
GOVERNO MUNICIPAL w  MUCÀ&MBO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇO n° 1704.0112020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO. 

PROCESSO: no 1704.0112020 
Tipo da Licitação: Menor Preço Global 
Forma de Execução: Indireta - Regime: Empreitada Por Preço Global 
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. 

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO 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, no tipo menor preço global, para atendimento do objeto desta licitação, 

• 

	

	de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, observadas as disposições contidas 
na Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93 e Lei n° 123/2006, e suas alterações posteriores. 

HORA, DATA E LOCAL: 
OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pública 
marcada para: 
AS 10:OOHS 
DO DIA 26 DE MAIO DE 2020 

NO ENDEREÇO: CENTRO EDUCACIONAL E.E.E DEPUTADO MANOEL RODRIGUES / 
Av Agronomo José Alves, 90, Centro. CEP: 62170-000. Mucambo - Ceará. 

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrição os 
seguintes anexos: 
ANEXO 1 - Projeto de Básico. 
ANEXO II - Modelo de apresentação de proposta. 
ANEXO III - Modelo de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro 

• 	ANEXO IV - Minuta de contrato 
ANEXO V - Minuta de declaração (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso 
XXXIII do art. 72  da Constituição Federal). 
ANEXO VI - Minuta de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
ANEXO VII - Minuta de Declaração de inexistência de fato impeditivo superveniente à. 
habilitação 
ANEXO VIII - Modelo de Procuração 
ANEXO IX - Modelo de Resumo de Informações 

1.0 DO OBJETO E VALOR ESTIMADO 

1.1 - A presente licitação tem como objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM 
MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. 
1.2. O valor estimado para objeto acima é de R$ 199.466,94 (Cento e Noventa e Nove Mil, 

Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos) 

2.0 DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1- RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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2.1.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de 
suspensão, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei n 2  8.666/93 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.porta1datransparencia.ciov.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; 

c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de 
incorporação; 

d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão 

• 	 ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 

firma licitante; 
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° 8.666/93 e suas posteriores 
atualizações; 

2.1.5 - 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: 
i - 	documento oficial de identidade; 
II - 	 procuração por instrumento público ou particular, este último reconhecido firma, 
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. 
2.1.6 - Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de 
representação, sócio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser 
apresentados juntamente com o documento de identidade, documentos que comprovem tal 
condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

2.2- Das condições de participação: 

2.2.1- Poderá participar do presente certame licitatório qualquer pessoa ju dic 
devidamente cadastrada na Prefeitura de Mucambo, que atender a todas as con oes 
exigidas para cadastramento até o 30  (terceiro) dia anterior a data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação.  
2.2.2 - Conforme Decreto Estadual n° 33.575 de 05 de Maio de 2020, será exigido medidas 
de proteção individual: 
2.2.2.1 - Só poderá adentrar no Setor de Licitações / Sala de Sessões, os licitantes que 
estiverem fazendo o uso de máscara de proteção facial. O não uso por parte do 
representante resultará em exclusão do certame. 
2.2.2.2 - 

Será cobrado o distanciamento de no mínimo 2 (dois), metros de distancia, entre 

licitantes e Comissão de Licitação. 9 
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2.2.2.3 - Será chamado um licitante por vez, até a mesa da comissão de licitações para a 
entrega dos envelopes. 
2.2.2.4 - Será convocado 3 (três) licitantes, para verificação e rubrica de documentos 
apresentados ao certame. Os licitantes serão escolhidos em comum acordo entre os 
demais, caso não chegarem em um consenso, será escolhido através de sorteio realizado 
pela comissão de licitação. 
2.2.2.5 - O não cumprimento por parte dos licitantes, aos itens relacionados acima, deverá 
apenas entregar os envelopes, preenchendo protocolo apropriado. 
2.2.3 - A ME ou EPP que pretender se beneficiar, na licitação, da LC 123/06, deverá 
entregar à Comissão, juntamente com os envelopes de habilitação e proposta, declaração, 
assinada pelo titular ou representante legal da empresa, devidamente comprovada tal 
titularidade/representação. 
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: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N°01— DOCUMENTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO n° 1704.01/2020- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO. 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N°02- PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇO n° 1704.01/2020- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO. 

3.2- É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 
PREÇOS. 
3.3- Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por 
preposto da LICITANTE com poderes de representação legal, através de procuração pública 
ou particular com firma reconhecida. A não apresentação não implicará em inabilitação, no 
entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome da LICITANTE, salvo se 
estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do 
contrato social e documento de identidade. 
3.4- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas 
Comerciais 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. 

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

4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da segui 	- 

forma: 

f 	/ - 
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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 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 sequencialmente na ordem deste Edital, da primeira à última 
página, de modo a refletir seu número exato; 

4.2- Os Documentos de Habilitação consistirão de: 

4.2.1-Certificado de Registro Cadastral (CRC) desta Prefeitura Municipal, dentro do prazo 
• 	de validade, guardada a conformidade do objeto da licitação. 

4.2.2- Documento atestando o cumprimento ao estabelecido no Art. 70,  inciso XXXIII, da 
Constituição federal de 1988, com identificação do assinante. 

4.2.3- Habilitação Jurídica: 

4.2.3.1- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos ou ultimo 
consolidado, 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 assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se 
tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício. 
4.2.3.2 - R.G. e C.P.F. dos sócios. 
4.2.3.3- Prova de inscrição na: 
a) Fazenda Federal (CNPJ); 
b) Fazenda Estadual (CGF) ou documento comprobatório de isenção; 
c) Fazenda Municipal. 
4.2.3.4- Alvará de funcionamento. 

4.2.4- Regularidade Fiscal: 

4.2.4.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante. 
a) Certidões de Regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN N 0 1.751, de 02 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. 
4.2.4.2- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 	 - 
4.2.3 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através da 	rt.  o 

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei 12.440/2011. 

4.2.5-Qualificação Técnica e declarações: 	 IIII) 	( 
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4.2.5.1- Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura 
das propostas, Engenheiro Agrônomo, detentor de atestado de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, 
acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT - COM ATESTADO, 
expedidas por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviços relativos 
à execução dos serviços, com características técnicas similares às do objeto da presente 
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. 
a) O empregado, comprovando-se a o vinculo 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. 

