
GOVERNO MUNICIPAL 

MUC~BO:  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°.2704.0212020. 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO  GLOBAL 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E 
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA NO 
DISTRITO DE POÇO VERDE - 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° 12312006 e suas alterações. 

Unidade Administrativa: Secretaria de lnfraestrutura 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 15 de Abril de 2020. 
NO ENDEREÇO: Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada Av. Construtor 
Gonçalo Vidal, SIN - 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 - declaraçãô de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72  da 
Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666193. 
ANEXO VI - modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte. 

1.0-DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO 

1.1-A presente licitação tem como objeto a CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E 
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA NO DISTRITO DE POÇO VERDE - 
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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$ 260.983,62(Duzentos e sessenta 
Mil Novecentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 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 ng 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 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 
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 90,  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: 

• 	1 - 	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 CONDIÇOES DE PARTICIPAÇAO: 

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 1  (terceiro) dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
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 
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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 integral e 
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 
abaixo: 

fl 

3.2-E 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 põderá 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. 
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. 
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3.6. A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de 
conformidade com artigo 41, parágrafo 1 1, 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, a partir 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° 12312006 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° 
8.666193, 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 HABILITAÇAO CONSISTIRAO 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. 7 0 , inciso XXXIII da 
CF/88, conforme modelo do Anexo V, com identificação do assinante. 

4.2.2- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

4.2.2.1-Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta. 
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. 
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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: 

4.2.3.1- 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 no 1.751, de 2 de outubro de 2014; 
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 
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 - 
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 VII-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 licitatório, 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 no 
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 Regularid 
Fiscal e Trabalhista no prazo definido 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). 
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 
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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 e 
suas alterações, que dispõe da instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
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. 
4.4.1- 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. 
4.4.11- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participaçã 
neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
4.4.1.2- 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° 
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8.666193, 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 "4.4.12" acima. 

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B" 

5.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em 
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 DEVERAO, AINDA, CONTER: 

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; 

• 

	

	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 
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 

6.1- A presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS será processada e ulg a 
de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n 2  8.666193 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, 
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vedada a inclusão de documentos ou informações que deveria constar originariamente 
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 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 HABILITAÇÃO, "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 n 2  8.666193. 
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 "B" 

7.3- A presente licitação será julgada pelo critério de EMPREITADA POR MENOR PR Ç 
GLOBAL, conforme inciso 1, § 1 0  do art. 45 da Lei das Licitações. - 
7.4- Serão desclassificadas as propostas: 
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; 
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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-contratação 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 seguint 
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; 
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. 
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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 lnfraestrutura 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 n2  8.666193 e suas alterações posteriores. 

10.0- DOS PRAZOS 

10.1 - Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos até 150 (cento 
e cinquenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 8.666193 e suas alterações. 
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 
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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 à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

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, incida 
sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fisc ~is 
e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, fica  rdo 
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; 
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, pecuniariamente, 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 13/02198; 
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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 DURAÇÃO DO CONTRATO 

13.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura conforme 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. 

14.0 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente prestados deverá ser apresentada à 
Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo, até o 100  (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 Infraestrutura e Urbanismo, o 
pagamento será efetuadô até o 30 0  (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 

15.1-As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
no 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 
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cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1, art. 65, 
da Lei flQ  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 aplicar à 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 objeto 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 lnfraestrutura 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; 
19.3- 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; 
19.4- 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; 
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° 8.666193. 	 / 

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 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
62.170-000 - 88 3654-1133 - https://mucambo.ce.gov.br/ 
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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 
12h00min, 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. 

22.0- DO FORO 

22.1- Fica eleito o foro da Comarca de Mucambo-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presentdital, que não possa ser resolvida pela via 
administrativa, renunciando-se, desde já, a ulquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Mucambo - CIE27 de Abril de 2020. 

Francisco Orécio dê Almeida Aguiar 
PRESIDENTE DA CPL 

Maria D~Fatim~aLima  Ole ano Ai antara 
MEMBRO 

. 	

j 
PauIr'Andreazza grito Azey06 

MEMBRO 
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OBJETO: 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA NO DISTRITO 

DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ. 

MEMORIAL DESCRITIVO 
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- APRESENTAÇÃO 

Descrição Sumária do Projeto 

Este trabalho se propõe a descrever adequadamente o projeto de construção de quadra descoberta e 

urbanização do entorno da quadra no Distrito de Poço Verde - Mucambo - Ceará, fornecendo informações 

importantes para execução da obra. 

O presente Relatório contém os seguintes capítulos: 

» Apresentação: apresenta a estrutura do relatório; 

Localização: Apresenta Localização do Município e/ou das obras projetadas; 

» Memorial Descritivo: descreve os projetos elaborados e as condições gerais para execução 

da Obra; 

Premissas para Elaboração do Orçamento: Define a Fonte de Preços Básicos, o BDI 

utilizado a estrutura dos Orçamentos e quantitativos. 

> Orçamentos: Apresenta o Orçamento da Obra 

> Cronograma Físico-Financeiro e QCI: Mostra o cronograma e estabelece valores para 

desembolso mensal; 

> Memorial de Cálculo de Quantidades: Mostra a memória de cálculo dos itens do 

orçamento; 

Especificações Técnicas: Apresenta as especificações técnicas de materiais e serviços; 

Anexos:ART 

> Peças Gráficas: Planta baixa, Demolição, Paginação e Detalhes 

Atenciosamente, 

1 

José Erivelto Ferreira Martins 
CREA-CE 1 2896D 
Engenheiro Civil, do Município 

. 
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II- LOCALIZAÇÃO 
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Figura 1 - Localização do Município / Situação do Município 
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III - MEMORIAL DESCRITIVO 

Projeto Arquitetônico 

O projeto construção de quadra descoberta e urbanização do entorno da quadra no Distrito de Poço 

Verde - Mucambo - Ceará contará com uma infraestrutura bastante diversificada, com amplo espaço de 

convivência para a população local. Toda a urbanização foi planejada de forma harmônica e agradável, 

focando o bem-estar dos frequentadores. Destacando o planejamento de acessibilidade que foi elaborado, 

oferecendo para os portadores de necessidades especiais, possibilidade de deslocamento em todo o 

perímetro da mesma através de rampas de acesso conforme a ABNT. 

A pavimentação da quadra será em piso industrial com espessura de 12mm, já o seu entorno será em 

piso intertravado cinza e colorido conforme projeto. Toda área será executada sobre superfície regularizada, 

proporcionando a permanência dos níveis existentes do terreno. Em todo perímetro da urbanização e nos 

canteiros será colocado, meio-fio pré-moldado deitado e em pé, respectivamente. 

A construção de canteiros visa a implantação da vegetação do tipo palmeiras, em todo o espaço terá 

lixeira em estrutura de ferro e madeira, serão executados. 

Projeto Elétrico 

Na quadra, serão instalados 04 postes de concreto circular h=10m, com 03 projetores cada poste 

com lâmpadas de vapor de mercúrio de 400w, na urbanização do entorno serão instalados 06 postes de aço 

cônico curvo duplo com altura de 9 metros com lâmpadas de Led de 200w. Um quadro de medição será 

instalado no poste de entrada que será ligado a 01 quadro de distribuição, no qual serão organizados 05 

circuitos, correspondentes aos pontos de iluminação. Todos os postes possuirão aterramento com haste 

copperweld, este aterramento será executado dentro de caixa de alvenaria. 

4 
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IV - CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

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. 

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 refazer os trabalhos impugnados logo após a 

oficialização pela fiscalização, ficando por seu contra exclusivo 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, e ainda a segurança de operários e transeuntes durantes a 

execução de todas as etapas da obra. 

• 	
Normas 

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas 

(NBR's) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, 

que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

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 ensaios rela 	a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

dJ IL 
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Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas 

características e qualidades 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. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se 

refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem nos materiais a serem utilizados nas 

diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas especificações Técnicas, serão fornecidos pela 

CONTRATADA. 

