitação, da LC 123106, deverá 
entregar à Comissão, juntamente com os envelopes de habilitação e proposta, declaração 
na forma do Anexo VI deste edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa, 
devidamente comprovada tal titularidade/representação. 
2.2.5 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que não apresentarem os 
documentos constantes no item 2.2.5. deste Edital conforme o caso no ENVELOPE 
"DOCUMENTAÇÃO" estará abrindo mão do tratamento diferenciado lhes concedida pela 
Lei Complementar n° 12312006. 
2.2.6 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integra 
irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos 
legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos -apresentados em qualquer fase da licitação. 

3.0- DOS ENVELOPES 
/ 

3.1- A documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas de Preços deverão 
ser apresentadas simultaneamente à Comissão de Licitação, em envelopes distintos, 
opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no preâmbulo deste Edital, sendo aceita 
ainda a remessa via postal, para o endereço constante no preâmbulo deste Edital, conforme 

OBJETO:'-  

. 

	 ENVELOPE N°01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
TOMADA DE PREÇOS  N° 2002.03/2020. . . 
LICITANTE: - 	 CNPJ NO: 	-. 

OBJETO: 	 - 
ENVELOPE N°02— PROPOSTA DE PREÇOS 
3.2-É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 
PREÇOS. 
3.3-Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por 
preposto da licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública, 
com poderes para representar a licitante especificamente nesse processo. A não 
apresentação não implicará em inabilitação. No entanto, o representante não poderá 
pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus 
dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e documento de identidade. 
3.4- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de 
Preços de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de 
procuração, poderá representar mais de uma licitante junto à Comissão, sob pena de 
exclusão sumária das licitantes representadas. 
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3.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a 
Administração a licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois da 
abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
3.6. A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de 
conformidade com artigo 41, parágrafo 10,  da Lei N° 8.666/93 e alterações subsequentes. 
3.7- Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a 
realização do certame. 

4.0- Dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A". 

4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em Cartório, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento 
comprobatório deverá ser exibido exclusivamente em original; 
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese do 
documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. 
Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, apartir da data de sua emissão; 
c) Rubricados e numerados seqüencialmente, na ordem deste Edital, da primeira à última 
página, de modo a refletir seu número exato; 
4.1.2 Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006,a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 	/ 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.  

4.1.3 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação 
neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
4.1.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis (Lei n° 123/2006 e suas alterações), contado a 
partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

• 	4.1.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 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. 
4.1.6 Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à fase 
de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, 
e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de 	

.--- 

Regularidade Fiscal e trabalhista no prazo definido no item '4.1.4" acima. 

4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO DE: 

4.2.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro 
do prazo de validade, guardada a conformidade com o objeto da licitação. 
4.2.2 - 4.2.4.3-Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 70,  inciso XXXIII da 
CF/88, conforme modelo do Anexo V, com identificação do assinante. 

4.2.2- HABILITAÇÃO JURÍDICÀ: 

4.2.2.1-Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta. 
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4.2.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial 
em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da data 
da assembléia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, 
inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
4.2.2.3-Prova de inscrição na: 
a) Fazenda Federal (CNPJ); 
b) Fazenda Municipal (Cartão de Inscrição do ISS). 

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.2.31- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante. 
a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da 
certidão de regularidade de débitos relativos a Créditos tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014; 
b) A comprovação de regularidãde para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através 
de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal. 
4.2.3.2- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- 	 1/  

FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS; 
4.2.3.3- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 o de maio de 1943. 
4.2.3.4 Por ocasião da participação das Micro e Pequenas Empresas e Empresas de 
Pequeno Porte: 
a) Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
b) Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação neste 
procedimento licitatário, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

• 	restrição. 
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando a partir do momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
d) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666193, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
e) Será inabilitada a licitante que não atender às exigências deste edital referentes à fase de 
habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e 
ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de Regularidade 
Fiscal e Trabalhista no prazo définido no item c acima. 

4.2.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.2.4.1-Prova de inscrição ou registro e da quitação das anuidades da licitante, junto ao 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA). 
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4.2.4.2 - Declaração da empresa que conhece o local aonde serão executados os serviços 
e se inteirou de todas as informações para formulação de sua proposta. 
4.2.4.3-Comprovação do licitante de possuir, como responsável técnico em seu quadro 
permanente, na data da licitação, profissional de nível superior, reconhecido pelo CREA, 
detentor de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, devidamente registrada na entidade 
profissional competente, comprovando a execução, pelo profissional indicado, de serviços 
de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes 
ao objeto da licitação, vedada à participação de profissional como responsável técnico de 
mais de uma licitante, caso em que, constatado tal fato, deverá o profissional optar por uma 
das licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitação sumária de todas as 
concorrentes. 
4.2.4.4- Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
a) O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha ou livro 
de registro de empregado" ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 
ou contrato de prestação de serviços. 
b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato social. 
4.2.4.5 - Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 
Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 
4.2.4.6 - Declaração conforme o estabelecido no Art. 30, parágrafo 6 1  da Lei n° 8.666193(  
suas alterações, que dispõe da instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessdal 
técnico especializado para a realização do objeto da licitação, com relação dos 
equipamentos e pessoal. 
4.2.4.7 - Declaração expressa do responsável técnico que concorda com sua inclusão na 
equipe técnica. 

4.2.5- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

4.2.5.1- Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de 
grande circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último 
exercício social encerrado devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, 
com as respectivas demonstrações de Conta de Resultados. Os demais tipos societários 
deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial do último exercício social, 
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, reservando-se à 
COMISSÃO o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores, 
assinados por contador habilitado, bem como por sócio, gerente ou diretor, acompanhado 
do Termo de Registro de Abertura e Encerramento do Livro Diário, este, devidamente 
registrado na Junta Comercial do estado sede do licitante, facultando-se ao Presidente da 
Comissão o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação de valores; 
4.2.5.3 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, no mínimo dentro do prazo de validade; 
4.3 - A licitante deverá fornecer, a titulo de informação, número de telefone, fax, e pessoa 
de contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará inabilitada. 
4.4 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
Envelope n° 01 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
4.41- Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
4.4.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação 
neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidãde fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
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4.4.1.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
4.4.1.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 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. 
4.4.1.4 - Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à 
fase de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e 
forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista no prazo definido no item "4.4.1.2" acima. 

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B" 	 1 

• 	5.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas 
uma única via datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo mecânico, / 
eletrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.  

5.2- AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER: 	 L 
5.2.1- A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante; 	 / 
5.2.2- Assinatura do Representante Legal e do Engenheiro Responsável Técnico; 	 \7' 
5.2.3- Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da apresentação das mesmas; 
5.2.4- Preço total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, já 
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, 
incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital; 
5.2.5- Planilha de Orçamento, contendo preços unitários e totais de todos os itens 
constantes do ANEXO III - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA. 
5.2.6- Na elaboração da Composição de Preços Unitários, deverá conter todos os insumos e 
coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam 
equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, 

• 	totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços. 
5.2.7- Na elaboração da Proposta de Preço, o licitante deverá observar as seguintes 
condições: Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de 
Orçamento deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo 
horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, 
despesas administrativas, transportes, seguros e lucro. 
5.2.8- Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar 
de explicitar em sua proposta. 
5.2.9- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por 
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor 	4 unitário. 
5.2.10- Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, 
objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que 
serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data 
de recebimento da Ordem de Serviço. 