. 	4.2.5.2- 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. 
4.2.5.3-Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle 
Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 
4.2.5.4 - Declaração conforme o estabelecido no Art. 30, parágrafo 6 0  da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações, que dispõe da instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado para a realização do objeto da licitação. 
4.2.5.4 - Declaração expressa do responsável técnico (Engenheiro Agrônomo) que 
concorda com sua inclusão na equipe técnica. 
4.2.5.5 - Declaração de inexistência de fato impeditivo superveniente à habilitação. 
4.2.5.6 - Declaração da empresa que conhece o local aonde serão executados os serviços 
e se inteirou de todas as informações para formulação de sua proposta. 

4.2.6- Qualificação Econômico - Financeira: 

• 	4.2.6.1- 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 devidamente assinado por 
contador registrado no CRC e pelo proprietário/sócio da empresa. Os demais tipos 
societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial do último 
exercício social, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, assinado 
por contador registrado no CRC e pelo proprietário/sócio da empresa reservando-se à 
COMISSÃO o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores; 
4.2.6.2 - 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 exigídQo 
Envelope n° 01 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com 
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, n  
admitindo complementação posterior. 	 / 

Lv 
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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 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 sequencialmente 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 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 
nesteprocedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
4.1.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis (Lei n° 147, 07.08.2014), contado a partir do momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
4.1.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
4.1.6 Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à 
fase de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e 
forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de 
Regularidade Fiscal no prazo definido no item "4.1.4" acima. 

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE -B- 

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

5.2- As propostas de preços deverão ainda conter: 

5.2.1- A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNP] da licitante; 
5.2.2- Assinatura do Representante Legal; 
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 unitário e total para cada item proposto, cotados em moeda nacional, em 
algarismos e por extenso, já consideradas, nos mesmos, todas as despesas, inclusive 
tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no Objeto deste 
Edital. 
5.2.5- Acompanharão obrigatoriamente as Propostas Comerciais, como partes integrantes 
da mesma, os seguintes anexos, os quais deverão conter o nome da licitante, a assi ra 
e o título profissional do engenheiro que os elaborou, e o número da Carteira do CR 
desse profissional: 	

41 
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5.2.5.1-Planilha de Orçamento, contendo preços unitários e totais de todos os itens de 
serviço constantes do ANEXO 1 - PROJETO BASICO; 
5.2.5.2- Cronograma Físico Financeiro compatível com a obra; 
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, 
ligantes betuminosos, 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, ligantes 
betuminosos, 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, prevalecerão os descritos por extenso. 
Ocorrendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
5.2.10- Em caso de mais de uma cotação por item, será considerada, para efeito de 
classificação a cotação de menor valor. 
5.2.11- 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 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 julgada de 
acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei ng 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
6.2- Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, 
acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos. 

. 	6.3- Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados a Comissão de 
Licitação deste Município, constarão obrigatoriamente da respectiva ata. 
6.4- E facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da 
proposta. 
6.5- Será lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatório, que 
será assinada pela Comissão de Licitação e os licitantes presentes, conforme dispõe O § 1 
do art. 43 da Lei de Licitações. 
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de 
preços, será realizado simultaneamente em ato público no dia, hora e local previstos neste 
Edital. 
6.7- Para a boa conduta dos trabalhos, cada licitante deverá se fazer representar por, no 

máximo, 02 (duas) pessoas. 
6.8- Os membros da Comissão e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes coniio-. 
representantes dos concorrentes, examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos 
de Habilitação e Propostas de Preços apresentados; 
6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO, "B" "PROPOSTA DE 
PREÇOS", proceder-se-á a abertura e a análise dos envelopes referentes 	

01

cumentação. 
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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 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 nQ 8.666/93. 
6.14- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

7.0- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

• 	A - AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE -A- 

7.1- Compete exclusivamente à COMISSÃO avaliar o mérito dos documentos e informações 
prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econômica e financeira de cada 
PROPONENTE e a exequibilidade 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, 
Qualificação Técnica e à Qualificação Econômica e Financeira. 

B - AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B- 

7-3- A presente licitação será julgada pelo critério do menor preço, 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 
inexequíveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitações); 
7.4.3- Que apresentarem condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com 
as exigências deste Edital; 
7.4.4- Na proposta prevalecerá, em caso de discordância entre os valores numéricos e por 
extenso, estes últimos. 
7.4.5- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de 
Preços, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
7.4.6- Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, 
eventualmente, configurado nas Propostas de Preços das proponentes, serão devidamente 
corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da 
proposta. 
7.4.7- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a 
classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo. 
7.4.7.1- Será declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR GLOBAL entre as 

licitantes classificadas; 
7.4.8. - 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 
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critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da 
seguinte forma: 
7.4.8.1. - 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. 

7.4.9 - Para efeito do disposto no 7.4.8.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

1 - 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 7.4.8.1 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 7.4.8.1 deste 
Edital, será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta; 
7.4.10 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.4.9 deste edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.4.11 - O disposto no item 7.4.9 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.0- DA ADJUDICAÇÃO 

8.1- A adjudicação da presente licitação ao licitante vencedor será efetivada mediante 
termo circunstanciado, obedecida à ordem classificatória, depois de ultrapassado o prazo 
recursal se houver. 

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 05 (cinco) dias úteis, 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 sujeito às penalidades previstas no item 19.1, sub-alínea "b.1" do Edital; 
9.3-Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e 
seus Anexos, bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de 
base ao processo licitatório. 
9.4-0 prazo de convocação a que se refere o subitem 9.1, poderá ter uma únic 
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 
ordem de classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual prazo e s 
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mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante 
prevê a Lei nQ 8.666/93 e alterações posteriores. 

10.0-DOS PRAZOS 

10.1-Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos dentro do 
prazo estipulado no Cronograma Físico Financeiro constante do ANEXO 1, contados a partir 
do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 
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 Prefeitura 
Municipal Mucambo. 
10.3-Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a SECRETARIA DE 

. 	 INFRAESTRUTURA 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 pela Prefeitura do Mucambo, 
não serão considerados como inadimplemento contratual. 

