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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Convite n.g 2022.07.18.1
AComissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, com sede na Rua José Alves Pimentel,
n.º 87. Centro, Farias Brita/CE, torna pú~l~co p~ra B. ~DhêsJrn.êma.dq~,in!~~~s~ados que até às Bh do dia 27 de julho
de 2022. na sala de reuniões, no prédio aa Prefeitura, endereço acima citada; em se~.são pública, dará inicia aos
procedimentos de recebimento e abertura de documentos de habilitação e dB propostas dg prnços da licitação na
modalidade Convite do tipo empreitada por menor preço global, sendo o setor interessªdo a(o) Secretaria
Municipal de Edycaçãa. mediante as condições estabelecidas na presente Carta.7Convite. tudo de acorda com a Lei
n.º 8.688/83. de 21.08.83, e suas demais alterações.
Compõem.. se esta Carta-Convite, as partes Ae H. com[) a seguir apre~~.ntadas:
PARTE A- Condições· para competição.julgélmenta·~ ªdjudicaç~a.
Em que sãfr estabelecidos os requisitos eas condiÇãeSpélra r:ompetição.julgamento e formalização do contrato.
PARTEH -ANEXOS
.
ANEXOT- Planilhas OrçamBntárias e Projetos
ANEXff ll - Minuta do Contrato
DEFINIÇÕES:
Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerern.neste documento·de
licitação, ·ou em quaisquer·de seus ·ánexas1eles t~rão o.significado d.~Jer.minadq a següir:
A) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Farias Brito, através da(o) S8cretariaMuniGipâld~E~ucªção.
8) PRUPONENTE/CONCORRENIE/ LICITANTE - Empresaquê aprese~ta proposta para frabiê±typ~'.~~fa l.icitaçªo:
C) CONTRATADA~ Empresa vencedora desta licitação emfavor da qual for adjudicado o Contrata.
O)CPL- Comissão Permanente de Licitação da· Prefeitura Municipal de Farias Brito.
Cópia desta Carta-Convite e seus·anexas encontra-se a disposi.ção dos interessadosnoendereço supramencionado,
sempre de segunda às sextas-feiras, em horário· ~armai de expedirmte ou nos endereços eletrônicos:
www.fariasbrito;ce.gov.br .ewww;tce.ce.gov.br.

1- na OBJETO
1.1 Contratação de serviços a serem prestadas na construção de cisterna na Escala de Ensina Fundamental
Pedra Fernandes de Alcântara, e construção de fossa e sumidouro em alvenaria cam caixa de inspeção de
· concreta na Escala de Ensina Fundamental Casma Alves Pereira e na Escala de Ensina Infantil e Ensina
Fundamental Duque de Caxias, na Município de Farias Brita/CE, conforme projetos e orçamentos elaborados
pela Secretaria de Infraestrutura. anexados a esta Carta-Convite.
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2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Aparticipação nesta licitação implica na aceitação plena e integral de todos os itens e condições previstos no
presente Instrumento Convocatório, bem como na Lei n.º 8.666, de 21/06/83. e suas alterações posteriores.
2.2 - Poderão participar deste certame as pessoas jurídicas escolhidas e convidadas pela Administração, bem como
os demais cadastrados na correspondente esp~~i~li9.~~~HY~,~~nife~Jª~~mseu interesse com antecedência de até
24 (vinte e quatro) haras daapresentaçãa dás propostas. (Art. 22. llh::/c § 3º daLei..8.686/83 e suas alterações
posteriores).
2.3 Os licitantes poderão ser representadas neste certame por sócia da empresa licitante com poderes de
representação, sgKia-gerente. ~iretor da licitante ou titular de firma individual~
2.3.1. Nos demai.s'casas deverá ser aprE!sgntada Procuração por instrumento público ou particular.
2.3.1.I Caso seja apresentada procuração por instrumento particular. esta deve ser específica para o Convite n.º
2022.07.18.1. e está com firma devidamente reconhecida em cartório, casa contrário, dever~ ser apresentado
documento de identidade do outorgante para qm:r seja confrontada a. as§.inatura, sob pena de invalidação do
documento;
2.3.1.2 Estes documentos deverão ser apresentados fora dos envelopes, para que passam ser analisadas.Na ca§o de
cópias. deverão ser devidamente autenticadas por cartório competente ou estarem acompanhadas doS 1:1riginais,
sob pena de invalidação do documento.
3.0-DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CENVHEIPEN.º 01)
3.l Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fBl::hadq,tendo na frontispício as
seguintes dizeres:

ÀCamissãa Perlllanente de Licitação
Pref·eitura Municipalde·FariasBrita
Convite N.º 2022.07.18.1
Envelope n.º. 01 - Documentas de Habilitação
Razãa SaciaLda Licitante
3.2 ff envelope n.º OI deverá conter. as· seguintes duc~mentas a seguir r8lacionados. em arigirlal. ppr qualquer
processo ·de.cópia autenticada par cartório competente; aUpar ·puhlicação·da.·imprensa·· afiqiaktodoSperfeitElmente
legíveis, dentro deseus prazos evalidads, na dia e hor~rialndicados:
3.2.1 Registro Comercial. no caso de empresa individual. devidamente registrado na Junta Comercial da sede do
licitante;
3.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado na Junta Comercial da sede do
licitante. em se tratando de sociedades comerciais. e, no caso de sociedades por ações. acompanhado de
documentas de eleição de seus administradores:
3.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis. acompanhada de prova de diretoria em exercício:

3.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir:
3.2.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (relativas à Dívida Ativa da União e Secretaria da Receita
Federal);
3.2.6 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
3.2.7 Prova de Regularidade paracom afazendáMUriiriipal:
3.2.8 Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
3.2.S Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
3.2.IO Prova de Inscrição na Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
3.2.11 Prova de regularidade junto a Justiça elo Trabalho mediante apresentação da Certidão Nég.ativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior. doJ rabalho - TST;
3.2.12 Comprovação de registrp ou inspriçãu na entidªde de classe competente; compatível comg ohj~to da licitação,
e.que eoqste seu(s) responsável(ei~)t~cni.co(s);·······> i• ; .. < >>i·· J•········· Y. .•. • . . . .·)
..·.· •·•· · · ·.
3.2.13 Comprovação de capacidade técnicu .. operaeionaJ paraYdesempenha. de atividade. . pertinente e curhpatfvel.em
características, quantidades e prazos com o•. objeto dá licitação, sendo esta feita mediante a apresentªção de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito .público ou privado, devendo tais atestâdos virem
acompanhados da.s respectivas planilhas descritivas do.~ se~viÇôs êxécutados;
3;2J3J Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurfgica, parafins de
comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, pois a capacidade técnico-operacional (art. 30 . inciso n.
da Lei 8.BS6/IBH3) não se. confunde c.om ~. capacidadetécnico-profissional (art 30, §JY, im:iso t da Lei
8.666/1883),.uma vez que aprimeira.considera·•aspe~tos típicos da pessoajurídic;a.·GprnoJnªtalaÇges.iequipamentos
e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao profissional que atua na e111presª (Acórdão 92712021
Plenária/TCU);
3.2.14 Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante possuir em seu qt.1Bdrn permanente, na data
prevista para entrega da proposta, prnfissirmal respansáver técnico, detentor de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado na entidade de classe competente . . por execução g~ obra ouservi.~o. de
característü::as semelhantes com o objeto< da licitação, devendo teJ(is) atestado(s) yirforn) acompanfuadu(s) das
respectivas planilhas descritivas dos serviços executados:
3.2.14J Para comprovar que o profissional acima referida pertence ao qµadro permanente da licitante; no .caso de
nãnser . ·sócio da.·mesma ...deveráser .·apresentada·· cógiai~asua . . ~prtei.~a•·.de Jrabal~Q êPei~yidgnct~ ~oeielz•CTPS.
acampanhagª·.•d.?pópiadu·Livrgge(~egistr.a .• de Funci~~.á.rias 9µ Contrato .9. ~P~e~ta.~.~º··~~S,!·~~yi.~es·•i~•.~Q"I•firmas das
partes devidamente reconheeidaspur cartório competente, caso contrário, deveráser··apresentadu documento que
identifique as assinaturas dos signatários;
3.2.14.2 Para fins de qualificação técnica, não serão aceitas certidões de acervo técnico sem atestado e sem
estarem acompanhadas das respectivas planilhas descritivas dos serviços executados, bem como não serão aceitos
atestados emitidos por pessoas físicas;
3.2.15 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei. que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou

balanças provisórias, podenda ser atualizadas par índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta, não senda aceita sua substituição par quaisquer outras documentas;
3.2.16 Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
3.2.17 Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal de sua disponibilidade,
nas termos da § 8°. do Art. 30, do Estatuto daslicitaçoes;
3.2.18 Declaração de que a licitante se compromete a cumprir com todas as termas deste Egital, e casa venha a ser
vencedora da presente Licitação, instalará Unidade de Apoia para execução das serviços, corrrtada a infraestrutura
necessária no Município de Farias Brito/CE;
3.2.18 Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadra de pessoal, empregadas menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturna, perigosa ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qUalquer trabalha.
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 {quatorze) anos, nas termas do inciso XXXlll, da Art. 7º da Constituição
Federal.
3.3. Adocumentação apresentada integrará as autos do processo e não será devolvida. Toda a Dm:mmentação
deverá estar atualizada nas termos da legislação vigente.
3.4. Ds.·licita.ntes que apresentaram. . dacumentas de ~:~9ilit~~~p em desacordo ctfrn as descriço~~ anterio~~ê:<~·~rãu
eliminados e não participarão da fase subsequente do.processa licitatório. .
·
.
3.5. S.amente será aceita a documenta acondicionada na envelope "A". não sendo admitida pusterioçrnente o
recebimento de qualquer outra documento. nema autenticação de cópia de qualqperdQ~u~~nto par membra da
Comissão Permanente de UcitaçãQ, nem permitido à. licitante fazer .qualquer ªdenda ern dqçµFiJento entregue à
Comissão.
3.8. AComissão poderá. também, solicitar original de documenta já autenticada, para fim de yerificação. senda a
empresa obrigada apresentá~lo no prazo máximo de 4Bh contadas a partir da solicitação, .sub pena de ..não a
fazenda. ser inabilitada.
3:7. Asolicitação feita durante a sessão de habilitaçã.a deverá serregistrada em Ata.
3.8. Casa a licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Parte deveráapresentarOeclaraçãa que .c.amprave
tal situação.

DRIENTAC.âES SOBRE AFASEDEHABIUTACÃD:
3.8. Na forrna. duque dispõe nArt42. datei Compfon1enfarn.º 123. de 14 dede.zemhra 9e ioop~a aprnprovâçãu da
regularidade fiscal das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP}samente sHráexígida para efeito de
assinatura do contrato.
3.IO. Para efeito do disposto no subitem acima. as microempresas (ME) e empresas de pequena parte (EPP). por
ocasião de participação neste procedimento licitatória, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal. mesma que esta apresente alguma restrição.
3.11. Havenda alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado a prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contada a partir da momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
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período. a crit8rio da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
d8bito. e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
3.12. Anão regularização da documentação, no prazo previsto no subitern anterior. implicará decadência da direita à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei n.º 8.888/83, sendo facultada à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
3.13. Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta LicitaÇão referentes à fase de
habilitação, bem corno que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, serão
inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que não apresentarem a. regularização da documentação de
Regularidade Fiscal no prazo definido acima.

4 - DA PROPOSTA DE PREÇO
4.t- A proposta de preços deverá se apresentada em envelope fechada, juntamente com a envelope de
documentação, sobrescrito:
ÀCamis.sãa Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Farias Brita
Convite .N.º 2022.07.18.1
Envelope n. º m- Proposta de Preços
Razão Social da licitante
·
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4.2 As Propostas de preços deverão ser apreS8iilatlás enl Df(urrilí)via empapeltimbra1fo'Uap~6ifriaempr[lsa. sein
..

..

··· .•...

..•.