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
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6.1- A presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS será processada e julgada 
de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n 2  8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
6.2- Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, 
acréscimos ou supressões ou esclarecimento sobre o conteúdo dos mesmos. 
6.3- Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão deste 
Município, constarão obrigatoriamente da respectiva ata. 
6.4- E facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão de documentos ou informações que deveria constar originariamente da 
proposta. 
6.5- Será lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatório, que 
será assinada pela Comissão de Licitação e os licitantes presentes, conforme dispõe § 1 2  do 
art. 43 da Lei de Licitações. 
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de 
preço, será realizado simultaneamente em ato público, no dia, hora e local previsto neste 

. Edital. 
6.7- Para a boa condução dos trabalhos, os licitantes deverão se fazer representar por, no 
máximo, 02 (duas) pessoas. 
6.8- Os membros da Comissão e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como 
representantes dos concorrentes, examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos 
de Habilitação e Propostas de Preços apresentados; 
6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO, "B" "PROPOSTA DE 
PREÇOS", proceder-se-á com a abertura e a análise dos envelopes referentes à 
documentação. 
6.10- A Comissão poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão, o 
resultado da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os 
interessados; 
6.11- Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão, após obedecer ao disposto no art. 
109, inciso 1, alínea "a", da Lei de Licitações, fará a devolução aos inabilitados, dos seus 
envelopes "proposta de preços", lacrados. 
6.12- Abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas, que serão examinadas 
pela Comissão e pelas licitantes presentes. 
6.13- Divulgação do resultado do julgamento da proposta de preços e observância ao prazo 

• recursal previsto no art. 109, inciso 1, alínea "b", da Lei ng 8.666/93. 
6.14- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

7.0- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
A) - AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" 

7.1- Compete exclusivamente à Comissão avaliar o mérito dos documentos e informações 
prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econômica e financeira de cada 
proponente e a exeqüibilidade das propostas apresentadas. 
7.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, 
observadas as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
trabalhista, Qualificação Técnica e à Qualificação Econômica e Financeira. 

B)- AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "8" 

7.3- A presente licitação será julgada pelo critério de EMPREITADA POR MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme inciso 1, § 1 0  do art. 45 da Lei das Licitações. 
7.4- Serão desclassificadas as propostas: 
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7.4.1- Que não atenderem as especificações deste Edital de Tomada de Preços; 
7.4.2- Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos ou 
inexeqüíveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitações), ou superiores ao valor estimado 
para esta licitação, constante do item 1.2 deste edital; 
7.4.3- Que apresentarem condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com 
as exigências deste Edital; 
7.4.4- Na proposta prevalecerá, em caso de discordância entre os valores numéricos e por 
extenso, estes últimos. 
7.4.5- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de 
Preços, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
7.4.6- Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, 
eventualmente, configurado nas Propostas de Preços das proponentes, serão devidamente 
corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da 
proposta. 
7.4.7- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a 
classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo. 
7.4.71- 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) 
superior ao melhor preço. 
7.4.7.2- Para efeito do disposto no 7.4.71, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de quinze 
minutos, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso 1 deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do item 7.4.7.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito, também todos no prazo de quinze minutos cada, sob pena de preclusão; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.4.7.2, inciso 1 deste 
Edital, será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
7.4.7.3- Na hipótese da não-cólitratação nos termos previstos no item 7.4.7.2 deste Edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.4.7.4 - O disposto no item 7.4.7.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.4.8- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a 
classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo. 
7.4.9 - Quando for constatado-  o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a comissão de licitação aplicará os 
critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da 
seguinte forma: 
7.4.9.1 - 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) superior ao melhor preço. 
7.4.10 - Para efeito do disposto no 7.4.91, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco 
minutos, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; - 
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II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso 1 deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do item 7.4.9.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusão; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.4.9.1 deste Edital, 
será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
7.4.11 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.4.10 deste edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.4.12 - O disposto no item 7.4.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.4.13- De conformidade com o parecer da CPL, não constituirá causa de inabilitação nem 
de desclassificação da proponente a irregularidade formal que não afete o conteúdo ou a 
idoneidade da proposta e/ou documentação; 

8.0- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1- A Homologação e a Adjudicação da presente licitação ao licitante vencedor será 
efetivada mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem classificatória, depois de 
ultrapassado o prazo recursal; 
8.2- A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor da licitante cuja 
proposta de preços seja classificada em primeiro lugar são da competência da Secretaria de. 
lnfraestrutura e Urbanismo. 
8.3- A Secretária de lnfraestrulura e Urbanismo se reserva o direito de não homologar e 
revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem 
que caiba a qualquer das licitantes o direito. 

9.0- DO CONTRATO 

9.1- Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de 
Preços, que deverá ser assinado pelas partes no prazo de 02 (dois) dias consecutivos, a 
partir da data de convocação encaminhada à licitante vencedora. 
9.2- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo 
estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, 
ficando sujeita às penalidades previstas no item 18.1, sub-alínea "b.1" do Edital; 
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e 
seu Anexo, bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de base 
ao processo licitatório. 
9.4- O prazo de convocação a que se refere o subitem 9.1, poderá ter uma única 
prorrogação com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 
9.5- E facultado à Administração, quando o convocado não assinar o "Termo de Contrato" 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a 
ordem de classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante 
prevê a Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

10.0-DOS PRAZOS 

10.1 - Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
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10.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório 
circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições 
propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de 
lnfraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Mucambo. 
10.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de lnfraestrutura e 
Urbanismo, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual. 
10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de lnfraestrutura e 
Urbanismo da Prefeitura Municipal de Mucambo, não serão considerados como 
inadimplemento contratual. 

11.0-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1-A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei n2  8.666193 e suas alterações posteriores; 
11.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
11.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do/ 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 	 / 
11.4-Providenciar os pagamentos á Contratada à vista das Notas Fiscais /Fatura 
devidamente atestadas pelo Sétor Competente. 	 L. 

Q 

12.0-DAS OBRIGAÇÕES  DA CONTRATADA 

12.1-Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos nesta Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 
certame; 
12.2-Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 
Licitações; 
12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 
12.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não 
se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
12.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, 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; 
12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 
que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento 
prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 
especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato; 
12.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 
12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 
sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais 
e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando 
excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Mucambo por eventuais 
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autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, 
com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Mucambo; 
12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto 
do CONTRATO; 
12.11- Responder, pecunia ria mente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados 
à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
12.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
12.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 
disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, 
publicada no D.O.U. de 13102198; 
12.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros 
por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus 
empregados, prepostos ou contratados; 
12.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas 
as exigências e condições a seguir estabelecidas: 
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da 
ABNT. 
b) - Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado; 
c) - Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 
serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente 
considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito 
desempenho; 
d) - Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar /\ 
o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da / \ 
apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, sob pena de/ 
retardar o processo de pagamento; 	 / 

. 

13.0- DA DURAÇAO DO CONTRATO 

13.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura 
básico podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n 
junho de 1993 e alterações posteriores. 

14.0 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

conforme projeto  
8.666, de 21 

14.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente prestados deverá ser apresentada à 
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, até o 10 1  (décimo) dia útil do mês subseqüente à 
realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços. 
14.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês civil, 
de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado 
através de medição; 
14.3-Caso a medição seja aprovada pela Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo, o 
pagamento será efetuado até o 30 1  (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) 
CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Mucambo. 

15.0-DA FONTE DE RECURSOS 
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15.1-As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
n° 09.01.12.361.2702.1.032, elemento de despesa n° 4.4.90.51.00. Os recursos serão 
oriundos do Tesouro Municipal. 

16.0-DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

16.1-Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da 
data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços 
contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da 
proposta, com base no INCC - Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que 
venha a substituí-lo, caso este seja extinto. 

17.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e 

S 

	

	cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art. 65, 
da Lei n2  8.666193 e suas alterações posteriores. 

18.0-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1-Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, 
a Administração poderá aplicarà CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante 
vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da notificação feita pela CONTRATANTE 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por 
dia de atraso na entrega do objéto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e 
rescisão do pacto, a critério Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Mucambo - 
CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos. 
b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados "ex-offício" da 

. CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu 
favor que mantenha junto à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de MucamboCE, 
independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE 
promova sua reabilitação. 