Mão de Obra 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos 

com números e especialização compatíveis com a natureza das serviços, bem com materiais em quantidade 

suficiente para a execução dos trabalhos. Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilidade e 

experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuidos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que na opinião da 

Fiscalização, não executar seu trabalho de maneira correta e adequada 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 Administrativa 

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 qualquer natureza 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 serem apresentadas a Prefeitura cópias da 

ART, devidamente protocolada no CREA-CE e comprovante de pagamento da mes 

L'  Engeo OW 
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Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das obrigações no tocante ao emprego de equipamentos de 

"segurança" dos operários e sistema de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. 

Deverão ser utilizados capacetes, cinto de segurança, luvas, máscaras, etc. Quando necessários, 

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 indústria da construção civil. 

. 	 Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

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 

tato. 

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. 

No canteiro de trabalha a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante 24 horas, um sistema 

eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homes idôneos, devidamente habilitados e 

uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo "porte" concedido pelas 

autoridades policiais. 

1 

AtenciosamenYe, 
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José Erivelto Ferreira Martins 
CREA-CE 12896D 
Engenheiro Civil, do Município 
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V - FONTES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Fonte de Preços 

Adotamos os preços da Tabela da Secretaria de lnfraestrutura do Estado do Ceará n° 26.1 com 

desoneração. 

Estrutura dos Quantitativos 

Foi elaborada uma planilha de quantitativos para todo orçamento. Nele estão todas as medidas, 

extensões e áreas mostrando de forma explicita todos os cálculos elaborados. 

• 	
Composição do BDI 

Conforme exposto anteriormente nos orçamentos e na composição de BOI exposta de acordo com Acórdão 

2622/2013 - TCU. Adota um BDI de acordo com Composição em anexo. 

Encargos Sociais 

Nos preços pesquisados na Tabela de Preços da SINAPI emitida pela Caixa Econômica Federal a 

composição de Encargos Sociais apresenta-se conforme segue em anexo. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
SEINFRA CE TABELA N°26.1 + BDI = 25,62% 

httD://w.seinfra.ce.pov. bri 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1310312020 

ITEM 	COO. 	 SERVIÇO/DESCRIÇÃO 	 UNID. 	QUANTIDADE 	PR. UNIT. SI  BDI (R$) 	PR. UNIT. C/ BDI (R$) 	PREÇO TOTAL (R$) 

1 0 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 	 1 18614 

1.1 C1937 IPLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6 , 001 157,371 197,691 1186,14 

20 	 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 J 	19,11 1 35 , 01 1 43,981 840,46 

30 	 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 	 1009190 

3.1 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) M3 8,49 431,62 542,20 4.603,28 

3.2 CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 1 0,Omm KG 331,65 7,92 9,95 3.299,92 

3.3 CO217 ARMADURA CA-60 FINA D3,40A6,40mm KG 66,87 7,83 9,84 658,00 

34 C0842 CONCRETO PNIBR., FCK2O MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,66 349,64 439,22 72911 

3.5 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO M3 1,66 114,92 144,36 239,64 

3.6 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 7,78 57,50 72,23 561,95 

.4.0 	. 	. 	PISOS 	 76.179,9 

4.1 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 	1 42,161 451,20 566,80 23.896,29 

4.3 1 	C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 J 527 ,00 1 78,98 99,21 52.283,67 

50 	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 1567915 

5.1 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 77,39 97,22 97,22 

5.2 C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 246,40 309,53 309,53 

5.3 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 4,00 19,65 24,68 98,72 

SÃ C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1,00 26,33 33,08 33,08 

5.5 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÓES D= 32mm (1") M 80,00 19,34 24,29 1.943,20 

5.6 	1 CO534 CABO ISOLADO PVC 750V4MM2 1 m-  240,00 5,99 7,52 1.804,80 
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SEINFRA CE TABELA N°26.1 + BDI = 25,62% 
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PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1310312020 

ITEM COO. SERVIÇO/DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PR. UNIT. S/ BDI (R$) PR. UNIT. C/ BOI (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

5.7 CO537 CABO ISOLADO PVC 750V6MM2 M 30,00 7,29 9,16 274,80 

5.8 C0636 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 112 TIJOLO COMUM M2 4,00 113,89 143,07 572,28 

59 C4988 PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE 
VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE UN 400 , 200645 . 	, 252050 . 1008200 

5.10 C4933 HASTE DEATERRAMENTO COPPERWELD 518- 'X 2.40M LI  1 	4,00 92,25 115,88 463,52 

PINTURA 	 2201239 

6.1 C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 527,00 18,76 23,57 12.421,39 

6.2 C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTAACRÍLICA M 300,00 25,45 31,97 9.591,00 

70 	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 	 4249,21 

7.1 C1349 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DEF(JTSAL CJ 1,00 882,35 1.108,411 1.108,41 

7.2 C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY CJ 1,00 355,39 44644J 446,44 

7.3 C1347 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 2.144,85 2.694,36 2.694,36 

ARQUIBANCADAS 	 2551374 

8.1 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP2O cm M2 129,76 82,55 103,70 13.456,11 

8.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 58,80 32,50 40,83 2.400,80 

8.3 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 129,76 5,19 6,52 846,04 

8.4 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 129,76 27,67 34,76 4.510,46 

8.5 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 129,76 17,88 22,46 2.914,41 

8.6 C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 58,80 18,76 23,57 1.385,92 

9.0 	- 	AL.AMBRADO 	 34.827,50 

9.1 C0040 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M M 	 87,20 283,54 356,18 31.058,90 

92 C2903 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", 
(2,50x2,20m) INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA 

___________ 
1.500,00 1 .884,30 3768 60  

VE - 	rnini 
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MUCÁMBO 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

	

JUNTOS FAZEMOS O MaMaR 	 CNPJ: N°07.733.793/0001-05 

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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
SEINFRA CE TABELA N°26.1 + BDI = 25,62% 

httD://w.seinfra.ce.pov.br/ 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1310312020 

ITEM COO. SERVIÇO/DESCRIÇÃO 
[ 	

UNIO. QUANTIDADE PR. UNIT. Si BOI (R$) PR. UNIT. C/ BOI (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

100 	- 	SERVIÇOS DIVERSOS 	 65348 

10.1 	1 	C3447 	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 	 M2 	 527,00 	 0,99 	 1,24 	 653,48 

10 	 MOVIMENTO DE TERRA 	 543,15 

1.1 1 	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 12,351 35,01 43,981 543,15 

20 	 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 	 8 691,17 

2.1 1 	C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 12,35 368,38 462,76 5.715,09 

2.2 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) M3 1 	5,49 431,62 542,20 2.976,68 

PISOS 	 2974828 

3.1 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X 10 X 4CM), CINZA- COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 222,23 33,11 41,59 9.242,55 

3.2 C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 290,42 38,21 48,00 13.940,16 

33 CO367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15n,) M 137,20 34,19 42,95 5.892,74 

3.4 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 26,60 19,65 24,68 656,49 

3.5 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 0,21 61,84 77,68 16,31 

40 	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 26671 37 

4.1 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 77,39 97,22 97,22 

4.2 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 161,06 202,32 202,32 

4.3 C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 518"X 2.40M UN 6,00 92,25 115,88 695,28 

4.4 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO D130x30x50 cm UN 6,00 117,61 147,74 886,44 

4.5 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 100,00 34,09 4282 4.282,00 

4.6 CO534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 300,00 5,99 7,52 2.256,00 

4.7 CO537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 	 , M 30,00 7,29 9,16 274,80 
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MUCÁMBO 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

	