11.0-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1-A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei n 2  8.666/93 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 da obra, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
12.6-Responder perante a Prefeitura Municipal do 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 adottmedida 
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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 ei ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 
12.9-Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 
sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais 
e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando 
excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Mucambo por eventuais 

. autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, 
com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Mucambo; 
12.10-Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto 
do CONTRATO; 
12.11-Responder, pecunia ria mente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados 
à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
12.12-Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
12.13-Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando 
o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, 
publicada no D.O.U. de 13/02/98; 
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 deverá colocar na obra como residente um Engenheiro Agrônomo 
com experiência comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados. 
12.16-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) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da ia 

medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industrial da Construção - 
PCMAT, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e seus 
respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento; 
e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 
comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da 
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apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, sob pena de 
retardar o processo de pagamento; 
f) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos 
durante a execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio magnético 
(CD Rom); 

13.0-DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

13.1-0 contrato terá um prazo de vigência a partir da data de assinatura pelo período de 
244 (duzentos e quarenta e quatro) dias, 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-DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

. 	14.1-0 recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela 
Prefeitura Municipal de Mucambo, para este fim. 

14.2- O OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÁ RECEBIDO: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita 
da CONTRATADA; 
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante Termo de Entrega e 
Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias 
contados do recebimento provisório, período este de observação ou vistoria que comprove 
a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei n° 
8.666/93. 
14.3- O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante 
apresentação da baixa da obra no CREA e no INSS. 

15.0- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

S 	15.1- As medições deverão ser elaboradas pela contratada, de comum acordo com a 
fiscalização e entregues na Prefeitura Municipal de Mucambo, até o antepenúltimo dia útil 
do mês. Para isso, devem ser considerados os serviços executados somente até o terceiro 
dia anterior a esta data da entrega. As medições não entregues até esta data, serão 
cadastradas como de valor ZERO e o valor constante no cronograma financeiro, referente a 
esse período, será automaticamente transferido para o período posterior. 
15.2- O pagamento dos serviços será efetuado até o 30 0  (trigésimo) dia seguinte ao dia da 
apresentação da fatura. 

16.0- DA FONTE DE RECURSOS 

16.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA N° 09.01.15.512.1509.2.077, elemento de despesas 3.3.90.39.00, com 
recursos próprios. 

17.0- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
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17.1- Os preços são firmes e irreajustáveis 
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda 
poderão ser reajustados, tomando-se por base 
variação do INCC - índice Nacional de Custo 
Getúlio Vargas; 

pelo período de 12 (doze) meses da 
i a 12 (doze) meses os preços contratuais 
a data da apresentação da proposta, pela 
da Construção, elaborado pela Fundação 

18.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

18.1- 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 2, art. 
65, da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

19.0- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1-Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, 
a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa: 
b.1) Multa de 10,0 % (dez por cento) sobre o valor de sua proposta ,em caso de recusa da 
licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data da notificação feita pela Contratante; 
b.2) Multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, 
até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) Multa de 2,0 % (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do 
Contrato e rescisão do pacto, a critério da Prefeitura Municipal do Mucambo, em caso de 
atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias. 
b.4) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas "ex- officio" da 
Contratada, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu 
favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal do Mucambo, 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 a sua reabilitação. 

20.0- DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

20.1- A rescisão contratual poderá ser: 
20.2-Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93; 
20.3- 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; 
20.4-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem 
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados, quando os houver sofrido; 
20.5-A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as c seqü" ias 
previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei no 8.666/93 
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21.0-DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

21.1-Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da 
Lei n° 8666/93 e suas alterações. 
21.2-Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e 
subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida à Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal Mucambo. 
21.3-Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados à Comissão 
de Licitação. 

22.0-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1-A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas 
. 	nesta TOMADA DE PREÇOS. 

22.2-Esta licitação poderá ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, na mesma hora e local. 
22.3-Para dirimir quaisquer dúvidas, o proponente poderá dirigir-se à Comissão de 
Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Mucambo, durante o período das 8:00 às 
12:00 horas. 
22.4-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; 
c) adiada, por motivo justificado. 
22.5- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação nos 
termos da legislação pertinente. 

21.0- DO FORO 

21.1- Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Comarca de Mucambo - 
CE, excluído, qualquer outro por mais privilegiado que seja; 

Mucambo (CE), U8 J4 Maio de 2020. 

FRANCISOR'C'JJIDA AGUIAR 
PRESIDENTE DA CPI- 

4, ' 

PAULOANDREAZZA BRIJZZEVEDO 	MARIA DE FÁTIMA LIMA OLEGAR O 
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Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - 
CEP 62.170-000 - 88 3654-1133 - hpsL/rnucambce.gOV.br/ 



GOVDNO MUdUPAL W.' MUCAMBO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

) Sers+o d 

IHFRÁESTRLJTURÁ 

MEMORIAL DESCRITIVO 
• ASSUNTO 

Serviços de Roço manual de estradas vicinais na Zona Rural do Município de Mucambo - Ceará e 

Capina Manual e pintura de meio fio na sede do Município de Mucambo - Ceará. 

II — LOCALIZAÇÃO 

Araticum 

Rafael Arruda 
Carqueijo 

Ubajara 

Aranus 

	

CE-253 	Mucambo 
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Figura 1 - Localização do Município / Situação do Município 
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Figura 2— Acesso ao Município 

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

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 	
tREA n. 12.895-D 



GOVERNO MUWCPAL 

) 

 

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

) Secreto.,, de 
INFRÁESTRUTURÁ 

1. OBJETIVO 

Esta especificação de serviço tem por objetivo definir e orientar a execução de roço manual nas 

laterais das estradas com ocorrência de fechamento das mesmas provenientes de matos ou capoeiras no 

âmbito Municipal, em rodovias sob a jurisdição da PREFEITURA e Capina Manual e pintura de meio fio na 

sede do Município de Mucambo - Ceará. 