19.0- DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

19.1- A rescisão contratual poderá ser: 
19.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666193; 
193- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência da Administração; 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
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19.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem 
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
19.5- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as conseqüências 
previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

20.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

20.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 
da Lei n° 8.666193 e suas alterações. 
20.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e 
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Mucambo. 
20.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Administração e Finanças do 
Município de Mucambo - CE junto à Comissão de Licitação. 

• 	
21.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1- A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas 
nesta TOMADA DE PREÇOS. 
21.2 - Esta licitação poderá ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, na mesma hora e local. 
21.3- Para dirimir quaisquer dúvidas, o proponente poderá dirigir-se à Comissão de 
Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Mucambo, durante o período das 8h00min às 
112h00min, de segunda a sexta-feira. 
21.4- Conforme a legislação em vigor, esta licitação, na modalidade Tomada de Preços 
poderá ser: 
a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do 
processo; 
b) revogada, por conveniência da Administração, decorrente de motivo superveniente, 
pertinente e suficiente para justificar o ato; 
21.5- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação nos 
termos da legislação pertinente: 

o 	22.0- DO FORO 

22.1- Fica eleito o foro da Comarca de 
qualquer controvérsia oriunda .do pre 
administrativa, renunciando-se, desde j 

Mucambo - 

mbo-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e 
edtI, que não possa ser resolvida pela via 
ial#ier outro, por mais privilegiado que seja. 

de Fevereiro de 2020. 

FRANCÍStO ORECIODE ALMEIDA AGUIAR 
PRESIDENTE DA CPI- 

PAULO AØREAZZA BRI1O AZEVEDO--' ' 
MEMBRO 

MARIA DE FÁTIMA LIMA OLEGRIO ALtÂNTARA 
MEMBRO 
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ANEXO 1 

1. MEMORIAL DESCRITIVO 

2. ORÇAMENTO  BÁSICO 

3. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

5. COMPOSIÇÃO DO BDI 

6. ENCARGOS SOCIAS 

7. PLANTA BAIXA DO TERRENO 

8. RELATORIO FOTOGRAFICO 

9. ART DE PROJETO, DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

. 
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Secretario da 
INFRÀESTRUTURÁ 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Mucambo/CE 

Projeto Básico de Engenharia 

H 
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NO 

DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ. 
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APRESENTAÇÃO 

Dados da obra 

Este memorial refere-se à obra de CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 

DESCOBERTA NO DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO/CE, conforme Plantas 

em Anexo. 

Localização da Obra 

o 	A referida obra será executada no Distrito de Poço Verde, Zona Rural do 

Município de Mucambo/CE. 

Descrição Sumária do Projeto 

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos: 

+ Apresentação; 

+ Orçamento Básico; 

+ Cronograma Físico-Financeiro; 

+ Memorial Descritivo; 

+ Especificações Técnicas; 

+ Fotos da Área de Intervenção; 

•:• Peças Gráficas. 

1:) 
Atenciosamente, 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Objetivo do Memorial 

O objetivo do presente memorial é mostrar como serão executadas as diversas 

etapas, as especificações dos materiais e normas empregadas na execução da obra 

acima citada. 

Projetos 

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos dela 

Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a 

fiscalização. 

Fonte dos Preços Utilizados 

Para o orçamento do projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretária de 

infraestrutura do Estado do Ceará, na versão 26.1 com desoneração. Esta é a tabela 
/ 

usual em todo estado do Ceará e adotada mesmos parâmetros da Tabela Oficial / 

SINAPI. 

BDI Utilizado 

O BDI utilizado na planilha orçamentária é no valor de 25,92% (vinte e cinco 

virgula noventa e dois por cento), que não se pode adotar como taxa oficial da 

• 

	

	
Prefeitura, pelo fato dela não ser agente executora direta das obras; esta taxa indica o 

limite percentual que a empresa vencedora da licitação pode utilizar. 

Obs.: Todos os trabalhos de canteiro de obras, incluindo as instalações 

provisórias, barracões, depósitos, tapume, são de responsabilidade do Construtor, e não 

pode ser incluída em seu custo a taxa de BDI, conforme determinação do Acórdão 

32512007 STF. 

Execução dos Serviços 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-

estabelecido no contrato conforme a data da ordem de serviço expedida pela Prefeitura 

Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 	 ' 
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Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 

Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a realizar os trabalhos impugnados 

logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas 

decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a 

terceiros, decorrentes de sua negligencia, imperícia e omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos 

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos 

decorrentes de negligencia durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a 

cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir 

inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser 

atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, 

ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etap 

da obra. 	 -- 

Normas 

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de 

transcrições, todas as normas (NBR5) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto 

do contrato, tais como o Artigo 12 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 inciso VI, que 

trata da adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; 

(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994) e inciso VII que trata do impacto ambiental. 

Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

001186 de 23.01.86 nos seus artigos l, considera impacto ambiental qualquer alteração 
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das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades 

sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos ambientais, e Artigo 2 1  que prevê elaboração de Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, a serem 

submetidas à aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter 

supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

- estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento; 

li—ferrovias; 

III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

IV - aeroportos conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de 

novembro de 1996; 

V - oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 

sanitários; 

VI - linhas de transmissão de energia eletrica, acima de 230 KV; 

VII - obras hidráulicas para exploração de recursos hidricos, tais como: barragem para 

quaisquer fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura 

de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura 

de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII - extração de combustivel fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

IX - extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 

X - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; 

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, 

acima de 101KV; 

XII - complexos e unidades industriais e agroindustriais (petroquimico, siderúrgicos, 

cloroquimicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hidróbios; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
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XIII - distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI; 

XIV - exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de lOOha (cem 

hectares) ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de 

importância do porto de vista ambiental; 

XV - projetos urbanísticos, acima de 100 há (cem hectares) ou em áreas consideradas 

de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais ou de 

importância do ponto de vista ambiental; 

XVI - qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em 

quantidade superior à dez toneladas dia; 

XVII - projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.00ha, ou menores, 

neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de 

importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental. 

Nas obras de CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESCOBERTA NO DISTRITO DE 

POÇO VERDE - MUCAMBO/CE, o EIA/RIMA não se faz necessário por não enquadrar-s 

em nenhum dos itens acima. 

Materiais 	 / 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas 

especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser 

autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a 

apresentação de certificados de ensaio relativos a materiais a serem utilizados e o 

fornecimento de amostra dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a 

conservação de suas características e qualidade para emprego nas obras, bem como a 

facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre 

plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos 

resguardados das intempéries. 
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De um modo geral, serão validas todas as instruções, especificações e normas no 

que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais 

a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificações Técnicas, 

serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Mão de Obra 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiro, mestres, operários e funcionários 

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, 

bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos. 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para 

executar, adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na 

opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequado, ou 

seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, 

deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente 

pela CONTRATADA. 

Assistência Técnica e Encargos Sociais 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o 

Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 

assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos 

trabalhos. 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa 

referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas 

de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) 

dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo 
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serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE 

e Comprovante de Pagamento da mesma. 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de 

equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das maquinas 

instaladas no canteiro de obra. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, 

luvas, mascaras, etc., quando necessário, como elementos de proteção dos operários. 

As maquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, 

disjuntores, fusíveis, etc. 

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação 

"NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Industria 

da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATALer: 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas; 

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstancias relacionadas com o acidente; e 

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização no lugar da 

ocorrência, relatando o fato. 

o 	A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação 

de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção 

destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra 

incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater 

eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a 

queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra. 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 

24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por numero apropriado de homens 

idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente 

de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Estas especificações foram organizadas no sentido de prover condições para a 

correta execução do projeto enviado, desejando, assim, o bom desempenho e 

durabilidade prolongada. Foi elaborada com base nas Normas da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, especificações do DER - Departamento de Edificações 

e Rodovias e da SEINFRA - Secretaria de lnfraestrutura do Governo do Estado do 

Ceará. 

Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser novos e de boa qualidade, 

satisfazendo plenamente as presentes especificações. 