.. ....

emenda. rasuras ou entrelinhas, assinadas por representante legal e por respansáve.I tec11icaJda. mesma a ser
entregue a CPL em envelop~ fechado.
4;2;1Na proposta de preçosdeverác:onstaros seguintes dados:
a} Identificação obrigatória dos preços apresentadas para osserviçns:
b) Obras eServiços a serem executados; iguais ao ofujeto destaJicitação;
c) Preço Global por quanto a licitante se compralllete a. executar as obras e serviços objeto desta Licitação.
expressos em reais em algarismo e.por extenso;
d) Prazo de validadeda Proposta, que será de; nomíni1110. BD (sessenta) dias;
e) Prazo de execução dos serviços, qi.Je será de 3D{trinfa) dias.
4.2.2 Aproposta de preços deverá vir munida dos itens abaixo, devidamente assinados pela engenheiro responsável
técnico da emprBsa proponente. que devem ser elaborados de acordo com o Anexo 1 deste Edital. sob pena de
desclassificação da mesma:
a) Resumo(s). se houver;
b) OrçarnBnto(s) detalhado(s), contendo a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço. a quantidade, a unidade, o
preço unitário 8 o preço total. em algarismo. e o preço GLOBAL do orçamento. conforme planilha orçamentária anexa
a este Edital;
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c) Cronograma física-financeira da abra, conforme cronograma aprovada anexo a este Edital;
d) Composição de custos de preços unitárias das itens;
d.O A composição de custos de preços unitárias de itens deverá conter todos as insumos e coeficientes de
produtividades necessárias de cada serviço, quais sejam equipamentos. mãa de abra. totalização de encargos
saciais, insumos, transportes, totalização de impast~s e tax9.s~ e 9uaisquer outras necessárias a execução das
serviços. Considerar as yaJares de mã!f de abra não infariares aos pisas salariai§ normativas da categoria
correspondente, fixados por dissídio coletiva, Acordas ou Convenções Coletivas de TrabalHrn
d.2) Nas custas das composições não deverão ser apresentadas preços unitárias simbálifü1~ ou irrisórias, assim
coma aquele incompatível com as preços praticadas no mercado, i::onfarme aLei.n.º 8.866/93 8 suas alterações;
e) Composição da taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BOI, i::onfarme estabelecida pelo ACóROÃD 2822/20!3 TCU - PLENÁRIO;
f) Planilhade encargos saciais.
4.2.Z.I O(s) orçamenta(s) detalhada(s), i::ontendo. à especificação da Grµpo/Subgrupa/Serviça e quantidade,
conforme item· anterior, deverão ter s.eus itens e quantit9tivus idênticos aos aprnsentadus nas planilhas forne.cidas
conjuntamente a este edital não senda permitido ao licitante alterá-la (em seu conteúdo e quantitativas}sahpenade
imediata desclassificação. Caberá apenas ao licitante fornecer os preços para a execução dos serviços solicitados.•
4.2.2.2 Os preços unitárias apresentadas pelas licitantes para a mesma item/serviço, deverão ser reduzidqs de
forma lineàr, não senda ai::eitas preços unitárias. divergentes para a mesmo item/serviço embor.a em arçanientas
distintos sob pena de imediata desclassificação de suaprapusta.
4.2. 2:3 Na caso de erro. naeal.u~aHNID~DE. a.CPL considerará como carreta . a.Unidade.expre#anqOrçamento da
Prefeitura Municipal de Farias Brita para o ite1Tt.
4.3 - Os valares contidas nos orçamentas serão considerados em ITluedá corrente nadânaf{READ mesma que não
contenham osímbolo da moeda (R$):
4.4 -D~. ·preços:· constantes dp arga~enta da licitant~ dever~o conter apenas duas· casa~:p~~Jrnai~capás ayíçgul~,
cabendo. ao licitante•·.proceder ao. f:lrr~dqndamento. oµ de§prezaras números após as duas cfjsas depimai~••.·.• das
centavos.
4.5 - Independente de declaração <expressa, fica subentendida que, nu valar prapasta.>êstãa inclu.ídas ta.das as
despesas necessárias à execução da obrª, inclusive as.relacionadas com:
4;5J>mât~riais, equipamentos e·mãa de abra;
4..52- carga,.tri3nsporte, descarga·e montagem;
4.5.3 - encargos saciais. trabalhistas, previdenciários e outros;
4.5.4 - tributos, taxas e tarifas, emalúmentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
4.5.5 - seguras em geral. bem cama encargos decorrentes de fenômenos da natureza. da infartunística e de
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiras, geradas direta ou
indiretamente pela execução das abras e/ou serviços;
4.6 - Aabra será contratada par EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Portanto as licitantes deverão verificar e calcular
todas as quantidades dos serviços a serem executadas, podenda aumentar ou diminuir as quantidades previstas na
Orçamenta estimado em Planilha de Quantitativa e Preços Unitárias.