2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A empreiteira obriga-se toda assistência técnica e administrativa do serviço: 

A responsabilidade técnica será de profissional pertencente ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Ceará —CREA 

3. ROÇO MANUAL 

Serão executados serviços de corte de capoeira e matos nas margens das estradas, de forma a 

deixar a área livre para o trafego de veículos. 

Será procedida periodicamente a remoção quando necessário o entulho e detritos no decorrer dos 

serviços. 

4. CAPINA MANUAL 

A capina manual será realizada com enxadas, devendo o material ser recolhido e disposto em 

sacos plásticos destinados ao bota fora apropriado. Para execução deste serviço, serão necessários mão de 

obra qualificada, equipamentos e veículos para deslocamento de pessoal e materiais a critério da contratada. 

5. PINTURA DE MEIO FIO 

Diluir a cal com fixador em tambores de 200 litros na proporção de 10 L de água para 5 kg de Cal 

com fixador para Pintura de meio fio. Adicionar a água, mexendo constantemente. Recomenda-se aplicar com 

trincha ou pincel apropriados. 

6. ACEITAÇÃO 	 L '  

O serviço deve ser considerado aceito, quando atendidas a seguinte condição: 

O serviço seja julgado satisfatório. 
30 	 Mar1ns 

r~hw0 Ctvil 
tREA n° 12.896-D 

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

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



GOVERNO MWUPAt 

wMUCÂMB0 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

Secretaia de 

INFRÁESTRUTURÁ 

7. MEDIÇÃO 

Os serviços relativos devem ser medidos de acordo com o cronograma físico e financeiro. 

8. PAGAMENTO 

O pagamento deve ser feito, após a aceitação e a medição dos serviços. 

Mucambo - Ceará, 02 de abril de 2020. 

- 

Mertns 
Engmh.ro Cd 

tREA n 12.896-O 

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

AV. Construtor Gonçalo Vida[, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 
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» MUCÁtv%BO 
JUNTOS  FAZEMOS O MELHOR 

SdSTRUTURA 

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

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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SEINFRA CE TABELA N°26.1 + BDI 25,77% 

www.seinfra.ce.gov.br  

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E 
PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO 

DATA: 0210412020 

FITEM COD. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ---FUNIDADE QUANTIDADE PR. UNIT. Si BDI (R$) PR. UNIT. C/ BDI (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

1.0 	 SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS 149.523,94 

1.1 C3109 (ROÇADA MANUAL HÁ f 	9042( 1.314,831 1.653,66 149.523,94 

2.0 	 CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO 49.943,00 

2.1 C3954 CAPINA MANUAL M2 46.400,00 0,53 0,67 31.088,00 

2.2 °83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2 4.500,00 3,33 4,19 18.855,00 

TOTAL GERAL COM BDI (R$)I 199.466,94 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R$ 199.466,94 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) 

OBS.: ( ) TABELA SNAPI 0312020 COM DESONERAÇÃO 

Marfi 
civil 

tREA 12.~ 
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MUCÁMBO 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

	

AJNTQS FAZEMOS O Mfl.JIOE 	 CNPJ: N° 07.733.79310001-05 

	

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

QUANTIFICAÇÃO 
PROP.: PREFEITURA DE MUCAMBO 

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO  MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS. 

LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE 

DATA: 02/04/2020 

ITENS TRECHOS KM EXT. (M) LARG. DE 
N° DE LADOS TOTAL 

1.0 ESTRADA SARIEMA - CE 075-CARQUEIJO 50 CAMINHO 670 6.70000 2,20 2 29.480,00 

2.0 ESTRADA CARQUEIJO-LAJES DO JUCA - EST. MUCAMBO 9,20 9.200,00 2,20 2 40.480,00 

3.0 ESTRADA 5 CAMINHO - GRUPO DAS CACIMBAS 3,20 3.200,00 2,20 2 14.080,00 

4.0 ESTRADA LAJES DOS JUCAS-VILA LIBANIA-EST. MUCAMBO 3,80 3.800,00 2,20 2 16.720,00 

5.0 ESTRADA CEO75-CALDEIRÃO 6,00 6.000,00 2,20 2 26.400,00 

6.0 ESTRADA VILA DO AÇUDE-CARQUEIJO ABERTO 6,30 6.300,00 2,20 2 27.720,00 

7.0 ESTRADA MUCAMBO-PEDRA DE FOGO(WALDEMAR)-RIO DO OITES 6,60 6.600,00 2,20 2 29.040,00 

8.0 ESTRADA PEDRA DE FOGO-LAGOA DO MATO-RETIRO-PEDRA DE FOGO(HUGO)-EST. MUCAMBO 11,10 11.100,00 2,20 2 48.840,00 

9.0 ESTRADA CE 075-PAJEÚ-EST. MUCAMBO 4,80 4.800,00 2,20 2 21.120,00 

10.0 ESTRADA SERRA-ITAIPÚ-GRUPO ESCOLAR 5,60 5.600,00 2,20 2 24.640,00 

11.0 ESTRADA SERRA-POÇO VERDE-ITAPIRANGUARA-POLO DE LAZER 8,40 8.400,00 2,20 2 36.960,00 

12.0 ESTRADA MALHADA-BARRO VERMELHO-CAIÇARA 5,50 5.500,00 2,20 2 24.200,00 

13.0 ESTRADA DO ROQUE-RIACHO SECO-FURNINHA-CAMPO DE FUTEBOL 4,10 4.100,00 2,20 2 18.040,00 

14.0 TRAPIÁ-RAFAELARRUDA 4,60 4.600,00 2,20 2 20.240,00 

15.0 PEDRA DE FOGO-GRUPO OITE 3,00 3.000,00 2,20 2 13.200,00 

16.0 PEDRO URUBUS-PACUJÁ-JUREMINHA 4,50 4.500,00 2,20 2 19.800,00 

17.0 CAIÇARA AO GRUPO TAMUMDÉ 5,00 5.000,00 2,20 2 22.000,00 

18.0 GRUPO CHAPADA-EST. POÇO CERCADO-MURIÇOCA 3,40 3.400,00 2,20 2 14.960,00 

19.0 VILA LIBANIA-FURNINHA 3,70 3.700,00 2,20 2 16.280,00 

20.0 iPEDRA DE FOGO DOS SATIROS-VACASEQ 2,00 2.000,00 2,20 2 8.800,00 

21.0 GRUPO DA ITARANGUARA-LAJES DOS FREIRL) 4,00 4.000,00 2,20 2 17.600,00 

22.0 1 CARQUEIJO-COITÉ-DIVISACOREAÚ 	—¼(" 	 4___._L. 4,50 4.500,00 2,20 2 19.800,00 
J0*fa Martins 