JUNTFAEMOSOMaHOR 	 CNPJ: N°07.733.793/0001-05 

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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
SEINFRA CE TABELA N°26.1 + BOI = 25,62% 

httq://w.seinfra.ce.pov.br/ 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1310312020 

ITEM COO. SERVIÇO/DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PR. UNIT. Si BDI (R$) PR. UNIT. Cl BOI (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

48 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA UNI 6,00 19,65 24,68 148,08 

4.9 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 19,65 24,68 24,68 

4.10 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A- 40A, 3OmA UN 1,00 138,98 174,59 174,59 

4 *100623 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, 1-1=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1112019 UN 6,00 . 	, 1 38580 . 1 74084 10445 04 

4.12 1  COTAÇÃO LÂMPADA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 200W UN 12,00 470,00 590,41 7.084,92 

$0 URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO 355946 

5.1 *98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_051201 8 UN 1 	8,00 283,98 356,74 2.853,92 

5.2 C3451 LIXEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA CAP.=40L e DIAM.=35cm UN 2,00 280,82 352,77 705,54 

6 O SERVIÇOS DIVERSOS 63569 

6.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EMÁREAuRBANIZADA M 512° 1 

TOTAL GERAL COM BOI (R$)j 260.983,62 

R$ 260.983,62 duzentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos 

. 	 . 
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QUADRO CERN. DO ÁREAS 

PISO W~ CINZA ACM 	 222,200' 

PISO IPATERTRAV400 COLORIDO ACM 	 290,42,,,' 

PISO INDUS700L E-12 cm COM PINTURA 527 ,0~ 

QUADRO DE ESPECIFICAÇOES GERAIS 

Ø PISO DIORIMAVOMO CINZA 4CM 

Q PRA INIONIT010000 COLONIOO 400 

MEIO 510 PIE—MOlDADO (I.004O,21.O,IRA,) 900020 

UIIOIMA EM ABRA DC 11010 CAP..00L, DOM_ORAl, 

Ø ONOUISIIIC'AA PISO ES COMO1ETO E PZZIURA 

Ø PISO 024011120 TSR - 121cM 0551 PISTJMO 

I1I'. Iii 
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FI 117:1 
• 	1 	1 	1 
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MUCÁMBO 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 

MEMORIAL DE CALCULO OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO 

 

ENTORNO DA QUADRA  

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1310312020 

e 

. 

1.0 	SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 	IPLACAS PADRÃO DE OBRA 	 1 COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M2) 

300 2,00 6,00 

ÁREA TOTAL (111012) 

20 ........MQVMETQDETERRA 

2.1 	IESCAVAÇÂO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ALTURA (M) VOLUME (M3) 

FUNDAÇÃO DA CINTA PARA RECEBER 0ALAMBRADO(31,30+17,30+31,30+17,30) 97,20 030 0,30 8,75 

FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO X2 57,60 0,30 0,30 10,36 

VOLUME TOTAL (M3) 19 

30 	PUNDAÇES E ESTRUTURAS 

3.1 
TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ALTURA MÉDIA (M) VOLUME (M3) 

FUNDAÇÃO DA CINTA PARA RECEBER O ALAMBRADO (31,30+17,30+31,30+17,30) 97,20 0,20 0,20 3,89 

FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO X2 57,60 020 0,20 4,60 

ÁREA TOTAL (M3) » 
3.2 	IARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,Omm COMP. (M) QUANT. KG/M TOTAL (KG) 

CINTA INFERIOR 98.0 (5116') 97,20 4,00 0,853 331,65 

TOTAL(KG) 

3.3 	jARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm COMP. (M) J QUANT. KG/M TOTAL (KG) 

CINTA INFERIOR cp5.0 MM 0,781 60800j 0,141 66,87 

TOTAL (KG) : 
3.4 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO COMP. (M) LARGURA (M) ALTURA (M) VOLUME (M3) 

CINTAS INFERIORES 97,20 0,09 0,19 1,66 

TOTAL (M3) 

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

CONFORME SUB ITEM 3.5  

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

UTILIZAÇÕES 
ÁREA (M2) 

CINTA INFERIOR 0,40 97,20 5,00 7,78 

ÁREA TOTAL (M2) 

4,5; 	PISOS  

4.1 ILASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO 	 COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ALTURA (M) VOLUME (M3) 

31,00 17,00 r 	0,08 42,16 

TOTAL(M3) 4Z5 

PO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO 
(EXTERNO) 

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 
1 

31,00 17,00 527,00 

ÁREA TOTAL (M2). 

60 	PINTURP 

6.1 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRLICO, TIPO "NOVACOR" COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) J 	ÁREA (M2) 

31,00 J 	17,00 527,00 

ii 

	

ÁREA TOTAL (M[ 
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' MUCAMBO 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

	

A4TOSFAZEMOS0IR 	 CNPJ: N°07.733.79310001-05 

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

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

MEMORIAL DE CALCULO 	 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO 
ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1310312020 

80 	ARQUIBANCADAS 

8.1 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm COMPRIMENTO (M) ALTURA MEDIA (M) ÁREA (M2) 

LATERAIS X2 1,20 0,75 1,80 

DEGRAUSX2 12,25 0,50 12,26 

ALVENARIA DE ENCOSTO 12,25 1,50 18,38 

TOTAL P101 ARQUIBANCADA (M2) 32,44 

TOTAL P104 ARQUIBANCADA (M2) ' 

8.2 IlSTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 

12,25 1,20 14,70 

TOTAL P101 ARQUIBANCADA (M2) 14,70 

TOTAL P104 ARQUIBANCADA (M2) 

8.3 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 
ESP.= Smm P/ PAREDE 

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

LATERAIS X2 1,20 0,75 1,80 

DEGRAUS X2 12,25 0,50 12,26 

ALVENARIA DE ENCOSTO 12,25 1,50 18,38 

TOTAL P101 ARQUIBANCADA (M2) 32,44 

TOTAL P/04 ARQUIBANCADA (M2) 

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

LATERAIS X2 1,20 0,75 1,80 

DEGRAUSX2 12,25 0,50 12,26 

ALVENARIA DE ENCOSTO 12,25 1,50 18,38 

TOTAL P/01 ARQUIBANCADA (M2) 32,44 

TOTAL P/04 ARQUIBANCADA (M2) 

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

LATERAIS X2 1,20 0,75 1,80 

DEGRAUS X2 12,25 0,50 12,26 

ALVENARIA DE ENCOSTO 12,25 1,50 18,38 

TOTAL P101 ARQUIBANCADA (M2) 32,44 

TOTAL P/04 ARQUIBANCADA (M2) 

8.6 IPINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2) 

12,25 1,20 14,70 

TOTAL P101 ARQUIBANCADA (M2) 14,70 

TOTAL P/04 ARQUIBANCADA (M2) 

Tio- 	ALÂMORADb 	 ________ 

9.1 IALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M COMPRIMENTO (M) QUANTIDADE ÁREA (M2) 

(31,30+17,30+31,30+17,30) 97,20 1,00 97,20 

(-)PORTÃO -2,50 2,00 -10,00 

TOTAL (M2) 7: 

9. 2 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 	TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", (2,50x2,20m) INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS E FECHADURA 

TOTAL (UND) 

, 



MUCAMBO 
ITOSFAflMO5O1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 	- 
CNPJ: N°07.733.79310001-05 

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

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

MEMORIAL DE CALCULO OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO 
ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1310312020 

01 EM CADA LATERALI0Õ 

100 	SER\OS DIVERSOS 

10.1 	ILIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 	 1 COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) 	ÁREA (M2) 

31,00 17,00 	 527,00 

ÁREA TOTAL (M2) 

- 
1.0 	MOVIMENTO DE TERRA 

1.1 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ALTURA (M) VOLUME (M3) 

PERIMETRO DA PRAÇA QUE SERÁ URBANIZADA 137,20 0,30 0,30 12,35 

TOTAL(M3) 