4.8.1 - Olicitante assumirá toda e qualquer responsabilidade pelas alterações quer vier a fazer em decorrência da
permissão contida no item 4.6, não havendo necessidade de autorização prévia nem da Prefeitura Municipal de Farias
Brito nem da Comissão. No entanto, Ei licitante deverá entregar as abras e serviços totalmente concluídos. de acordo
com os projetos executivos fornecidas pela Administração Municipal, em perfeito e total funcionamento, e observada
todas as normas técnicas de segurança e nada pa~e~áal~~arposteriormente à abertura das propostas com relação
a imperfeições, erros ou di§crepâncias dadoculllentação da licitação.

5 - DOS PROCEDIMENTOS
5.1 - Os envelopes A" - Documentação e "B" - Proposta de Preços, todos fechadºs, serão recebidos pela Comissão
no dia, hora e local definidos rio preâmbulo destª. Carta-Convite.
5.2 - Após o Presidente da Comissão receber .os énv~lopes "A" e 8" e declarar encerrado o prazo de recebimento
das envelopes, nenhum outro .será recebido e ne111 s.erão aceitos qucumentos outros que não os .existentes nos
referidos envelopes:
5.3-Emseguida, serão abertos os envelopes contenâuos dlJcumentos··exigidos para fins de habilitação~AC.0111issão
examinará us aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade.dos documentas.
SA-Us documentos de habilitação serão rubricadas p~l°:s~1Tl~Q.1PfºS da Comissão, em seguida pastas à disposição
d~s p~epostos das licitante~ para qye os exami.nem e ~.~ rp~i~iquertt
5;5 .~A Comissão examinará possíveis apantamentus;fe.itos .por prepostos das licitantes, manifê&tando~·se sªbf~ a
seu acatamento. ou não.
5.8 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão,uPresidente da Camissão.f8:rá dire!:a111ente intimação das
atos relacionadas com a habilitação e lnªbjlitaçãoda.s .licitantes, fondamentanda a.sua peçi§MD~~istrando os fatos
em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de interpor r.ecurso, a:.fllJl d~ qqe. cpnste tmata e
seja aberto o prazo recursai. Os autos do processa estarão com vista franqueada au interessapo na presençada
Comissão.
5J - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos afo§ referidas no item
anterior será feita através da lmpressaOficial ou de outro meio de comunicação, iniciando-se ho dia útil seguinte à
publicação o prazo previsto em lei para a entreg9 à Comissão das razões econtra razões de rei::urso.s a serem
interpostos pelos recorrentes. Asessão será suspensa.
5.8 - Decorridos os prazos e proferida a. decisão sohr~ usrecursus interpostos, a Comissão ma~earA ~ data e
horária en1 que . dará···prosseguimento . ao.procedimento liui~atório, cuJa. cumunicaçãp à~ licit9n~rs··s8:ráfeit~ çom a
antecedênçJª mínima d~ 24h.da.datamarcada. através.dalnipcessa Oficial pude aut~a.1118:i9Q8:D.~l11un:t~9.ção•
5.8 - Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a ComissãôdârãprcissBguimento ao
procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada. o envelope fechado que diz
conter a Proposta e demais documentos.
5.IO - Na ausência de qualquer preposta de licitante. a Comissão manterá em seu poder o referido envelope, que
deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data
da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
11
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5.11 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "8". A Comissão conferirá se foram entregues no referido
envelope a Proposta e o Orçamento.
5.12 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, serão examinados os aspectos formais da
Proposta e do Orçamento. Dnão atendimento a pelo menos uma das exigências desta Carta-Convite será motivo de
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
5.13 - AComissão fará, então; o ordenamento das propostas das delllafa licitantes não gesi::lassificadas pela ordem
crescente dos preços nelas apresentados;
5.14 - AComissão examinará, da licitante cuja proposta está em primeiro, segundo e terceira, lugar, o Orçamento.
Não sendo encontrados erros a Comissão declarará a licitante classificada em pri111eiro lugar cfrrrrn vencedora desta
licitação.
5.15 - Caso seja encontrado erro ou erros a Gumissão promoverá desclassificação da proposta>e fará a mesma
verificação com relação à proposta da licitante que apresentou o< segundo menor preçH global e assim
sucessivamente, observada a urdem.crescente dusvalures.d~sp.ropustasde preços, até quecima mesma empresa
tenha . ~.ua··Psoposta de Preços e9p~çaine,ntu .• daG~pÍ~~·~·ip.mf~>~.~~ to~us q~pB,q.yJ.§.itosda .C.arta-Convit~.
5:16··.·.-AUµmissão n~o considerará cam11erraas.diferenças ·por . ventura existentes n~s···cen~?vos, derêfE,B,bÊ~s·de,
operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças· nos centavos não ultrapasse o valpr em real
correspondente aO.OI% do valor global do orçamentqdalicitaf1te.
5.17 - Gaso duas ou mais licitantes que não tenham §idâdêsclassificadqs<apresentem suas proppstas cmn prgçq§
iguais, a Comis.são fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste capftulo, Qb§ervµd~s
as disposições datei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.
5J8- AComissão, após os procedimentos previstas nos itens anteriores deste capítulo; su#pe11~.~rá a sessão a fim
de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão.e pelqs prepustosdos)icitantes que parUcipqm
da licitação.
5.18 - Se presentes osprepostos d.as licitantes. à sessão, o Presidente da Comissão fará clír.êt9rnentlra intimaçãp dos
atos relacionados com ojulgamenta das propostas.funda111entando a sua decisão e registran.do os ato~ em ata.
Caberá. aos . Prepostos . das llcitantesse.·manifestarem sobre ajnte~ç~o . pe interpor ou nãq PEfours~;a fim d,~.·••9ue
conste emata e seja aberto oprazo recursaL Os aqtus do processo ~stE!.r~o pom.yista JpE!nqueada aq inteDess~QO. ou
interessados na presença da Uomiss.ãu.. ·. .. ·.• · < ·. · · • • .· · ·•· · · .