OBJETO: 

O trabalho aqui apresentado e as Especificações Técnicas, têm por objetivo 

estabelecer parâmetros a serem observados durante toda a execução da 

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESCOBERTA NO DISTRITO DE POÇO VER E - 

MUCAMBO/CE. 

PROJETOS: 

A execução da presente pavimentação deverá obedecer à integral e 

rigorosamente aos projetos e especificações, que serão fornecidos ao construtor 

constando todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços. 

Este caderno de encargos, os projetos, especificações e o orçamento da 

empreitada fazem parte integrante do contrato, valendo como se nele estivessem 

transcritos, devendo esta circunstancias constar do Edital de Licitação. 

NORMAS: 

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de 

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

ABNT que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA: 

A empreitada se obriga a, sob as responsabilidades Legais vigentes, prestar toda 

a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente as 

obras e serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de 

pessoal da empresa executora dos serviços (contratada), devidamente habilitado e 

FISCALIZACÃO: 

o 	O órgão financiador do projeto e a Secretaria de Obras do Município ou 

engenheiro contratado de posse da ART de fiscalização farão fiscalizações periódicas, 

com autoridade para exercerem em nome da prefeitura ou órgão financiador, toda e 

qualquer ação de orientação geral, baseado nas boas normas e neste trabalho aqui 

apresentado. 

A empreitada é obrigada a facilitar execuções dos serviços contratados, 

facultando à fiscalização o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar 

a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer dependências onde os mesmos se 

encontram. ! 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 

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

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

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

ferramental necessário ao desempenho dos serviços. 

DISPOSICÕES GERAIS: 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos 

de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca 

dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas 

especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização. 
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Correrão por conta da empreitada, todas as responsabilidades com as 

instalações provisórias da obra, tais como: 

• Placa da obra; 

• Utilização, manutenção e fiscalização de equipamentos; 

• Materiais utilizados; 

• Controle e a qualidade de execução dos serviços; 

• Desmobilização de máquinas e equipamentos 

• Limpeza final e geral da obra. 

• 	1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - PLACAS PADRÃO DE OBRA: 

A empresa contratada para executar a obra, deverá colocar uma PLACA 

PADRÃO DE OBRA em local visível e de fácil acesso. O modelo será fornecido pela 

Prefeitura Municipal ou pelo órgão financiador, e a dimensão deverá ser de 3,00 x 2,00 

m. deverá ser confeccionada em chapa de zinco com estrutura de madeira. A pintura 

será em esmalte sintético. 

1.2-LOCAÇÃO DA OBRA: 

A locação da obra será feita através de gabarito em madeira, construído ao redor 

de toda a construção, com a marcação de eixos de paredes, pilares, vigas, etc. Tal 

gabarito deverá ser construído com madeira (tábuas corridas), sem empenamento e 

retas, de no mínimo 10 cm de largura, e pregadas em caibros (pontaletes). 

Considerando-se eventuais desníveis de terreno, o mesmo deverá ser construído, se 

necessário, em degraus, mas mantendo-se o perfeito nivelamento e esquadro. 

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA: 

2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL: 

As cavas para os alicerces serão executadas de acordo com as indicações 

constantes do projeto e com a natureza do terreno encontrado, tendo no mínimo 0,50m 

de profundidade e 0,40m de largura, podendo este ser mais profundo dependendo do 

tipo de solo encontrado. 
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3.0 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

3.1 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA: 

As alvenarias de pedra serão executadas com "pedras de mão" assentadas com 

argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. Terão no mínimo 0,40m de largura e 

0,50m de profundidade. O material para alvenaria de pedra argamassada será obtido de 

pedreiras próximas. 

Os serviços serão executados com pedra sã, densa, duradoura e resistente à 

intempérie, sendo sua maior dimensão não superior a 20 cm. 

Não poderá ser utilizada pedra em estado de decomposição ou contendo terra, 

areia, argila, veias de material mole, matéria orgânica ou defeitos, como gretas que 

favoreçam sua materialização ou deterioração. 

O cimento e areia utilizados na execução da argamassa deverão obedecer as 

Normas Brasileiras da ABNT. 

Na execução da alvenaria de pedra argamassada, as pedras deverão ser / 

colocadas cuidadosamente em camadas, de tal forma que cada pedra seja envolvidq" 

completamente pela argamassa a ser utilizada. 

3.2 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO: 

Serão executados em alvenaria de tijolos cerâmicos (TF-8), de primeira qualidade 

na espessura de uma vez, assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 

de 1:2:8. Terão altura mínima de 0,20 m em relação ao terreno e a sua face superior 

devera ser plana. / 

3.3 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO: 

Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de material 

orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com 5,0 cm de 

espessura, com traço 1:4:8. 

A fundação dos pilares será do tipo direto em blocos de concreto armado, 

conforme dimensões em projeto. 
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Será feito uma cinta inferior e uma cinta superior em concreto armado em todo o 

perímetro da quadra, na dimensão de 19x9 cm, com 4 (quatro) ferros longitudinais de 

8,00 mm (5116") e estribos de ferro 5.0 mm a cada 16 cm. O concreto deverá ter traço 

1:2,5:3 (cimento:areia:brita), fck 20 Mpa. 

Os pilares terão dimensões de 19x9 cm, com 4 (quatro) ferros de 8,00 mm (5116") 

e estribos de ferro 5.0 mm a cada 16 cm, O concreto deverá ter traço 1:2,5:3 

(cimento: areia: brita), fck 20 Mpa. 

As formas das cintas e pilares serão de chapa compensada plastificada, esp.= 

l2mm. 

4.0 - PAREDES E PAINÉIS: 

4.1- MUROS E MURETAS EM ALVENARIA. 

Em todo o perímetro de da quadra terá MURETA/MURO, nos fundos com altura 

de 2,00m e na lateral com altura de 1,00 m e as muretas internas com altura de 050 m, 

que serão em tijolos cerâmicos (TF-8), de primeira qualidade, nas dimensões 

09x119x19cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. Terão 

espessuras de conformidade com o projeto arquitetônico e serão locadas sobre a 

alvenaria de embasamento de acordo com a planta baixa e rigorosamente a prumo. 

• 	
5.0—REVESTIMENTOS: 

Todas as faces das paredes (mureta) deverão ser chapiscadas com argamassas 

de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e espessura mínima de 5mm, conforme 

quantificado na Planilha Orçamentária. 

Após o chapisco estas receberam rebocos com argamassa de cimento e areia 

sem peneirar no traço 1:4 e espessura aproximada de 2 cm, em toda as face das 

paredes (muro e mureta). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ: N9 07.733.793/0001-05 

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 



GOVERNO MUNIPAI 

LMUCÁMBO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

41RESTRUTURÁ 

6.0 - PISO: 

O piso da quadra será em Piso industrial natural espessura de 112mm, em 

concreto armado, fck 251VIPa e demarcação da quadra com pintura à base látex acrílico 

tipo nova cor antiderrapante nas cores a ser definidas. 

7.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Os fios, cabos e eletrodutos utilizados no projeto deverão ser do tipo antichamas 

• 	
de acordo com a NBR 5410. 

As instalações elétricas compreendendo as instalações de força e luzes serão 

executadas rigorosamente de acordo com o projeto. 

Os fios e cabos utilizados serão embutidos nas paredes (mureta) através de 

eletrodutos flexíveis. 

As caixas embutidas nas paredes, que receberão as tomadas, deverão facear o 

paramento de alvenaria - de modo a não resultar excessiva profundidade depois de 

concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas. 

As diferentes caixas de um mesmo ambiente serão perfeitamente alinhadas e 

dispostas de forma a não apresentarem discrepâncias sensíveis no seu conjunto. 

As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congêneres serão fechadas 

pelos espelhos que completam a instalação desses dispositivos. 

8.0 - PINTURA: 

Todas as faces das paredes (mureta) sobre o reboco serão pintadas em látex 

duas demãos (cor a ser definida pela fiscalização). 