MEngenero CMI 
\\j 	)- 	\ 	tREA n 12.89-D 
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MUCÁMBO 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

	

JUNTOS FAZEMOS O MD.J4OR 	

CNPJ: N° 07.733.79310001-05 

	

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

QUANTIFICAÇÃO 
PROP.: PREFEITURA DE MUCAMBO 

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS. 

LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE 

DATA: 02/0412020 

ITENS TRECHOS KM EXT. (M) LARG. DE CADA 
N° DE LADOS TOTAL 

23.0 GRUPO OITIS-GRUPO JUREMINHA 3,50 3.50000 2,20 2 15.400,00 

24.0 CEMITÉRIO-POÇO VERDE-CHICO CIRILO 2,00 2.000,00 2,20 2 8.800,00 

25.0 CARQUEIJO-LAURA JUCA-PICADA 3,90 3.900,00 2,20 2 17.160,00 

26.0 MALHADA-DIVISA UBAJARA 2,00 2.000,00 2,20 2 8.800,00 

27.0 GRUPO RETIRO-INÁCIO-EXTREMANDO AO GRAÇA 2,00 2.000,00 2,20 2 8.800,00 

28.0 RETIRO-EST. POÇO CERCADO 2,30 2.300,00 2,20 2 10.120,00 

29.0 PEDRA DE FOGO DO HUGO-PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR 1,70 1.700,00 2,20 2 7.480,00 

30.0 PRAZERES-PICADA-BOM VERGEL 2,30 2.300,00 2,20 2 10.120,00 

31.0 BOM VERGEL-RIO DA ONÇA-ITAIPÚ 6,00 6.000,00 2,20 2 26.400,00 

32 BARRO VERMELHO-CAMPO DE DENTRO-TAMUMDÉ 4,00 4.000,00 2,20 2 17.600,00 

33.0 POÇO VERDE-EST. CAIÇARA 4,00 4.000,00 2,20 2 17.600,00 

34.0 RAIMUNDO BRANCO-CARQUEIJO-BOM VERGEL 2,00 2.000,00 2,20 2 8.800,00 

35,0 RETIRO-POÇO VERDE-PEBA 3,90 3.900,00 2,20 2 17.160,00 

36 ITARANGUARA-BOM JESUS 1,00 1.000,00 2,20 2 4.400,00 

37.0 CALDEIRÃO-DIVISA PACUJÁ(RIO) 4,80 4.800,00 2,20 2 21.120,00 

38,0 C3075-VARGEM 2,60 2.600,00 2,20 2 11.440,00 

39.0 VARGEM - DIVISADECARIRÉ 1,60 1.600,00 2,20 2 7.040,00 

40.0 PEDRA DO MOCÓ-CE 075 - JOÃO ALFREDDO 2,00 2.000,00 2,20 2 8.800,00 

41.0 ESTRADAPOÇOVERDE - ANTÔNIOJOAQUIM 2,10 2.100,00 2,20 2 9.240,00 

42.0 ESTRADA DE FURNINHA - ESTRADA DCRQUEIJO 0,50 500,00 2,20 2 2.200,00 

43.0 CASA DO ELTO -ALTO LINDO h 	(1 	
. 1,60 1.600,00 2,20 2 7.040,00 

44.0 
- 

SR. LUIZ RIBEIRO-MANOEL JOÃO 2,00 2.000,00 2,20 2 8.800,00 
cj,vaI,.,cuu _rv,I 

\ tREA n 12.896-O 
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MUCÁMBO 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

	

jj,iyos FAZ~ o ma,o 	
CNPJ: N°07.733.79310001-05 

	

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

QUANTIFICAÇÃO 
PROP.: PREFEITURA DE MUCAMBO 

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS. 

LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE 

DATA: 0210412020 

ITENS TRECHOS KM EXT. (M) 
LARG. DE CADA 

N° DE LADOS TOTAL 

45.0 SR. VICENTE TEIXEIRA - SR. RITA DEODATO 2,00 2.000,00 2,20 2 8.800,00 
46.0 GRUPO DOS OITIS - PACWÁ 0,60 600,00 2,20 2 2.640,00 
47.0 CE 075- ENGENHO QUEIMADO-SR. RAIMUNDO JÂNIO-RIACHO SECO 3,70 3.700,00 2,20 2 16.280,00 
48.0 PEDRA DE FOGO - CHAPADA-MURIÇOCA 5,40 5.400,00 2,20 2 23.760,00 
49.0 TRAPIÁ - LOCALIDADE DE CARQUEIJO 2,10 2.100,00 2,20 2 9.240,00 

50 DA ESTRADA DO CALDEIRÃO - ESTRADA DO CORREDOR 1,80 1.800,00 2,20 2 7.920,00 
51.0 COQUEIRO - ESTRADADESIRIEMA 2,70 2.700,00 2,20 2 11.880,00 
52.0 PRAZERES -COQUEIRO 5,40 5.400,00 2,20 2 23.760,00 

53.0 CINCOCAMINHO - CEDRO 0,60 600,00 2,20 2 2.640,00 
54.0 AÇUDE CHICO RIBEIRO-DIVISA COQUEIRO 0,45 450,00 2,20 2 1.980,00 
55.0 CASA INÁCIO ANINHA - CASA MANOEL FERREIRA 0,90 900,00 2,20 2 3.960,00 
56.0 TAMUMDÉ-CASA DO INÁCIO 0,60 600,00 2,20 2 2.640,00 