5.20- Caso não estejam presentes ~ Sêssão o~

prapusta~

< .· .. . .....· .·....

. ·• · .· · ...•·.·.·.· · ·•· · · · · •· ·

pas li.citant~s. a inti.rnação dos atos referi~ps np.it8m
anterior seráfoita· através da .• lmpressa. Oficiafuu.·denutra·meia de.cnmunicação,Jnicianda~se··rnudiáCítif seguinte à
puhlicaçãnu . prazo prevista.·em·lei.para . a ·entrega a· CamiSsão·das razões·.·de.recursus a sere111 jn~erpustas··pelos
recorrentes. Asessão será.suspensa;
5.21 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo Presidente da Comissão, na presença
dos prepostos das licitantes.
5.22 - À Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinicio para outra ocasião.
fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não abertos deverão ser rubricados
pelos membros e por, no mínimo. 2 (dois) prepostos de licitantes.

5.23 - AComissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as Propostas e os Orçamentos, solicitar
pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas
decisões.
5.24 - Todos os documentos fü::am sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a conclusão do
procedimento.
5.25 - No caso de decretação de feriad11que coincidácoma data dêSighada para entre.gados envelopes "A" e "B" e
suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora~ mesmo local, podendo,
no entanto, a Comissão definir outra data. horário e até local, fazendo a publicação e divulgaçãq na mesma forma do
início.
5.26 - A Comiss.ão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista nesta Carta-Convite, nem preço ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitante§.
5.27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preçB nQmérico ou porextensa . prevalecerá este9ltimo.
5.28 -Uqando todas. as licitantes forem inabilitada~ . outodas.. as,propostas forem desclassificpdas. eílT ~ãp havendo
intenção de interposição de recurso par parte de liciti;int~, a Uornissãnpoderá fixar às licitantp o prazoqe PS (oitp)
dias úteis para a apresentação de nova dBcumelltação ou de outras propostas nos termos. do art. 48 datei 11.º
8.666/83.
5.28 ~Abertos os envelopes contendo as Propostas, ~pD~.5pnolúídaá fase de habilitação, não cabe descl9§s}fi~9r a
prqpusta por motivo. relacionado com ahabilitaçãp. ~[)lvn BIJ1 razão de fato superveniente ou sá~çonheciqo [)PP~ p
julgamento.
. .
·
·
5.3U ~. AComissão verificará a existência de microempresas (ME) ou empres9sde pequ~no.pprt~ (EPP). parq o
cumprimento do constante na·Lei·CompJementar•n.ºJ23l2UOB,procedendp nafofíll[).d~~ ~~W!EJHS, 9baixo.
5.31 ~ Caso a proposta classificada em lº lugar que não seja ME ou EPP.. q Comissãp pr.qg~#erá de acorqo corno
seguinte:
5.31.1 - Hi::a assegurada, como i::ritério de desempate (Lei Complementar n.º 123, de tf.de dezembro de 2008);
preferêm::ia de contratação para as MEe EPP.
5.31.2 - Entendem-se. por empate aquelas situações em que as prupustas apresentadas pelas mii::roempr~sas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à. prupâsta melhor. 1::lassificada.
depois de ordenadas as propostas de preços em ardem i::respªnte dos preços ofertados.
5.3L3.Para efeito do disposto no subitem 5.31.1, acorr~ndo empate, a ComissãO pruçederá da seguintefornia:
a)· a microempresaou·empresa de.pequena portemelhor.cla~sificada .poderá apresentar prupn~ta d~ pre~oinferior
àquela considerada vence d.ora da ce.rtame. ··situação em que será classifii::a~a <em ;priqmira. lugar e
consequentemente ·aeclaradavencedoradn certame;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.31.2. na ordem classificatária,
para o exercício do mesmo direito.
5.31.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.31.2. será realizado sorteia entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata.
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5.31.5 Na hipótese de não contrataç~o nos termos previstos no subitem acima. o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.31.6 Ocorrendo a situação prevista no subitem 5.31.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação da Comissão. Todas os atos
deverão constar da ata dos trabalhos.

6 - DA HDMDLDGAÇÃDE ADJUDICAÇÃO
6.1 - AComissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Certamef q(]m classificação das
licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram.
6.2 - AHomologação desta licitação ê a Adj~clicaçêo do seu objeto em favor da lifütante cuja proposta de preços seja
classificada emprimeiro lugar sãudarmlllpetência~p,Qrdenador de Despesas da Secretaria.
6.3 - OCo.ntratante. se reserva<odireito de não lio.malogar e revogara presªnte licitação, por,razõ.~s de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escritq e fundpnie.ntado sem
quecaiba aqualquer das licitantª~ qdireito.