) 

9.0 - MUROS E FECHAMENTOS: 

9.1 —ALAM BRADO: 

Os alambrados de proteção terão altura conforme projeto, em todo o contorno da 

quadra de Futebol, obedecido ao detalhe no projeto arquitetônico. 
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As telas serão estruturadas verticalmente com postes de ferro galvanizado de 0 

2", colocados espaçados, no máximo, 3,00m. Não serão aceitas emendas nos tubos 

verticais. 

Na sua parte superior, os referidos tubos serão interligados por tubos 

galvanizados de 0 2", espessura mínima de parede de 3,00mm. Nos topos dos tubos 

verticais serão soldados tampões para fechamento. As soldas deverão ser esmerilhadas 

até apresentarem acabamento liso, livre de incrustações. 

Os trechos dos tubos que apresentam rosca deverão ser eliminados. 

Os tubos verticais serão fixados na cinta superior (ver detalhes do alambrado no 

• 	
projeto gráfico). 

Observação: 

Para a fixação da tela, serão dispostos na viga ganchos galvanizados de arame n° 

08, chumbados no concreto a cada 50cm. 

Antes da concretagem, serão dispostos na viga, tubos de PVC de diâmetro 

superior ao dos tubos galvanizados, os quais deverão ser nivelados e prumados. 

Logo após o início da pega do concreto, os tubos de PVC deverão ser removidos, 

rosqueando-os delicadamente. Após a cura do concreto, os vazios resultantes serão—j 

preenchidos com os tubos galvanizados. 

As peças galvanizadas, após uma limpeza perfeita com desengorduraste 

apropriado, receberão como fundo uma demão de anticorrosivo branco fosco específico 

Ô 

	

	
para galvanizados, (marca Coral ou similar) e pintura com duas demãos de esmalte 

sintético (Coralit ou similar), em cor a ser definida em conjunto com a fiscalização. 

A tela empregada será de arame galvanizado liso n 0 12, malha tipo simples, 5cm x 

5cm, fixada internamente aos tubos verticais, devendo ser costurada, no seu limite 

superior, com arame liso galvanizado n° 12. Serão colocados arames horizontais de 

reforço, amarrados aos tubos verticais, com afastamento máximo entre si de 75cm, 

sendo o superior e o inferior de arame liso galvanizado n° 08 e os inter 

arame liso galvanizado n° 10. 
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9.0 - URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO: 

9.1 —TRAVES DE FUTEBOL DE AREIA: 

As traves (02 unidades) deverão apresentar dimensões internas de 3,00 x 2,00 m 

e serem confeccionadas em tubos galvanizados com diâmetro de W. Na parte superior e 

inferior dos tubos verticais serão soldados tubos de 1 %", comprimentos 80 e 50 cm para 

sustentação das redes. Deverá ainda ser fixados ganchos para colocação das redes. 

As traves serão móveis, sendo que os tubos de 3" ficarão com 30 cm encaixados 

sob a linha do piso, em esperas previamente deixadas no piso da quadra. 

o 	As traves não poderão ceder a qualquer tipo de movimentação. 

As estruturas metálicas deverão receber pintura com tinta esmalte semi-brilho, 

linha automotiva de secagem rápida, sobre fundo para galvanizado. 

9.2 - POSTE DE VÔLEI 

Os postes para a fixação da rede serão executados em tubo de ferro galvanizado 

de 0 3", obedecido o detalhe padrão quanto à medidas, bem como em relação às 

posições e bitolas dos ganchos soldados para a fixação da rede. Na parte superior dos 

tubos deverá ser colocado tampão. As soldas deverão ser esmerilhadas até 

apresentarem acabamento liso, livre de incrustações. 

Os postes serão prumados e chumbados em blocos de concreto de 40 cm x 40 

cm x 50 cm, iniciando a 20cm do nível superior da areia. Para a pintura, após uma 

limpeza perfeita com desengorduraste apropriado, receberão como fundo uma demão 

de anticorrosivo branco fosco específico para galvanizados, (marca Coral ou similar) e 

pintura com duas demãos de esmalte sintético (Coralit ou similar), na cor a ser 

especificada pela fiscalização. 

£7  
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10.0 - SERVICOS DIVERSOS: 

10.1 - LIMPEZA GERAL: 

Após a conclusão dos serviços deverá ser feita uma limpeza geral na obra, tudo 

deverá ser limpo e todo entulho remanescente deverá ser removido, sendo limpos e 

varridos os excessos. Todos os revestimentos deverão ser entregues sem manchas ou 

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

Mucambo - CE, 14 de janeiro de 2020. 

II 

José Erélto Ferreira Martins 
CEA-CE 128961D 

Engenheiro Civil, do Município 

• 
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PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 14101/2020 

ITEM COD. SERVIÇO/DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. TOTAL (R$) 

1.0 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 	 944,22 

11 	1  C1937 	IPLACAS PADRÃO DE OBRA M2 	1 6 , 001 157,371 944,22 

2.0 	 MOVIMENTO DE TERRA 	 543,01 

2.1 	1  C2784 	I  ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 	1 15 , 511 35,011 543,01 

3.0 	 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 	 21.741,23 

3.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 24,82 368,38 9.143,19 

-  32 C0056 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA 
C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)  

M3 6,80 431,62 2 93502 

CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,Omm KG 740,46 7,92 5.864,44 

3.4 CO217 ARMADURACA-60 FINA D=3,40A6,40mm KG 151,23 7,83 1.184,13 

3.5 C0842 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 3,64 349,64 1.272,69 

3.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ELEVAÇÃO M3 3,64 114,92 418,31 

3.7 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 16,06 57,50 923,45 

4.0 	 PAREDES E PAINÉIS 	 8.320,20 

- 4.1 C0073 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=1 0cm (1:2:8) 

M2 17594 47,29 8.320,20 

5.0 	 REVESTIMENTOS 	 11.562,78 

5.1 C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
ESP.=5mmP/PAREDE 

M2 35188 , 5,19 1.826,26 

5.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 351,88 27,67 9.736,52 

6.0 	 PISOS 	 61.090,81 

6.1 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 3834 451,20 17.299,01 

6.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 182,91 - 	32,50 5.944,58 

C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 479,20 78,98 37.847,22 

7.0 	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 13.395,24 

7.1 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 77,39 77,39 

7.2 C2067 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 
207X332X95mm, C/BARRAMENTO 

UN 100 , 246 O ,4  246,40  

7.3 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 4,00 19,65 78,60 

7.4 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1,001 26,33 26,33 

7.5 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (314") M 20,00 13,06 261,20 

7.6 C1197 ELETRODUTOPVCROSC.INCL.CONEXÕESD=32mm(1") M 80,00 19,34 1.547,20 

7.7 CO534 CABO ISOLADO PVC75OV4MM2 M 270,00 5,99 1.617,30 

7.8 CO537 CABO ISOLADO PVC 750V6MM2 M 30,00 7,29 218,70 

7.9 C0636 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 112 TIJOLO COMUM M2 400 113,89 455,56 

7.10 C4988 
PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=IOM, 
ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, 
INCLUSIVE O POSTE 

UN 4,00 2.006,45 8.025,80 

7.11 CO326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 314"X 2.40M UN 1 	4,00 210,19 840,76 

8.0 	 PINTURA 	 / 	13.926,61 

8.1 1 	C1614 ILATEX  DUAS DEMÃOS EM  PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 1 	351,881 178ij[ 	6.291.61 

:r ). 
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PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1410112020 

ITEM COO. SERVIÇO/DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) PR. TOTAL (R$) 

8.2 C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA M 300,00 25,45 7.635,00 

9.0 	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 	 3.382,59 

9.1 C1349 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 882,35 882,35 

9.2 C1351 ESTRUTURA METÁLICA P1 REDE DE VOLEY CJ 1,00 355,39 355,39 

9.3 C1347 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 2.144,85 2.144,85 

10.0 	 DRENAGEM 	 4.461,96 

S 
* 90702 

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_061201 5 

M 64,50 62,16 4.009,32 

10.2 C0602 
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 112 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 