57.0 ESTRADA DA PICADA - CHICO AGUIAR 1,10 1.100,00 2,20 2 4.840,00 
58.0 ASFALTO PACUJÁ - TARNARINAS - ESTRADA JUREMINHA 2,35 2.350,00 2,20 2 10.340,00 

59.0 CASA DE LUIS TITO (BEIRA DA LINHA)-GRUPO MORRINHO(OSMAR) 1,80 1.800,00 2,20 2 7.920,00 
60 CASA DO SR. OSMAR-CALÇAMENTO DOS MORRINHOS 0,20 200,00 2,20 2 880,00 

TOTAL GERAL (M2) 904.200,00 

TOTAL GERAL (HÁ)1 90,42 

CN 
Engenhenro Civil 
REA n. °  12,898-0 	
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IM 	GOVERNO MULI'AL 

W. MUCÁMBO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

Seael,,riode 
INFRÀESTRUTURÂ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ: N 2  07.733.793/0001-05 

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

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: AFINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 

MEMORIAL DE CALCULO  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARÁ 

DATA: 0210412020 

2.0 CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO 

2.1 JCAPINA MANUAL COMP. (M) LARGURA (M) N° DE LADOS ÁREA (M2) 

DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO 29.000,00 0,80 2,00 46.400,00 

2.2 CAIACAO EM MEIO FIO COMP. (M) 
PERÍMETR000 

N° DE LADOS ÁREA (M2) 

DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO 9.000,00 0,25 2,00 4,500,00 

Ernheito CVI 
tREÃ n ' 12898-O 
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GOVtOHO ML'OQAL 

MUCÁIvtBO 
JUNTOS FAZEMOS 0 ME~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ: N° 07.733.7938000105 

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

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO 

DATA: 0210412020 

ATÉ 3110512020 ATÉ 3010612020 ATÉ 3110712020 ATÉ 3110812020 ATÉ 3010912020 ATÉ 3111012020 ATÉ 3011112020 ATÉ 3111212020 
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL (R$) 

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (RI) 

SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINADE 
ESTRADAS VICINAIS 

g12,50%  10.690,49 12,50% 18.690,49 
________ 

12,50% 10.600,49 12,50% 18.690,49 12,50% 18.690,40 12,50% 18.690,49 
________ 

12,50% 18.690,49 12,50% 18,690,49 149.523,9 

2.0 
CAPIN MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO 
MUNICIPIO  

12,50% 

 6.242,80 

24.933,37 

12,50% 

12,50% 

6.242.88 

24.933,37 

12,50% 

12,50% 

6.242.88 

24.933,37 

12,58% 

12,50% 

6.242,80 

24.933,37 

12,50% 

12,50% 

6.242,08 

24.933,37 

12.50% 

12,50% 

6.242,80 

24.933,37 

12,50% 

12,50% 

6.242.88 

24.933,37 

12,50% 

12,50% 

6.242,80 

24.93337 

49.943,00 

TOTAL GERAL COM BOI (RI) 

199.466,94 

TOTAL ACUMULADO (R$)I 12,50%I 24.933,37 1 25,00%I 49.866,74 1 37,50%l 74.800.10 1 50.00%l 62,50%l 124.660,841 75,00%I 149 .600,21 1 174.533,571 100,00%I 199460,94 

MacSan 
Ea9eaecero CMI 

tREA n. 1299B-D 
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WMUICAMBO PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 	 CNPJ: N° 07.733.79310001-05 

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, 
j Secretaria de 

4 INFRÁESTRUTURA 	 CEP: 62170-000 - Mucambo/CE 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E 

PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO 

COO DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,80 

DF Despesas financeiras 1,11 

R Riscos 0,97 

Beneficio 

S + G Garantia/seguros 0,32 

L Lucro 7,30 

Impostos 9,35 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 1,20 

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

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

BDI
- (1±AC±s±R±G)(1-+-DF)(1±L) 1 
 (1-1) 	 - 

MUCAMBO CE 02 DE ABRIL DE 2020 

2 
Maffins 

JEngenl'tL~0 ,  ivit 
'CREÃ e 12.898D 
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MUCÁIv%BO 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
ffl~05 FAZEMOS 0 MELHOR 	

CNPJ: N°07.733.793/0001-05 
Í°STRUTURÂ 	 AV. Construtor Gonçalo Vida], S/N, Centro, CEP: 62170-000- Mucambo/CE 

ENCARGOS SOCIAIS. HORISTAS E MENSALISTAS 

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO 

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO 

CODIGO DESCRIÇÃO 
TABELA 026.1 TABELA 026 

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA % 

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

Al INSS 000 0,00 20,00 20,00 

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

A3 SENAI 1,00 100 1,00 100 

A4 INCRA 0,20 020 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 	ISEGURO DE ACIDENTES 	 1 3,00 3,00 3,00 1 3,00 

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

B ENCARGOS SOCIAIS CI INCIDÊNCIAS DE A 44,97 16,84 44,97 16,84 

Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 000 17,85 0,00 

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

83 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92 0,71 0,92 071 

B4 13° SALÁRIO 10,83 8,33 10,83 8,33 

85 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 0,07 0,06 

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

B7 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00 1,55 0,00 

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

B9 FÉRIAS GOZADAS 9,181 7,07 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 

9, 18

[- 0,02 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS 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 IDEPóSITOS DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA 4,81 3,70 4,81 1 	3,70 

C5 JINDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,47 0,M_I 0,471 0,36 

o REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,02 1 	 3,191 17,05 6,58 

Dl IREINCIDÉNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,551 2,831 16,55 6,20 

02 I EINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 
REINCIDÉNCIA  DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO  

047 036 050 0,38 

I TOTAL(A+B+C+D) 85,20 48,69 114,23 72,08 

. 