;:t0 	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

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

PERIMETRO DA PRAÇA QUE SERÁ URBANIZADA 137,20 0,30 0,30 1235 

TOTAL (M3) 

2.2 
TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 

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

PERIMETRO DA PRAÇA QUE SERÁ URBANIZADA 137,20 0,20 0,20 5,49 

TOTAL(M3),,59 

3.1 1P150 INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA ÁREA (M2) 

CONFORME ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO AUTOCAD  

3.2 frIso INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA ÁREA (M2) 

CONFORME ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO AUTOCAD  

3.3 MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) TOTAL (M) 

PERIMETRO DA PRAÇA 1 

3.4 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1 ,00)m C/REJUNTAMENTO PERIMETRO (M) QUANTIDADE TOTAL (M) 

CANTEIRO PEQUENOS (ATRÁS DAS ARQUIBANCADAS) 2,60 8,00 22,40 

CANTEIRO DAS ÁRVORES EXISTENTES 4,20 1,00 4,20 

TOTAL (M)  

3.5 	LASTRO DE PÓ DE PEDRA COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ALTURA MÉDIA (M) VOLUME (M3) 

CANTEIRO PEQUENOS (ATRÁS DAS ARQUIBANCADAS) X8 0,60 0,60 0,05 0,16 

CANTEIRO DAS ÁRVORES EXISTENTES X2 1,00 1,00 0,05 0,05 

TOTAL(M3) 

INTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.1 IQUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR TOTAL (UND) 

TOTAL (UND) 

4.2 IQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO TOTAL (UND 

TOTAL (UND) 

4.3 IHASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 518"X 2.40M TOTAL (UND) 

01 PARA CADA POSTE 

4.4 CAIXA ALVENARIA 1 REBOCO / C/ TAMPA CONCRETOS/FUNDO DI=30x30x50 cm TOTAL (UND) 
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MUCAMBO PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ: N°07.733.79310001-05 

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 
INFRAES1RUTURA 

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

MEMORIAL DE CALCULO OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO 
ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1310312020 

01 PARA CADA POSTE 

4.5 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=6Omm(2") TOTAL (M( 

TOTAL (M) . 

4.6 ICABO ISOLADO PVC 750V4MM2 TOTAL (M) 

TOTAL (M) 

4.7 ICABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 TOTAL (M) 

TOTAL (M)  

46 IDISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA TOTAL (UND) 

TOTAL(UND)',fl 

4.9 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A TOTAL (UND) 

TOTAL (UNDI  

4.10 IDISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -40A, 30mA TOTAL (UND) 

TOTAL(UND) 

4.11 
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_1 112019 

T TO AL (UND) 

TOTAL (UND) T] 

4.12 ILÂMPADA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 200W TOTAL (UNO) 

02 EM CADA POSTE DE AÇO DE 9M 

LRBANZAçÃO & PAJSAGISMO 

5.1 IPLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUALA 2,00 M. AF_0512018 TOTAL (UNO) 

CANTEIROS ATRÁS DAS ARQUIBANCADAS LL 

5.2 	I L IXEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA CAP.=401- e DIAM.=35cm TOTAL (UNO) 

TOTAL (UND) 

6.0 	SERV1ÇÕSMiSOS 

6.1 ILIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA ÁREA (M2) 

CONFORME ÁREA DE PISOS (M2) 51265., 
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ilÍASTRUTURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ: N°07.733.793/0001-05 

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

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 1310312020 

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

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

1.0 QUADRA DESCOBERTA 20,00% 38.246,79 20,00% 38.246,79 20,00% 38.246,79 20,00% 38.246,79 20,00% 38.246,79 191.233,93 

2.0 URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA 20,00% 13.949,94 20,00% 13.949,94 20,00% 13.949,94 20,00% 13.949,94 20,00% 13.949,94 69.749,69 

TOTAL GERAL COM BDI 1 20,00% l 52.196,721 20,00% 52.196,721 20,00% 52.196,721 20,00% 52.196,721 20,00% 52.196,72 

260.983,62 

TOTAL ACUMULADOI 20,00%1 52.196,721 40,00% 104.393,451 60,00% 156.590,171 80,00% 208.786,901 10000% 260.983,62 

Engen*Vo CM 
n. 12.8960 
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ÍASTRUTURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ: N9 07.733.79310001-05 

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

PROP.: PREFEITURA DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 13/0312020 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80 

DF Despesas financeiras 1,21 

R Riscos 0,97 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,74 

L Lucro 6,64 

Impostos 9,35 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS (3% DE 40%) 1,20 

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

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

- (i+AC+S+R + G)(i+DF)(i+L) 
HD - 
	 (1-1) 	

—1 

- 

. 
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PREFEITURÃ MUNICIPAL DE MUCAMBO W MUCAMBO 	 CNPJ: N° 07.733.793/0001-05 
JJNTOSFAZEMOSOMWLfl 	

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 
) 	$1 

INFRÀES1RUTURÁ 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA 

LOCAL: DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARÁ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
TABELA 026.1 TABELA 026 

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA % 

A ENCRGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 36,80 36,80 

Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50 

A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,001 8,00 8,001 8,00 

B ENCARGOS SÕCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A 44,97 16,84 44,97 16,84 

Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00 17,85 0,00 

B2 FERIADOS 3,71 0,00 3,71 0,00 

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92 0,71 0,92 0,71 

B4 13° SALÁRIO 10,83 8,33 10,83 8,33 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 0,07 0,06 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 0,72 0,56 

87 DIAS DECHUVAS 1,55 0,00 1,55 0,00 

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09 0,11 0,09 

B9 FÉRIAS GOZADAS 9,18 7,07 9,18 7,07 

BiO SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 0,03 0,02 

C ENCARGOS SÓCIAIS SI INCIDÊNCIA DE A 15,41 11,86 15,41 11,86 

Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,60 4,31 5,60 4,31 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,13 0,10 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,40 3,39 4,40 3,39 

C4 DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 4,81 3,70 4,81 1 3,70 

C5 JINDENIZAÇÀO ADICIONAL 0,47 0,36 0,47 0,36 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,02 3,19 17,05 6,58 

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,55 2,83 16,55 6,20 

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

0,47 0,36 0,50 0,38 

TOTAL (A+B+C+D) 85,20 48,69 114,23 7208, 

13/03/2020 

-. 



i Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART 	REA-C E Lei n°  6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

Página 1/1 

ART OBRA /SER(fIÇo , 

N°CE20200601810 

INICIAL 

1. Responsável Técnico  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
	

RNP: 0603560075 

Registro: 12896D CE 

Empresa contratada: CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP 	 Registro: 0000388998-CE 

______ 2. Dados do Contrato  
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 Início: 1410112020 	 Previsão de término: 31/1212020 	Coordenadas Geográficas: 3.929295, 40.814196 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 	 Código: Não especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 	 CPF/CNPJ: 07.733.793/0001-05 

______ 4. Atividade Técnica  
15- Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

	

80 - Projeto > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE EDIFICAÇÃO -> 	 47920 	 m2 
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

19- Fiscalização 	 Quantidade 	 Unidade 

	

60 - Fiscalização de obra > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE 	 47920 	 m2 
EDIFICAÇÃO -> #TOS_1.1.1.1 - 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 IegiJação específica e no decreto n. 
5296/2004. 

7. Entidade de Classe 	 -._- 
NENHUMA - NÃO OPTANTE 

Enm 
 

Cliviii  
8. Assinaturas 	 REA n 12Bg-D 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 	 JOSÉ 	ELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91 

de 	de 	
a£ 	
ãR0CtV~L 

Local 	 data 	 P4&hr« tPAL DE MUCAMBO -  CNPJ: 07.733.79310001-05 

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: 10102/2020 	Valor pago: R$ 88,78 	Nosso Número: 8213817773 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https//crea-ce sitac.com  br/publico/, com a chave: aa36A  Impresso em: 1210212020 às 11.47.11 por: . ip: 201 148 120.58 

www.creace.org.br 	faIeconoscocreaceorg.br 	 C REA-C E 	
. Tel: (85) 3453-5800 	Fax: (85) 3453-5804 



GOVERNO MUNICIPAL 
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JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

(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° 2704.02/2020. 