UN 1,00 452,64 452,64 

11.0 	 ARQUIBANCADAS 	 11.712,61 

11.1 C0074 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 

M2 84,60 82,55 6.983,73 

11.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 48,60 32,50 1.579,50 

11.3 C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
ESP.= 5mm P/ PAREDE 

M2 44,10 5,19 228,88 

11.4 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 44,10 27,67 1.220,25 

11.5 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 44,10 17,88 788,51 

11,6 C1910 PINTURA P/PISOÃ BASE LATEXACRILICO, TIPO "NOVACOR" M2 48,60 18,76 911,74 

12.0 	 ALAMBRADO 	 20.453,87 

12.1 7424411 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

M2 171,03 114,56 19.593,20 

'.2 
C2903 

PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", (1,60x2,20m) INCLUSIVE DOBRADIÇAS 

1 E FECHADURA 
UN 1,00 860,67 860,67 

13.0 	 SERVIÇOS DIVERSOS 	 730,26 

13.1 1 	C3447 ILIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 1 	M2 1 	737,641 0,99 730,26 

TOTAL PARCIAL (R$) 172.265,39 

BOI (R$) 44.651,19 

TOTAL GERAL (R$) 216.916,58 

R$ 	216.916.58 duzentos e dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta q 'oito centavos 
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1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

CN12J: N°07.733.793/0001-05 

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 	- 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

14/01/2020 

1.0 	SERVIÇOS PRELIMINARES 

11 PADRÃO DE OBRA COMPRIMENTO (M) ALTURA(M) ÁREA (M2) 

3,00 2,00 6,00 

ÁREA TOTAL (M2) 6.00 

2.0 	MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 150m COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ALTURA (M) VOLUME (M3) 

FUNDAÇÃO DAS MURETAS (21,50+34,55+21,50) 77,55 0,40 0,50 15,51 

VOLUME TOTAL (M3) 15,51 

3.0 	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

3.1 	IALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ALTURA MÉDIA (M) VOLUME (M3) 

FUNDAÇÃO DAS MURETAS EXTERNA (21,50+34,55+21,50) 77,55 0,40 0,80 24,82 

ÁREA TOTAL (M3) 24.82 

3.2 
TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 

MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) 
COMPRIMENTO (M) LARGURA(M) ALTURA MÉDIA (M) VOLUME (M3) 

FUNDAÇÃO DAS MURETAS EXTERNA (21,50+34,55+21,50) 77,55 0,20 0,20 3,10 

FUNDAÇÃO DAS MURETAS INTERNAS (16,35+2995+16,35+29,95) 92,60 0,20 0,20 3,70 

ÁREA TOTAL (M3) 6,80 

3.3 	IARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,Omm COMP. (M) QUANT. KG/M TOTAL (KG) 

CINTA INFERIOR p8.0 (5116") 77,55 4,00 0.853 264,60 

CINTA SUPERIOR cp8.0 (5116") 77,55 4,00 0,853 264,60 

PILARES TIPO 1(18 UNIDADES) (p8.O (5116") 2,50 4,00 0,853 153,54 

PILARES TIPO 2 (13 UNIDADES) 	8.0 (5116") 1,30 4,00 0,853 57,72 

TOTAL (KG). 74046 

3.4 IARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm COM P. (M) QUANT. KG/M TOTAL (KG) 

CINTA INFERIOR 95.0 MM 0,78 485,00 0.141 53,34 

CINTA SUPERIORP5.0 MM 0,78 485.00 0.141 53,34 

PILARES TIPO 1(18 UNIDADES) cp5.0 MM 0,78 16,00 0,141 31,68 

PILARES TIPO 2(13 UNIDADES) 	5.0  MM 0,78 9,00 0,141 12,87 

TOTAL(KG) 151,23 

3.5 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO COMP. (M) LARGURA (M) ALTURA (M) VOLUME (M3) 

CINTAS INFERIORES 77,55 0,09 0,19 1,33 

CINTAS SUPERIORES 77,55 0,09 0,19 1,33 

PILARES TIPO 1(18 UNIDADES) 0,19 0,09 2,50 0,72 

PILARES TIPO 2 (13 UNIDADES) 0,19 0,09 1,30 0,26 

TOTAL (M3) 3,64 

3.6 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ ELEVAÇÃO VOLUME (M3) 

CONFORME SUB ITEM 3.5 •.:. 	3,64 

3.7 IFORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 x PERIM. DA PEÇA 
COMP. (M) UTILIZAÇÕES 

ÁREAM2 

CINTA INFERIOR 0,40 77,55 5,00 6,20 

CINTA SUPERIOR 0,40 77,55 5,00 	/ 6,20 

PILARES TIPO 1(18 UNIDADES) 0,40 2,00 5,00 	/ 2,88 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ: N* 07.733.79310001-05 

AV. Construtor Gonçalo Vida], S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1410112020 

PILARES TIPO 2(13 UNIDADES)I 	 0.401 	 0,801 	5,00 	1 0,78 

ÁREA TOTAL M2)j 16,06. 

4.0 	PAREDES E PAINÉIS 

4.1 
'ALVENARIA 
IMISTA 

DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
 DE CAL HIDRATADA ESP.=lOcm (1:2:8) 

PERIMETRO (M) ALTURA (M) ÁREA (M2) 

MUROS DOS FUNDOS (DOIS LADOS) 21,50 1,80 77,40 

MUROS DA LATERAL 32,65 0,60 19,59 

MURETAS INTERNAS 92,60 0,50 46,30 

AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO 32,65 1.00 32,65 

ÁREA TOTAL (M2) 175,94 

5.0 	REVESTIMENTOS 

5.1 	(CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE ÁREA (M2) 

CONFORME ÁREA DE ALVENARIA X2(M2) . 	 .351,88 

5.2 	IREBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:4 ÁREA (M2) 

CONFORME ÁREA DE ALVENARIA X2 (M2) 351,88 

6.0 	PISOS 

6.1 	)LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ALTURA (M) VOLUME (M3) 

29,95 j 	16,00 0,08 38,34 

TOTAL(M3) 38,34 

6.2 (LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 

LATERAL (ENTRADA) 34,25 2,00 68,50 

FUNDOS 16,35 2,00 65,40 

LATERAL (ARQUIBANCADA) 34,25 2,85 97,61 

(- ) ÁREA DA ARQUIBANCADA -27,00 1,80 -48,60 

ÁREA TOTAL (M2) 182,91 

6.3 
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. 12mm, INCLUS. POLIMENTO 

((EXTERNO) 
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA(M2) 

29,95 16,00 479,20 

ÁREA TOTAL (M2) 479.20 

8.0 	PINTURA 

8.1 (LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 
ÁREA(M2) 

CONFORME ÁREA DE REBOCO (M2)j 351,88 

11.0 	ARQUIBANCADAS 

111 
'ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
(MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 

COMPRIMENTO (M) ALTURA MÉDIA (M) ÁREA (M2) 

LATERAIS X2 1,80 1,00 3,60 

DEGRAUS X3 27,00 0,50 40,50 

ALVENARIA ENCOSTADA NO MURO 27,00 1,50 40,50 

ÁREA TOTAL (M2) 84,60 

11.2 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 

27,00 1,80 48,60 

ÁREA TOTAL (M2) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ: W 07.733.79310001-05 

AV. Construtor Gonçalo Vidal, SIN, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

4 

n 

DATA: 1410112020 

11.3 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
ESP.= Smm P/ PAREDE 

COMPRIMENTO (M) ALTURA MÉDIA (M) ÁREA (M2) 

LATERAIS X2 1,80 1,00 3,60 

DEGRAUS X3 27,00 0,50 40,50 

ÁREA TOTAL (M2) 44,10 

11.4 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 COMPRIMENTO (M) ALTURA MÉDIA (M) ÁREA (M2) 