MUCAMBO CE 02 DE ABRIL DE 2020 

Martu 
nher Cvi 	 - 	 - 

tROA r° 12.096-0, 
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MUCÁMBO PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
R4TOS FAZEMOS O MELHOR 

CNPJ: N° 07.733.79310001-05 

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

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE 

ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO 

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO 

DATA: 0210412020 

	

1.0 	SERVIÇOS DE ROÇO  MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS 

C3109 - ROÇADA MANUAL. HA 

	

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

	

12543 	SERVENTE 	 H 	 833333 	132100 	1.1008333 

	

16815 	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR 	 H 	 83333 	256800 	2140000 

	

Total: 	1.3148333 

	

Total Simples: 	1.314,83 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	 0,00 

	

Valor Geral: 	1.314,83 

2.0 ICAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO 

C3954 - CAPINA MANUAL - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

12543 	SERVENTE H 00333 13,2100 0,4403 

16815 	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR H 0,0033 25,6800 0,0856 

Total: 0,5259 

Total Simples: 0,53 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 0,53 

83693- CAIACAO EM MEIO FIO. M2 

SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total 

11161 	CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,3000000 1,05 0,31 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,49 2,92 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 14,12 0,10 

Total: 3,33 

Total Simples: 3,33 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 3,33 

tREAn." 12.096-13 
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Anotação de Responsabilidade TéCniCa - ART 	C R E A — C E Lei nO 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
ART OBRA/ SERVIÇO 

NO CE20200625667 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

INICIAL 

1. Responsável Técnico  

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS 

Titulo profissional: 	ENGENHEIRO CIVIL IRNP: 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: 07.733.793/0001-05 

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL N°: SIN 
Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: Mucambo 	 UF: CE CEP: 62170000 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 

Valor: 	R$ 149.52409 	 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

______ 3. Dados da Obra/Serviço  

ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO N°' SIN 

Complemento: 	 Bairro' ZONA RURAL 

Cidade: Mucanibo 	 UF' CE CEP: 62170000 

Data de Inicio: 	0210412020 	 Previsão de término: 3110812020 	Coordenadas Geográficas: -3.902953, -40.742918 

Finalidade: Ambienta] 	 Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO CPF/CNPJ: 07.733.79310001-05 

_______ 4. Atividade Técnica  

15- Elaboração Quantidade 	 Unidade 

80. Projeto > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGISTICA> #40.1.3 	DE REMOÇÃO DE 90.4200 	 ha 
ÁRVORES 

19 - Fiscalização Quantidade 	 Unidade 

60 - Fiscalização de obra > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE 90,4200 	 ha 
REMOÇÃO DE ÁRVORES 

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

S. Observações 

REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO  MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS 
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ. 

_______ 6. Declarações 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na  legislação especifica e no decreto ri. 
529612004. 	

/ 

7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

- 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 
	 241.275.823-91 

de 	 de 	 "1 /c,, 	-') t.h) 

Local 	 data 	 PÉ16ITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - cNPJ: 07.733.79310001.05 

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

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$ 233,94 	Registrada em: 0310412020 	Valor pago: R$ 233,94 	Nosso Número, 8213930915 

2 
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.Sitac.COm.br/pubIiCO/,  com a chave: 

Impresso em: 2810412020 às 12:1834 por: , ip' 187.94.1 

www.creace.org.br 	faIeconosco@creaCe.Org .bt  
Tel: 1851 3453-5800 	Fax' 1851 3453-5804 

 
-x' 
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.1 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEXO II- MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

LOCAL E DATA 

A 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mucambo 

MUCAMBO-CE. 

• 	REF.: TOMADA DE PREÇO N° 1704.01/2020 

OBJETOS ....................... 

PREZADOS SENHORES, 

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇO 	N° 	1704.01/2020, 	pelo 	preço 	global 	de 	R$  
( 	 ), com prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro. 

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 Sr. 

Carteira de Identidade no. 
expedida em JJ, órgão Expedidor 	e CNPF 

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 de abertura da licitação. 

• 	 Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital da licitação e seus anexos. 
Atenciosamente, 

FIRMA PROPONENTE / CNPJ 	REPRESENTANTE LEGAL / CPF 7/ 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, 5/N - Lentro - 
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° 1704.0112020 

OBJETOS .......... 

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

DESCRIÇÃO: 

ITE 	
ESPECIFICAÇÃO 	QTDE 1  UNID 	

VALOR 
M 	 UNITÁRIO 1 TOTAL 

VALOR 
GLOBAL 

2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: 

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL % 30 DIAS 60 DIAS etc.. 

 % R$ 

TOTAL PARCIAL  
TOTAL ACUMULADO  

Mucambo - CE, - de 
	

de 2020. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, 5/N - Lentro - 

CEP 62.170-000 - 88 3654-1133 - https://mucambo.ce.goV.br/ 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
FAZEM O MUNICÍPIO DE MUCAMBO, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, COM 

NAS CONDIÇÕES 
ABAIXO PACTUADAS: 

O Município de Mucambo, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, em sua sede na Av. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, 
Mucambo-Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° , neste ato representado (a) pelo (a) 
ORDENADOR de Despesas, Sr. CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO, portadora do CPF n° ________ 
doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa,  com 
endereço à  em _________, Estado do , inscrito no CNPJ sob o n°  
representado por _________, portador (a) do CPF no ______, ao fim assinado, doravante 
denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇO n° 1704.01/2020, em 
conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços n° 1704.01/2020, devidamente 
homologada pela autoridade competente, ao fim assinado e a proposta da Contratada, tudo parte 
integrante deste Termo Contratual, independente de transcrição, na Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO 
LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL 
JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

• 	 3.1- A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste contrato o valor 
global de R$ 	( 	 ) a ser pago de acordo com as medições e o cronograma 
físico financeiro. 

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1-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° 
8.666/93 e suas alterações posteriores; 
4.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
4.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
4.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturasd, rfiente 

atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1-Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estbelecidos na 
TOMADA DE PREÇO no 1704.01/2020, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
5.2-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; 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - 
CEP 62.170-000 - 88 3654-1133 - p://rnucambo.cgQY.br/  
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primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, sob pena de retardar o processo de 
pagamento; 
f) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a 
execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio magnético (CD Rom); 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 

6.1-Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados e concluídos dentro do prazo 
estipulado no cronograma físico financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, 
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
6.2-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 Prefeitura Municipal de Mucambo. 
6.3-Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual. 
6.4-Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura de Mucambo, não serão considerados 
como inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

7.1-0 recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela prefeitura 
Municipal de Mucambo, para este fim. 