• 	Prezados (as) Senhores (as), 

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS 
N° 2704.0212020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 
DE QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA NO 
DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO - CEARA, 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 o . 

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. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
62.170-000 - 88 3654-1133 - https://mucambo.ce.gov.br/ 
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ANEXO III 

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOMADA DE PREÇOS N°.2704.0212020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA 
E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA NO DISTRITO DE POÇO VERDE - MUCAMBO 

. 	 –CEARÁ. 

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

. 

	

,

- 
— , de 
	

de 2020. 

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

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
62.170-000 - 88 3654-1133 - https://mucambo.ce.gov.br/ 
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CONTRATO N°  

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

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° 	 , em conformidade com o que 
preceitua a Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes ás 
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°. 2704.02/2020, 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 CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA DESCOBERTA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA NO DISTRITO DE POÇO 
VERDE - MUCAMBO - CEARA, 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 á 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, de acordo 
com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição; 
4.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria de 	 , o pagamento será efetuado 
até o 300  (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) CONTRATADO(A), junto ao setor 
competente da Prefeitura Municipal de Mucambo. 

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇAO 

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 - 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
62.170-000 - 88 3654-1133 - https://mucambo.ce.gov.br/ 
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índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-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. 

o 	CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 

8.1-Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos até 150 (Cento e 
Cinquenta) 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 Infraestrutura 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 lnfraestrutura 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 
8.666193 e suas alterações posteriores; 

• 	9.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 	 /17 
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 á Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1- 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; 
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; 
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 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 
62.170-000 - 88 3654-1133 - https://mucambo.ce.gov.br/ 
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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 e/ 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 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; 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em 
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela 
CONTRATANTE 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 
atraso na 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. 
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; 
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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° 8.666193; 
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; 
12.5- 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° 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 
8.666193 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 
Mucambo. 
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: 
02. 
Nome: 
CPF/MF 
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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. 7 
da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal 
n° 8.666193 e suas alterações posteriores. 

de 2020 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 

2 
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ANEXO VI— MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO 

(Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ n° 	por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr(a) 	 , portado(a) da Carteira de Identidade 
n° 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 1  da Lei Complementar n° 
123/06. 

-CE, 	 de 
	

de 2020. 

(Representante Legal) 
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ESTADO 00 CEARÁ - PREFEOTURA MÚNICIPÁL DE FRECHEIRINHA -AVISODE LICfl3S.ÇAO - 
PREGÃO ELETRONICO N 5239401)2020 (n  513.082 ao Lcita4Bee. do REI) - Datou e horB1oo 
(Hora do asaftia(: InInto do co0,Ietaata; 2~2=, (10h; Fim de acolhimento e abertura dará
PrÕpoutas 12)05/2020. 88) InIcIada Dlsputa1 12,05,2900. às 10h, OBJETO; RàgisIrodB preospara 
ccntrataçâp da sartiços da ktcaldo de CancenOadotao da 04198ni0. VALOR DO EDITAL: Gratuito. 
INFORMAÇOES; PaçoMuaidEàLA j~ Pha. 5/E55, Sumo COntra, Puno; (08) 3855.1200. 
FØcholrInhaCE.23Al4/2020-LuIItoMaX.nauPOl4ela. 3ac. dO Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DEACARAÚ 

croa público que ron 
aCono

uoreu O Bocretarla MuolOIpardu Moio Ambiento de Aara5- SEMMAa RenovaçO 
ljuer aPréviapai BedauraOpoçpnabairmEudo,SadqnQMunlcípIDdeMerad; 
FOI determinado o ctrmprlmenlo das eçig nda4nantfdàs suO Nbmsuu o Inolruçiles da Lioøhrds(nanluda 
SEMMA. 

DO CEARÁ - PREFEITURA MÜNIC*PAL DE CRATO - CONVOCAÇÃO PAI 
RADO ENVELOPE CONTENDO "PROPOSTATÉCHICÁ" -TOMADADEPREÇ 
L11i5.2. Objeto: ContrataçãO dos serviços de engenharia para supervisãO 
TRInta das obras der tmplonIsçao do sIstema de esgotamontG sanitátio Bar 
no Município deCrato!CE - 1°sttapa no âmbito doproçruma de s005mantobdek 
golamentu sanitário,  confçrrns termos de compromisso n 042443 
MinIstérIo das CldadeolCatua Econémlca Federal. A' cømIo5o pertnahentú 
da PMC convoca para gim os 'pça presente na uoss8a publica de Icttaçào 

Malotes ibtormaçøes altavãs dá telefone (88)3921.9000 das 08:00 de 14.00-1)0 
local). CratoICE, 27 de abril ti. 2021Y. Vatéria dá Carmo Moura - Pieoldonte 

(1 

ESTADO oo CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANOUAPE - AVISO DE LICITAÇÃO - 
TOMACADE PREÇOS N06,01512020-TP-APrøotdenteds Cnriuo8s ÇonIrtde UclIução. Pm~
dPref&tera MunIcipal de Maranauapõ-CE. tanta público para Oonheclmanto dos InIea000adcO que, na 
r,róuisio dia 14 de Maio d* 2820. Os 804., eaCettoAdmIniotratlso Governador VbaIlio Távara - Praça 

sadorAInrIr PInto. PI 217, Centro. CEP: 81.940-145, Masançoape-CE estará reaTrzdõ LicIteçdo na 
Mádafldado Tomada de Preços, 040 OI40to é a Controteçaa de emprele para obre de 
Cmpteoh.ataçBoda pavImentação aql&lEca,dr.ougem aupeructale slnatla.qSo da via de sosuao 
e8 Açude do AmanSo! da Munlctpho de Marangaape'CE. O 88151 a aorta Oflc0S $ se encqnlram 
diosela noendereço acima no harátiOda 0811 Es 120. Meranguape-CE, 27 deAbrIl de2020. Rapta, 

salta
poel 

 Jerônimot,hea' Prealdante dacomiasBin. 

j oô CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE -AVISO DE 
.OGAÇÃO E ADJUDlCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 202,0.0408.1. Objeto: 
o de itens destinados a niontiagam de 6000 (solb n'tI) IOts çotrtandd gOneros 
cios e matedal Hmpaes destInados 408 usudaoe já cadastrados nos Pn3gramps 
do Governo Eçotera!, junta ao bando tItir dados do município. de VdrznaAIegIOICE, 
dá Secretaria de Aseidtáncia Social, Sa9urarrça Atmlnentur a Trabalho, vl5athdQ ás 
e da contenção e sitJCçnIam$nto ao COVIO-lO, conforme espàclticaçõen 
todas no Edital Convocist8rio, Lidtenlep Vgncedoree: o licitante .1 tu DONNA DE 
SARAWO - ME Inoculo no CNPJ ri,  12240.92510001-96 cieitsWrcado no lote 01, no 
ibal de R$ 349.900,00 (trezentos e quarenta e SOVE mil novecentos goitnta RaiO) E 

OS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICICI$ LTOA inscrito 110 CNPJ e 
22610(201 -80 classificado no Iate 02, no valor global• dO Rã 60.060.00<sessenta mil 
a reais), da confortnkmade cota o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. 
go a prudente Licitação ira Intra da Lei r/' 9.006193 e Adjudico 12 SOU attjuto 00 

vo vencedor -Láura Maria Alvas de Oliveira - Otdenadora dp Desposas do Fundo 
ai da Asoistáncia Social. Data dá Homologação o Adjudicação: 27' de Abril de 2020. 
Alegre/CE, 27 de Abril da 2920. Latira Maria Alvas de Oliveira - Secretária da 
nOta Social. 