LATERAIS X2 1,80 1,00 3,60 

DEGRAUS X3 27,00 0,50 40,50 

ÁREA TOTAL (M2) 44,10 

11.5 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA COMPRIMENTO (M) ALTURA MÉDIA (M) ÁREA (M2) 

LATERAIS X2 1,80 1,00 3,60 

DEGRAUS X3 27,00 0,50 4050 

ÁREA TOTAL (M2) 44,10 

11.6 PINTURA P/PISO Á BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" COMPRIMENTO (M) LARGURA(M) ÂREA(M2) 

27,00 1,80 48,60 

ÁREA TOTAL (1W12)I I , 1 	:48,60 

12.0 	ALAMBRADO 

12.1 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2', 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM  

COMPRIMENTO M ALTURA RA M ÁREA M2 

LATERAL (ENTRADA) 34,25 1,50 51,38 

FUNDOSX2 21,35 2,00 85,40 

LATERAL (CEMITÉRIO) 34,25 1,00 34,25 

ÁREATOTAL(M2) 

13.0 	SERVIÇOS DIVERSOS 

13.1 ILIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA COMPRIMENTO (M) LARGURA(M) ÁREA(M2) 

34.55 21,35 737,64 

ÁREA TOTAL (M2) 737,64 

/ 
	 241? 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

"9% 	 CNPJ: N07.733.793I0001-05 
AJNTOS FAUMOS O MaIOR 

AV. Construtor Gonçalo Vidal, SIN. Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 

4jE5TRUTURÁ 

, ONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1410112020 

ITEM - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 	1 120 DIAS 150 DIAS 

TOTAL R$ 
VALOR (R$)   % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10000% 944,22 944,22 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 543.01 543,01 

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 100,00% 21.741,23 21.741,23 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 60,00% 4.992,12 40,00% 3.326,08 8.320,20 

5.0 REVESTIMENTOS 20,00% 2.312,56 50,00% 5.781,39 30,00% 3.468,83 11.562,78 

6.0 PISOS 25,00% 15.272,70 40,00% 24.436,32 35,00% 21.381,78 61.090,81 

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00% 2.679,05 25,00% 3.348,81 300% 4.688,33 20,00% 2.679,05 13.395,24 

8.0 PINTURA 30L00% 4.177,98 70,00% 9.748,63 13.926,61 

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 3.382,59 3.382,59 

8.0 DRENAGEM 100,00% 4.461,96 4.461,96 

8.0 ARQUIBANCADAS 20,00% 2.342,52 60,00% 7.027,57 20,00% 2.342,52 11.712,61 

8.0 ALAMBRADO 100,00% 20.453,87 20.453,87 

9.0 SERVIÇOS DIVERSOS 100,00% 730.26 730,26 

TOTAL PARCIAL 17,72% 30.533,14 19,66% 33.865,70 22,22% 38.281,53 18,92% 32.590,62 21,48% 36.994,40 172.265,39 

BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) 17,72% 7.914,19 19,66% 8.777,99 22,22% 9.922.57 18,92% 8.447.49 21,48% 9.588,95 44.651,19 

TOTAL GERAL 17,72% 38.447,32 19,66% 42.643,69 22,22% 48.204,11 18,92% 41.038.11 21,48% 1 	46.583,34 

216.916,58 

TOTAL ACUMULADOI 17,72% 1 	38.447,321 37,38% 1 	81.091,021 59,61% 1 	129.295,131  78,52% 170.3J3,241 100,00% 1 	216.916,58 
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BDI
- (1 ±AC±S+R ± G)(1±DF)(1± L) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DEMUCAMBO 
MUICAMBO 	CINIPJ: N 2  07.733.79310001-05 

J~5 FAUMOS o 9~ 
AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, 

1 t?RSTRUTURA 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

PROP.: PREFEITURA DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1410112020 

COD DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas  

AC Administração central 3,00 

DF Despesas financeiras 0,59 

R Riscos 0,97 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 6,16 

Impostos 11,15 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 3,00 

CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 11,15 

2' 
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j131 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

CNPJ: N° 07.733.793/0001-05 
AV. Construtor Gonçalo Vidal, SIN, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

TABELA 026.1 

HORISTA % 	MENSALISTA % 

	

16,80 	 16,80 

	

0,00 	 0,00 

	

1,50 	 1,50 

	

1,00 	 1,00 

	

0,20 	 0,20 

	

0,60 	 0,60 

	

2,50 	 2,50 

	

3,00 	 3,00 

	

8.001 	 8,00 

	

44,97 	 16,84 

	

17,85 	 0,00 

	

3,71 	 0,00 

	

0,92 	 0,71 

	

10,83 	 8,33 

	

0,07 	 0,06 

	

0,72 	 0,56 

	

1,55 	 0,OC 

	

0,11 	 0,09 

	

9,18 	 7,0 

	

0,03 	 0,02 

	

15,41 	 11,86 

	

5,60 	 4,3' 

	

0,13 	 0,10 

	

4,40 	 3,39 

481 	 3,70 

	

0,47 	 0,36 

	

8,02 	 3,19 

	

7,55 	 2,8: 

	

0,47 	 0,36 

TABELA 026 

HORISTA % 	MENSALISTA % 

	

36,80 	 36,80 

	

20,00 	 20,00 

	

1,50 	 1,50 

	

1,00 	 1,00 

	

0,20 	 0,20 

	

0,60 	 0,60 

	

2,50 	 2,50 

	

3,00 	 3,00 

	

8,001 	 8,00 

	

44,97 	 16,84 

	

17,85 	 0,00 

	

3,71 	 0,00 

	

0,92 	 0,71 

	

10,83 	 8,33 

	

0,07 	 0,06 

	

0,72 	 0,56 

	

1,55 	 0,00 

	

0,11 	 0,09 

	

9,18 	 7,07 

	

0,03 	 0,02 

	

15,41 	 11,86 

	

5,60 	 4,31 

	

0,13 	 0,10 

	

4,40 	 3,39 

	

4,81 	 3,70 

	

0,47 	 0,36 

	

17,05 	 6,58 

	

16,55 	 6,20 

	

0,50 	 0,38 

CÕDIGO 
	

DESCRIÇÃO 

A 
	

ENCRGOS SOCIAIS BÁSICOS 

Al 
	

INSS 

A2 
	

SESI 

A3 
	

SENAI 

A4 
	

INCRA 

A5 
	

SEBRAE 

A6 
	

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

A7 
	

SEGURO DE ACIDENTES 

A8 

B 
	

ENCARGOS SÓCIAIS Cl INCIDÊNCIAS DE A 

Bi 
	

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 

B2 
	

FERIADOS 

B3 
	

AUXILIO ENFERMIDADE 

B4 
	

130  SALÁRIO 

85 
	

LICENÇA PATERNIDADE 

B6 
	

FALTAS JUSTIFICADAS 

B7 
	

DIAS DE CHUVAS 

B8 
	

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 

B9 
	

FÉRIAS GOZADAS 

BI O 
	

SALÁRIO MATERNIDADE 

C 
	

ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 

Cl 
	

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

C2 
	

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

C3 
	

FÉRIAS INDENIZADAS 

C4 
	

DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 

C5 
	

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

D 
	

REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

Dl 
	

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 

02 
	

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 

AL (A+B+C+D) 
	

85,201 	 48,69 
	

4.231 
	

72,08 

14/01/2020 

/ 

L) 
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ART OBRA / SERVIÇO 

N°CE20200601810 

INICIAL 

Anotação de Responsabilidade TéCfliCa - ART C RE A- C E Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

- 1. Responsável Técnico  

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP 

2. Dados do Contrato  

RNP: 0603560075 

Registro: 12896D CE 

Registro: 0000388998-CE 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
	

CPF/CNPJ: 07.733.79310001-05 

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL 
	

N°: S/N 

Complemento: 
	

Bairro: CENTRO 

Cidade: Mucambo 
	

UF: CE 
	

CEP: 62170000 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 

Valor: R$ 6.213,09 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

3. Dados da Obra/Serviço 

DISTRITO POÇO VERDE 	 N°: S/N 

Complemento: 	 Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: Mucambo 	 UF: CE 	 CEP: 62170000 

Data de Inicio: 14/01/2020 	 Previsão de término: 31112/2020 	Coordenadas Geográficas: 3.929295, 40.814195 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 	 Código: Não especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 	 CPF/CNPJ: 07.733.79310001-06 

______ 4. Atividade Técnica  

15- Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

80 - Projeto > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE EDIFICAÇÃO -> 	 479,20 	 m2 
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

19 - Fiscalização 	 Quantidade 	 Unidade 

60 - Fiscalização de obra > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE 	 479,20 	 m2 
EDIFICAÇÃO -> #TOS1 .1.1.1 - DE ALVENARIA 

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

S. Observações 

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 
DESCOBERTA NO DISTRITO DE DE POÇO VERDE NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - 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. 