7 -UDCDNTRATD
7.1 - U Município de Farias Brito. através da(o) Secretaria MLinieipal de Educação. e a licitarit13 venced.º[~ desta
licitação assinarão contrato. no prazo de 05 {cinco) dias úteis, contados da data da convocaç;ªº para este fim
expedida pela Contratante sob pena de decair do direito à contratação.
7:.2 .- .Arecusa· injusta da licitante vencedora em.assinar o. Contrato. aceitar. oµ retir~r ~ .i.n~t·~u~e:nto eqüi\lale~té
dentro do prazo estabelecido· pelo órgão contratantª caracteriza o desçumprhnentotatal ,pµ,Qbrigação assumida,
sujeitando-a a multa de ID% (dez por cento) sobre ovalor da obraauseryiçpcnn~lante de;~~aprppos~a de P:reços.
7.3- Aexecução do Contrato deverá ser acompanhadas fi.s~al.izada por represent~ntê da. Prefe,itµga Municipal de
Farias Brito. especialmentedesignado.
·
7.3.1 - Orepresentante da Prefeitura Municipal de farias Brito anotará em registro próprio>foijas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato; determinando o que for neces~.ário à regularizaçªo das faltas audefeítos
observados.
.
7.3.2 - As decisões e providências ql.le ultrapas~arem i3 c;,0111petência dq reprê~entante deverão ser sqJiqitadás ·a
séusisuperinr~s em tempo hábil para iadaçãa das mpdidçisngnv.e~ientgs. .. .,. · .· . . . .
'· > •..•.••...·
7.4· ;.·.·A ·Cantratada•··deverámanter·.· preposta, . ··aceito•pela Contratante1na lgcµf;da @bra;.para'•···representâda na
execução d.a contrato. AContratada se. obriga, aindp. a ~~nter na obra .coma seus resp?nsá'tei~'. durante todo a
prazo de sua execução e até a seu recebimento definitiva pela Prefeitura Municipal de Farias Brito. todas as
profissionais qualificadas de habilitação desta licitação, autorização da Contratante, e a seu critério, poderão ser
substituídos por outros portadores de ART igual ou superior.
7.4.1 - Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrata. em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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7.5 - AContratada é abrigada a reparar. corrigir, remover, reconstruir au substituir, às suas expensas, na total au
em parte, a abjeta da contrata em que se verificarem vícios, defeitos au incorreções resultantes da execução au de
materiais empregadas.
7.S - AContratada é responsável pelas danas causadas diretamente à Contratante au a terceiras. decorrentes de
sua culpa au dolo na execução au a acampanha~e~t~pela Prefeit~raMunicipal.
7.7 - AContratada é responsável pelas encargos trabalhistas. previdenciários; fiscais.e comerciais resultantes da
execução do contrato.
7.8 - Oprazo para a infcia da execução das serviços fica fixada em 05 (cinco) dias úteis cantados a partir da data da
assinatura da Contrata e da Ordem de Serviço.
7.8 - Oprazo para a execução das serviços é de 30 (trinta) dias, cantadas da assinatura da ardem de serviço e as