O, 

gi 

.00 DO CEARÁ.- PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE 
DLOGAÇÂO E ADJUDICAÇÃO -PREGÃO ELETRÔNICO N'2020,03.30.11. Objeto: 

içAs de 0611 8)05  alimentícios, material do copa e cozinha a material de limpeza e 
o, destinados O manutenção das attadades de diversos órgãos pentoncSnles á 
,leria do Ass'etéricía Social, Segurança Alimentar o Trabalho do Município da Várzea 
oFCE, conforma especittcaç8ea apresentadas no Edital Corrvccat6tirt. Licitantes 
ido~: o licitante MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME inscrito no CNPJ n° 
9,52710001-40 classIficada nos Loisa: lote 01, rio valor global de Ril 37.193,90 (lontS e 
di cesto e noventa e trás reais enovartts e trova centavos), lote 02. rio vaisr global de 
0,00 (doze ntiI liuzovlon reais), lote 03, nóvslçrrglobal de R$ 32.960,80 (txínleedoio 
onças e sessenta reais o oitao.Ia lote 04. no valor global de Rã 7,481,44 

os rovv o rv:oronte r, ouvIA centavool. tato 05. sovelar 

PREFEITURA MW4IÇIPAL DE HORIZONTE 
público que recebeu da 3uperínlend8ncíe Estadual do MoioArnbiente- SEMACE 
a Ambiental Urilca - LAU para Construção de um Centro de imagens no Hopil 
todo Venãnciode Batiza, Idealizada no municipio de Horizonte -  CE, na Rua Mar 

Noronha, 45- Zumbi, com validadá cio  anos. Foi determinado o cumprimento & 

- PrefeItura MunIcIpal 40 Mucanobo - Avios da Licitação. O Pi 
daIpIp ldmspúblicoque soda ISde moio de2020.4ts 1048) horas. 01 
Mda Tomada dePteço.N°2704l8)/2020, cujo otelo á a cgnlr81000 
la quadra  deadobortand DltttIlo døvoçõVerde noMdnlclplodeMucet 
onfeel. no horárlo4e ateosálnenteao SOMOS deOe:00 às 1209h. latos 

WS a alrcederdeção. destinadO a manutenção das 
a Prefeitura Municipal deTiátri-CE, de acordo cxsa.Oqt 
-se naSaIs riS ConhlSsSode UcitaçOs dá Preleitúra 1) 
erseIra,35LPtsliI(ó pdarte,tralrt/CC.'trald!CE 27 de 

o do Ceará - PrOFaltUf a MunIcIpal 00 AqtUrOZ UiVarias aacresanae - AVIStI OU 

ão-Pregão EletrônOcia  W 20200300.001.A PregOeira OfIcial do MunicípIo da Agoiras 
IçéodaisusperlaãodO receblmeatodasproposias nofllsterina Eiejrõnico de Ucltsçseb da 
de Licitações e LeIlOes do ScaoqBLL)daIkutaçSoca!oóbi  'ato éo  Registrado Praças para 
ção de serviços de alimentação do tipo quentln)rs e lancha, toma pública a data da 
ida de recebimento das propostas virtuais no endereço www:blloomjiras.Drg.br. 
voe: Recebimento .dea proposlam 2810412020 ás /281)00mhZ Fim do Recebimento das 
lIas 0610512020ás08h00mirs Aberturedaapropstaa 08105/Z020ás08tt15min a horario 
pula: Wgr. WO às 091)0131*1; Ma~ itifõrmaçõesno endereço eletrõtriço acima ou 
ComissãO de 091)00 ás 112ltOOrnme,ailo aTravdnsaJosáLãgaVtana, tis CentrO. Aqulias 

23.04.2020, Vântado SauzaPlnhúlro-Pregoeira 

o do Ceará - Prefeitura Mun(clpat de IlapaiS - Extrato da Julgamento - Paga da 
taçSO.Chamada Pública N 5 2O2O.0t13.2-CHP. ACoIlilasão Permanente de Licitação 
iniciplo de. Itapaja torna público a resrallado do julgamento da fase de habilitação da 
adã Pública N°2020.01.13.2- CHP.ACotréssâo altalisot, os documentos apresentadas,  
às exigõnclas editallcias, ensaIada analise, apresentou resuttcidõ riria seguintes lermos: 
habtltadas e comifitrme Ordem de Classificação as proponentes 1 Associação doo 
illo)es do Mualcipiode Itapaje, 2°  -Aaoøciaçlio dos Agrtcyllõras Familiares do Mupidpic 
aje e Adjacentes -ASSAFM[e 3°- Cooperativa de Agricultoras Familiar de Itapipoca. E 
ada a propm2nelitO: Cooperativa daAgtlCiiitsraFamiliar da [tapeio -COPITA. Portanto fica 
o prazo reçursal, conforme preceitua o artigo 109, Inciso 1, letra a, da Lei Federal 141 

93. Coo não tia)a.irtlerposlçãoderecurso, fica desde Já, marcada a data de abertura das 
atas de preços para Ód07 da inalada 2020, asü9h:000itn; Maiores informações goma 

Lado do Ceará - Prefeitura Muélctpel de VarjotS - Extrato de Ter/ao Aditivo . Estrato do 
mio Aditivo de Prazo ao ConsiSto de Empreitada por Preço Global. Contratante: Prefeitura 
:nicipal de Var(Ots. Secretaria da Educsçsn. Contratado: Antonio Vastielvas Xlmnnes - ME. 
jato: o presente àdidco consista na prorrogação do controlo que tem por objeilvo a contratação 
empresa especializada para realizar os serviços da Transporto Escola' da rode municipal de 
linodo Mualcipio de Varjola-CE. Modatidadade Licitação: Pregão Prsatnclal 14" 16-05SEDUC-

Fundamento Legal: art. 57. inciso II da lei federal 8.666/03. Dotação Orçamentária: 
21,12.122.01302.0,13; 0603.12.361.9331.2.026; 060112.381.03312.029. Elemento de 
tpesa 33.90.3900. Fonte dIr Recursos do FUNDES, PNAT. Governo d  Estado do Ceará 
avós da SEDUC e Prafaitiira Municipal de VarIara. Justificativa: consiste na inconveniência da 
ipessSo rias afividades de interesse público, provenientes de serviços prestados d 	o 
,tlraro. Vigilociada Prorrogação: Ao prazo do contraio eco prorrogado por rireis l2ldoze 	s, 
indo assim  término do contrato alterado para o dia 29 de outubro do 2020. Foro: Coa, 	e 
i,,lo,llF fluiu riu rinriontura: 29 do Qriitibro de 2019. Sionalérios: Jrtsi) Eribero Caxias Comes- 

lõ Ceará - Prefeitura iiunlcipaldeAqulraz-Aviso deLlaltaçho- Pregão EIettôflIco M 
.17.002. A Prageira Oficial do MoololpIo de Aquiraz toma pobilco recebimento dar 
is virtuais noevda?eço wew.brcnmpras.õrg.br . alô õdia li de mei6de2020 ãsOãhOOiIdr 
de BrnsitiníOF), cujo objeto é  Registro da Preços para a aquisição de lnslrurstentoud( 
e goorroferenciamento. conlorrOelnrmct de referência. Malotes lnforrnaçdasno endereço 
o acima oujsnto.á Comissão iteoeh009s I2fltOdinIn.eit11a Travrbija José IageVlaIia, 111 
h,quiruz24.O4202&VãnladeSouzlinbetroPrb9oeira. 