7.2- O OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ RECEBIDO: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da 
CONTRATADA; 
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento 
dos Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 
69 da Lei n° 8666/93. 
7.3- Mediante termo circunstanciado assinado pelas partes e apresentação das baixas ao INSS e no 
CREA, referente à matrícula do serviço. 
7.4- Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pelo licitante, 
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

CLAÚSULA OITAVA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

8.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data de assinatura do contrato, pelo período 
de 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos 
na Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

CLAÚSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1- As medições deverão ser elaboradas pela contratada, de comum acordo com a fiscalização e 
entregues na Prefeitura Municipal de Mucambo, até o antepenúltimo dia útil do mês. Para isso, 
devem ser considerados os serviços executados somente até o terceiro dia anterior a esta data da 
entrega. As medições não entregues até esta data serão cadastradas com de valor ZERO e o valor 
constante no cronograma financeiro, referente a esse período, será automaticamente transferi 
para o período posterior. 
9.2- O pagamento dos serviços será efetuado até o 30 0  (trigésimo) dia seguinte ao 	da 

apresentação da fatura. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N'--€ntrO - 
CEP 62.170-000 - 88 3654-1133 - https://mucambo.ce.gov.br/ 
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CLAÚSULA DÉCIMA - DA FONTE DE RECURSOS 

10.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, sob a dotação orçamentária no 09.01.15.512.1509.2.077, elemento de despesas 
3.3.90.39.00, com recursos próprios. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

11.1- Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses 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, pela variação do INCC - índice Nacional 
de Custo da Construção, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas; 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1- 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 n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1-Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa: 
b.1) Multa de 10,0 % (dez por cento) sobre o valor de sua proposta ,em caso de recusa da licitante 
vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
notificação feita pela Contratante; 
b.2) Multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o 
limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) Multa de 2,0 % (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato 
e rescisão do pacto, a critério da Prefeitura Municipal do Mucambo, em caso de atraso dos serviços 
superior a 30 (trinta) dias. 
b.3) Os valores das multas referidas nesta cláusula serão descontados "ex- officio" da Contratada, 
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto 
a Prefeitura Municipal do Mucambo, 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 a sua 
reabilitação. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

14.1-A rescisão contratual poderá ser: 
14.2-Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos inçisp 
1 a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
14.3-Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamenda da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveência d 

Administração;  

14.4-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sern-qtlé haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares co ovados, quando os 
houver sofrido; 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - 
CEP 62.170-000 - 88 3654-1133 - jp:IJmucambo.ce.gov.br/ 
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14.5-A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as consequências previstas no 
art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1-Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 
8666/93 e suas alterações. 
15.2-Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 
representante legal da recorrente dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do 
M ucambo. 
15.3-Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados à Comissão de 
Licitação. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1- 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. 
16.2 - 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. 

CONTRATADA 
ORDENADOR DE DESPESAS DA 

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS 
PUBLICOS 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
1.  
Nome: 
CPF/M F: 
2.  
Nome: 
CPF/MF 

(12 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vida], S/N - Lentro - 
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ANEXO  

MINUTA DE DECLARAÇÃO (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n° 
8.666193 e inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal). 

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. 72 

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

Mucambo - CE, - de 
	

de 2020. 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - 
CEP 62.170-000 - 88 3654-1133 - p://mucambo.ce.goviL  
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ANEXO VI 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEM PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 1704.0112020 

..............., inscrita no CNPJ no .................. 
• . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) .................. 

........., portador(a) da Carteira de Identidade no ......... 
e do CPF no ......................, DECLARA, para fins do 

disposto no subitem 6.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

o 	penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( 	) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0  da Lei Complementar n° 
123, de 14/12/2006; 
( 	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 0  da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 
40  do artigo 30  da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(local e data) 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

OBS. Assinalar com um "X" a condição da empresa. 
Este formulário deverá ser entregue à Comissão juntamente com os envelopes "A" 
e "B", pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006. 

/ 

3 
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ANEXO VII 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

SUPERVENIENTE A HABILITAÇÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 1704.0112020 

..................................................., inscrita no 
CNPJ n° ......................, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a) ............................, portador(a) da Carteira de 

• Identidade n° ............e do CPF n° ....................... 
DECLARA, para fins do disposto no Edital supracitado, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório. Declara 
ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer 
evento impeditivo posterior. 

(local e data) 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

o 	OBS.: Este formulário deverá ser inserido no envelope "A" 

2 
o 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - 
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ANEXO VIII 	 4 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 1704.0112020 

OUTORGANTE: (Nome e qualificação COMPLETA) 

OUTORGADO: (Nome e qualificação COMPLETA) 

PODERES 
Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura 
de documentos de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar 
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de 
recurso, renunciar a recurso interposto e assinar todos os atos e quaisquer 
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

(local e data) 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

Obs: Se particular, deverá ter firma reconhecida em cartório, e ser 
elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por represente legal 
ou pessoa devidamente autorizada, sendo necessário comprovar os 
poderes do outorgante para fazer a delegação acima. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - 
Rua Construtor Gonçalo Vidal, SJN - centro - 

CEP 62.170-000 - 88 3654-1133 - jp://mucarnbo.ce.gQYi1r/ 
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ANEXO IX 

MODELO DE RESUMO DE INFORMAÇÕES: 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 	 CGC: 
ENDEREÇO: (RUA, N°, COMPLEMENTO) 
BAIRRO: 

. 	CIDADE: 
CEP: 
DADOS DO TITULAR / SÓCIO ADMINISTRADOR: 
NOME: 
RG: 	 CPF: 
TELEFONE: (XX) _____ - 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA A SESSÃO: 
NOME: 
RG: 	 CPF: 
TELEFONE: (XX) ______ -  

OBS: OS DADOS ACIMA DEVERÃO ESTAR ATUALIZADOS DE ACORDO COM 
O ULTIMO ADITIVO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA, SE HOUVER. 

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM SEPARADO FORA DOS 

• 	
ENVELOPES) 

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