(1 

7. Entidade de Classe 

NENHUMA- NÃO OPTANTE 

8. Assinaturas  

 

__ Declaro serem verdadeiras as informações acima 	 276.823,1 

________ de 	de  

Local 	 data 	 EFÉFrURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CNPJ: 07.733.783I0001-05 

- 9. Informações 

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

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

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante. 

10. Valor 

Valor da ART: R$ 88,78 	Registrada em: 1010212020 	Valor pago: R$ 88,78 	Nosso Número: 8213817773 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https:1/crea.ce.sitac.com .brlpublicof, coma chave: aa36A 	Ei]- 
Impresso em: 12102/20204511:47:11 por: , p: 201.148.120.58 

www.creace.org.br 	faIeconoscocreace.org.br 	 CREA-CE 
Cfle1flO Regional de Engenhalia Tal: (85) 3453-5800 	Fax: (85) 3453-5804 	 do seara 	EiJ 
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'4»., 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEXO II— MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA 

Local e data 

A 
Prefeitura Municipal de Mucambo 
Comissão Permanente de Licitação 
Mucambo-CE. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2002.0312020. 

o Prezados (as) Senhores (as), 

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS 
N° 2002.0312020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO 
DE QUADRA DESCOBERTA NO DISTRITO DE POÇO VERDE NO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO - CEARÁ, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R$ 

( 	 ), com prazo de execução Conforme o 
Projeto Básico. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) 
Sr(a). 	 , portador (a) da carteira de Identidade n°. 

e CPF n° 	 , como representante 
legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 
serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e 
contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, 
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamente, 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 	/ 
/ 	1 

/ 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
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ANEXO III 

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOMADA DE PREÇOS N° 2002.0312020. 

• 	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
DESCOBERTA NO DISTRITO DE POÇO VERDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - 
CEARÁ. 

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 QTDE 1 UNID 1 	VALOR 
UNITÁRIO 1 TOTAL 

VALOR GLOBAL 

• 
- 	, 	de 
	

de 2020. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante e do responsável técnico. 

C) 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si 
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE , COM A EMPRESA 

PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de Mucambo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Construtor 
Gonçalo Vidal, s/n- Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 	 , através da 
Secretaria de 	 , representada por seu Secretário, Sr. CLEYLTON DA COSTA 
SOBRINHO, infra-firmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, 

com endereço à 	em 	 , Estado do  
inscrito no CNPJ sob o n° 	 , representada por 	 , portador(a) 
do CPF n° 	 , ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de 
acordo com o Edital de Tomada de Preços n° 2002.03/2020, em conformidade com o que preceitua a 
Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas 
e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços n°2002.03/2020, na Lei n°8.666/93 e suas 
alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA. 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1- O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NO DISTRITO DE POÇO VERDE NO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARÁ, conforme especificações na proposta de preços 
da CONTRATADA, parte integrante deste processo. 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor 
global de R$  
3.2- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura, Conforme o Projeto Básico, 
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n 2  8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente prestados deverá ser apresentada à Secretaria de 
até o 100  (décimo) dia útil do mês subseqüente à realização dos serviços, para fins 

de conferência e atestação da execução dos serviços. 
4.2- A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês civil, e acordo 
com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de me 
4.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria de 	 , o pagamento rã e etLiado 
até o 300  (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) CONTRATADO(A), nto 	setor 
competente da Prefeitura Municipal de Mucambo. 	 / 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO E DO9IMEE EXEC ÇÃ' 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
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5.1-Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da 
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão 
ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC - 
índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja 
extinto. 

5.2 - O Regime será de execução indireta, com empreitada por preço global. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS 

6.1-As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária n°: 
09.01.12.361.2702.1.032, elemento de despesa n°: 4.4.90.51.00, Os recursos serão oriundos de 
Recursos do Tesouro Municipal. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

7.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1, art. 65, da Lei nQ 8.666193 e suas 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 

81-Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 
8.666193 e suas alterações. 
8.2-Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do 
novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão 
analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo da Prefeitura 
Municipal de Mucambo. 
8.3-Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo, 
até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual. 
8.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura 
Municipal de Mucambo, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE 

9.1-A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n 2  
8.666193 e suas alterações posteriores; 
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
9.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
9.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devi mente 
atestadas pelo Setor Competente. 	

) 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 	_- 

10.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabeleci os 94ta 
Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
10.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 
10.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 
10.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
10.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
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10.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, 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; 
10.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por 
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no 
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato; 
10.8- Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 
10.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura 
Municipal de Mucambo por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura 
Municipal de Mucambo; 
10.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO; 
10.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
10.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
10.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto 
na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 
13/02/98; 
10.14- Responsabilizar-se perante os Órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 
prepostos ou contratados; 
10.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as 
exigências e condições a seguir estabelecidas: 
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado; 
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, 
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que 
não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 	 - 
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apeentar o 
comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente/ antes da 
apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, sob pen7de retardar o 
processo de pagamento; 	 / 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 

11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a révJa defesa, a 
Administração poderá aplicar á CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em 
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela 
CONTRATANTE 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do 
pacto, a critério Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Mucambo-CE, em caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos. 
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b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados "ex-offício" da 
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que 
mantenha junto à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Mucambo-CE, independente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

12.1 - A rescisão contratual poderá - ser: 
12.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 
1 a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
12.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração; 
12.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666193, sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando 
os houver sofrido; 
125- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no 
art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666193. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações. 
13.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 
representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
M ucambo. 
13.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Mucambo-CE, 
e encaminhados à Comissão de Licitação. 

CLAÚSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Mucambo, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-
se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para 
que possa produzir os efeitos legais. 

Mucambo-CE, - de __________ de 2020. 

Secretário de lnfraestrutura e Urbanismo 	 Representante Legal da 
CONTRATANTE 	 Empresa 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

01.  
Nome: 
CPF/MF: 

Nome: 
CPF/MF 9 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

. 

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 79 

da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

.- —, 	de 	 de 2020 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO VI— MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO 

(Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ no 	por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr(a) 	 , portado(a) da Carteira de Identidade 
no e CPF n°  DECLARA, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação 
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3 0  da Lei Complementar n° 
123/06. 

-CE, 	 de 	 de 2020. 

(Representante Legal) 

2 

11 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - AVISO DE 
LICITAÇÃO. O Presidente da licitação deste município torna público que no dia 12 de Março 
de 2020 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 
2002.03/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA DESCOBERTA NO DISTRITO DE POÇO VERDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO 
- CEARÁ. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00 às 
12:00h. Informações pelo fone: 0**88 - 3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor 
Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 19 de Fevereiro de 2020. Francisco Orécio de 
Almeida Aguiar - Presidente. / 

Mucambo - CE. 19 dd Fevereiro de 2020. 

FranicoOiêçio 
Presidente da CbFrfissão de Licitação 
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