COWLiu Mv , VCid rrrnc,tmo mu..iipa. .,ucaoi,.t,1%?.v, 	550 - eU .ovyrm$ 
N',Ol/ZOãO-SEPUC. Pelo presente dvtsoaàniccimprtmente às Leis n. l0.520/02e8 065/92. 
suasaiteratosaoDecroton 10.024/l9,OPregoolrá Oficiei dotudnlólpiodeJuoze(rodbHO,tó 
coaronlbaaos interessados que rnàllarmrá o Pregão Eletr5oico ri 0. 07/2020.SEOUC. cujpobjeio 
o Registro de Preços para faturas e avenwats aquisições degándoos ellmen(lraos destinados á 
methnda escolal, para atender,  as necessidadeS da Secretaria de Educação do Municlpto de 
Juazeiro, do Norte, Cearri. Número idenilftosdor no Banco: 913388; Entrega das propos(as;A 
partir desta data, no sitio wwa'tidtscod5.e.caltl.bL Abertura dou propostas: 12)05,2020 'às 
1411l00rmn (Hoçúntide Brasrha) no çlbo www IiciIacOOs-e som br informações garapr OEdjial 
,joulerdetobtldeatravés dositio referido acIma ou )unto a Pregoeira na 609 .  Prég9pp 
Oatnlerseoad39 liceal desde já aotfflcadoa dartecaesldede deaoaseo ao si weiwticitacoetu 
e.com.br  para vertlliração de Informações a Ditem~suporcenlontos. Wesjey  400111p2110  do 
Souza -Pregoeiro Oficial do Munlc.tÕdaJu.zeIrodo Norte -Geãrã. 

Coe1j..Coasàrálo Pública do:Saúdeda Mlcroinaglão SobreI- CPSMS -fetstetode 
Dispensa, dà LicitaçãO. O Presidente daCdeSe900 do licitação do Consórcio Pública cio Saúde da 
Micrcvregleo Sobrei - CPSMS, sai cimtipitarenlo do Tetino de RatuIcaçi procedIda pelo Diretor 
Execufivo da Coos/,rcla Público de Saúde da Micrârreglsa Sobrai - CPSMS, (az publicar ae,'Ilratls 
résomidO do processo de Dispensa da !,Irrltaçap Id' 03.04.2020-CP. Do Oblelor CoeI/elação da 

Dapundsmestação. Legal: Arl. 24rciaolV,dsLelrifr8.668,do21/0à199aenO5artlçoia4"a4'-lda 
Lei 13.975d006 da fevereiro de 2020, c*n'raasftereçoesptcmovktospelaMadidaPrOvistrtla n°926. 
db2l3deMarço de 2020. Deciarapsodeoiap4.nsade Llc1laç8o EmItida pelo.PresiderttedaComianão 
de Licilâção e raaflcsiia pelo Sr. Calmos Hdlsn.Albuquerque Soares, na qualidade de Oidenador do 
Despesas. Sobrat(CE),3ldeabrll de2o2o.MSno*lAiçUhioLoIola Neto-PresIdetitCPL 

ãáCauá. Cõndarelo Pibflca d,SeédedaMlcrorreglão5obral-CPSMS -Exlneto 
do  Contrata s 20207043 Cotitralanttr ConSétolo Público de Saudade MicrorreglãodaSbrai 
- CP$MS. - Contratáda; Mulitaserinduatrlal B,A- CNPJ: 59.717.583/a00-17 - Contrato 14' 
20207043- Obisto Contratação de empresa paras aquisição de Equqamørltos de PrOteção 
Indiriiduõl-EPI,a aorerr1dastinodos.aoscotaboradoroadit saúde e ltabilantusdaM!orOrreg)Bo 
deSobralatrav/isrlo Cotisôrcio Público de Saúde da MlcrorreglSo:deSobrat_ .CPSMS. - Valor 
Global R$ 398e000,00 (irazeniçisónovenla e oito mil reaiS)..-Dotação Orçamentária; ExercIdo 
- 2020 Atividade 0101 103021001 2.002 ManutançãedaaAções de Saúde Bocal do CEO-
RISobral e 0101 10302t002 2003 Manutenção clasAções de Saúde da I5oItcI nica/Sobral 

4°-1 da Lei 13.979 de 08 do fevereiro de 2020, com asa(teraçõeEpromoVIaaS pela Molina 
Proervorta a 926 de 20 de março de 2020 Asmas pela Contratante C.rtoa HlltonAibuquerque 
Soares. -  Diretor Executivo -Assine pois Contratada: Marca! ResiO - Fiscial do Contrato - 
Mariafla Castelo de úooea Duarte.. . 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Mlcrorregião Sobrei -CPSflS Ect,ato 

tio Contrato Id 20207042. Contratante: Consórcio Público de Saúde da MicrorregIãodeSobral 
-CPSMS. Contrat/xt:Fernatido Souza Cavalcante -CNPJ: 11.958.02610001-83.- Contrato f'l' 
20201042- Objeto: Caulraiaçio de empreda paras aquisição de tOstria rápido para deteoçãodo 
corosavirus. a serem destinados aos colaboçodores de oaddó a habitantes da Mict'orregi8o de 
Sobrei através do Corisr2rclo Público de Saúde da Micrarregiao de, Sobral - CPSMS. -Valor 
Global R$ 3120.000,00 (trezentos mil reais). - Dotação Orçamentária: Exercício - 2020 - ' 
Atividade .0101.103021001.2.002 - Masutençaodas Ações de Saúde Bucal do CEO-R/SÕbral 
e 0101.10301002.2.003 - Manutenção das Ações do Saúde da Policlinlca/Sobral, 
Clasolticaçso ecos/iodos 3.3,90.30.00 - Material da consumo, com Recursos Próprios, Fonte 
1001000000.- Vigitscia: Início 09/04/2020 Termino: 30106/2020. Da Fundamentação: DlspelmSe 
de Licitação n°0t04.2020'CP.'rlt. 24, incluo LV, datai p.5 8.968, do 21/06/1993 enoparti9os4°  
a 41.1 da Lei 14° 13.970 do 06 do /svnreiro de 2020, comas alterações promovidas pelo Medida 
Provisória n°920, da 20 tiz marco de 2020. .Aaaino pela Contratante: Carlos Hilton Albuquerque 

lo torna público quenovlla 12 09 ~do 2020 ás 10'Oo horas, estard abrindo licitasan na 	N-aUza.04.13.U1.Al"mgoermrjllcraino.maprtprlcOpou'aonnllaclniFnSQ.uOsintorasoaoonqUa 00 

ia 12 de Mala de20.20 ás 0911 na sede de,CosnlosE 	U o da dtação localizada ria Rua Dr. Pal 
ade Pregão EleIrénico 14 2704 0112020 caio o)eto é aquisição  de 01 (um)coco novo 	415 Vila Maio - Asasrõ/CE ostoal matizando nessAs para recebimento e abertura dos 
to a Secretaria de Asolslãncla Social do Município de Mucaitibo - CE, O Edital estará 	~pás *oro documentos da habilllegdeo prcpÕtits de preços para o ob)dtO: CantratSçSo de 
tal no horário da atendimento es público de 011:00h às 12001) Inrormaç805 pelo fone; 	pessoa jur dica paro fomecimefito de malanare peçabe acossérloe necessárioS 8 manutenção 
3654 1133,00 rio endereço áRuo Construtor Gonçalo Vtdsl, n/n.Centro. Mocambo-' Ce, 	e ampliação da teds da Iluminação Pábticado blanlclplodóAseará/CE.Oedita[ eSSas huelcçø '1 
Sul) da2OZO Frsncl e,Or4eI9faAmaA,pipr-prqapeto 	 aatão disponíveis no endéreçil citado cios 08.00 às 1400 horas bem como no IloTIal de 

Licitações dos Muntciploe inc alie doTribunráde Contasdo EsIbdo do Coará AssaféÍCE27db 



'- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XII N°087 1 FORTALEZA, 28 DE ABRIL DE 2020 1 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tauá - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. A Prefeitura Municipal de Tauá, através 
da Comissão de Licitação, localizada na Rua Abigail Cidrão de Oliveira, Planalto dos Colibris, Prédio da Cidade Digital, em Tauá/CE, comunica aos 
interessados que no dia 29 de maio de 2020, às 09:00 horas, abrirá licitação na modalidade Concorrência N° 12.001/2020 - CP, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada no ramo de execução dos serviços de limpeza urbana destinados ao Município de TauáICE, conforme projeto e orçamento em 
anexo, parte integrante deste processo. O edital poderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de expediente ao público, ou 
pelo Portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes . Tauá/CE, 27 de abril de 2020. José Matheus Barbosa Ferreira - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Aviso de Prosseguimento de Licitação. O Município de Trairi, através da(o) Prefeitura Municipal, por 
intermédio do(a) Pregoeiro(a), toma público que às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2020, fará realizar prosseguimento da licitação na modalidade Pregão 
Presencial N° 00.001/2020-PP SRP, tipo menor preço, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção das 
atividades de material gráficos e encadernação destinado a manutenção das atividades de diversas Secretarias, junto a Prefeitura Municipal de Trairi-CE, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Trairi/CE, na Av. Miguel Pinto 
Ferreira, 356, Planalto Norte, Trairi/CE. Trairi/CE 27 de abril de 2020. Kennedy Rodrigues do Nascimento Cardoso - Pregoeiro(a). 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Convocação - A Comissão de Licitações do município de Icó torna público, que a retomada 
dos trabalhos da licitação na modalidade Pregão Presencial n° 13.005/2020, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria da Educação do município de Icó-Ce, será ás 08hs30min do dia 
05 de maio de 2020, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1° andar, Gerência, Icó-CE, das 
07:30 ás 11:30 pelo telefone (88) 3561-1508 e no site:www.tce.ce.gov.br. ICÔ (CE), 27 de abril de 2020. JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR - Pregoeiro 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município torna público que no dia 15 
de maio de 2020 às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N°2704.02/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para a 
construção de quadra descoberta no Distrito de Poço Verde no Município 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, 27 
de abril de 2020. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 12 de Maio de 2020 
às 10:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°2704.01/2020, cujo objeto é aquisição de 01(um) veículo novo destinado a 
Secretaria de Assistência Social do Município de Mucambo - CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h. 
Informações pelo fone: 088 —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 27 de Abril de 2020. Francisco 
Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Extrato do Contrato de Compra e Venda na Modalidade Pregão Presencial 04612019/PP. 
Contratantes: Secretaria Municipal de Finanças! Secretaria Municipal de Administração. Contratada: GI-IM - Assessoria, Consultoria e Processamentos de 
Dados E1RELI ME, Pessoa Jurídica, CNN N°26.726.370/0001-02, com endereço à Avenida Santos Dumont, n° 1740, Salas 909, Bairro: Aldeota, Fortaleza' 
CE, CEP: 60.150-160, vencedora dos itens: 1, 2, no valor total de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Data do Contrato: 02 de Janeiro de 2020. Data do 
Extrato: Pedra Branca - CE, 03 de Janeiro de 2020. 

*5* *** *5* 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 058/2020 
- SMS (BB N° 812431) — Central de Licitações. Data de Abertura: 11/05/2020, às 09h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras 
e Eventuais Aquisições de medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos da atenção básica 1, que serão destinadas às unidades de saúde da Secretaria 
Municipal da Saúde. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇOES: Sitc: www.sobral.ce.eoy.br. (ACESSE - LICITAÇOES) e à Rua Viriato de Medeiros, 
N° 1.250, 4° andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254. Sobral-CE, 27 de Abril de 2020. A Pregoeira - Lisa Soares de Oliveira. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura de Tejuçuoca - Aviso de Licitação. A Comissão de Pregões de Tejuçuoca toma público para conhecimento dos interessados 
que no próximo dia 08 de maio de 2020 às 09:00hs, estará abrindo processo na modalidade Pregão Presencial sob n° 2020.04.22.02PP, cujo objeto é aquisição 
de fardamento, vestuário e equipametos EPI e promocional, destinados ao atendimento das necessidades conforme os programas e projetos sociais nas 

• 

	

	Secretarias Diversas da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - CE, na sala de Comissão de Licitação, situada na Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro 
- Tejuçuoca - Informações: licitacaopmt@hotmail.com . 27 de abril de 2020 - Girlane Rodrigues Albuquerque— Pregoeira. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação toma público para conhecimento dos interessados 
que no próximo dia 13 de maio às 09:00hs, estará abrindo processo na modalidade Tomada de Preço sob n° 2020.04.22.0ITP. Cujo objeto é contratação para 
prestação da execução da 2° Etapa da pavimentação asfáltica do trecho que liga a CE 253 ao Distrito de Riacho das Pedras, de Tejuçuoca-CE, conforme Projeto 
Básico Na sala de Comissão de Licitação, situada na Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489, Centro. Informações: licitacaopmt@hotmail.com . Tejuçuoca, 
25 de abril de 2020. Girlane Rodrigues Albuquerque - Presidente da CPL. 

*5* *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que no 
próximo dia 12 de maio de 2020 às 1 0h00min, estará abrindo licitação na Modalidade Pregão Eletrônico N° 2704.01/2020, objeto: Aquisição de aparelho de 
raio x fixo, destinado ao Hospital Municipal Dr. Antonio Neiy Filho, juntos Secretaria Municipal de Saúde de Uruburetaina - CE. O Edital estará disponível 
no Setor de Licitações, no horário das 08h00min às 14h00min, na Rua Farmacêutico José Rodrigues, 1131 - Centro- Uruburetama-CE, após esta publicação, 
bem como no site www.tce.ce.gov.br/licitacoes . Uruburetama-CE, 27 de abril de 2020. Luana Maria Bastos Advincula- Pregoeira. 

*** *** *** 
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Prefeitura Municipal de Quixeramobim/Ce. Aviso de Abertura dos 
Envelopes de Proposta - Tomada de Preços N° 07-005/2020 - TP. A 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas funções, 
toma público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o 
julgamento da fase de habilitação do Processo Licitatório na modalidade 
Tomada de Preços n° 07.005/2020 - TP, cujo objeto: Pavimentação em pedra 
tosca sem rejuntamento, em diversas ruas da localidade de Santa Isabel, 
no Distrito de São Miguel, neste município, para atender as necessidades 
da secretaria de desenvolvimento urbano e infraestrutura da prefeitura. A 
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços fies marcada para 
o dia 11/05/2020, às 09h. Para obter informações detalhadas no setor da 
comissão permanente de licitação, em dias de expediente normal, com 
endereço na Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro. Quixeramobim-
Cc. Mirlla Maria Saldanha Lima. 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/Ce. Aviso de Abertura dos 
Envelopes de Proposta - Tomada de Preços N° 07-003/2020 - TP. A 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas funções, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o 
julgamento da fase de habilitação do Processo Licitatório na modalidade 
Tomada de Preços n° 07.003/2020 - TP, cujo objeto: Serviço de ampliação 
da Passagem Molhada dos Assis, no Distrito de São Miguel, neste 
município, para atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento 
urbano e infraestrutura da prefeitura. A abertura dos envelopes contendo 
as propostas de preços fica marcada para o dia 04/05/2020, às 09h. Para 
obter informações detalhadas no setor da comissão permanente de licitação, 
em dias de expediente normal, com endereço na Rua Monsenhor Salviano 
Pinto, 707, Centro. Quixeramobim-Ce. Mirlla Maria Saldanha Lima. Mirila 
Maria Saldanha Lima. 

*5* *5* *5* 	 1 	 *** *5* *5* 