etapas obedecerão rigorosamente atranagrama física definida pela Prefeitura Municipal que é parte integrante
desta Carta-Convite.
7.IO - Os prazos de início da etapa de execução, de çoflcJusãa de entrega adn1item prarragaçãq, mantidas ~s demais
cláusulas da. contrato.asseguradas 1T1anµtençãad~.seqequilfbriuecanâmicn.. financeira; d.e.sdeque acorra alg~m . dos
seguintes motivas. devidamente autuado ert1prncesso:
7.toJ- alteração da projeto ou especificações pela Contratante:
7.I0.2 - superveniBncia de fato excepcional ou Jmprevisf\Jel estranho à vontade das partes, que ªItere
fundamentalmente as condições da execução da c.pntrpfo:
7JD.3 - Interrupção da execução do contrato ou dillJillüiçap do ritmo de trabalho por ordem e.na int~re~s~.>~a
Contratante:
7.10.4 - aumenta das quantidades inicialmente previstas na contrato; nus limítes estaheJe#iqos ~a item 8.4 desta
Carta~Canvite.

7.I0.5 - impedimento de execução da contrata por fato ou ata de terceira. reC:nnhecidupela:.pr~.feitura Muninipaf em
documenta contemporânea à sua ocorrência:
7.IO.S - omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal inclusive quantaaos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente. >impedimentu ou retardamento execução do contrato. sem prejufzp das
sanções legais aplicáveis aos resp.onsáveis.
7.ll - A·· prorrogação de prazo deveráserjustificadapnrest:ritae previamente autorizada pela Prefaiturª.Municipal
de Farias Brita.
7.12-.•0eurreráa.·rescisãu·da contrata;.Tnd~pendente111ent~ ~~interpelação Judicialuu extr~j~die.içil é semqpeicaiba à
Contratada direita.ª indenização de qualquer natureza ...acorrenclu· qualquer d~s ~eguintesp,~~º. ~:
7.12.1- não cumprimento au cumprimento irregular das cláusulas contratuais nu.da leg.islaçãnvigerffé;
7.12.2 - lentidão na execução das serviços, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela não conclusão das mesmos
nos prazos estipulados;
7.12.3 - cometimento reiterada de erras na execução dos serviços;
7.12.4 - concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócias, gerentes au diretores;
7.12.5 - a atraso injustificada no início da abra au paralisação da mesma sem justa causa e prévia comunicação à
Prefeitura Municipal;
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7.12.S - a subcontratação total ou parcial das obras ou serviços, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal, a
associação da Contratada c:om outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial. bem c:ama a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas na Instrumento Convocatória e no Contrata:
7.12.7 - a desatendimenta das determinações regulares da autoridade designada para ac:ompanhar e fisc:alizar a sua
execução, assim cama a de seus superiores:
7.12.8 - a cometimento reiterada de faltas na súa execugãa anotadas peh:rrepres:entapte da PrefoJtura Municipal,
conforme previsto no parágrafo Iº do art. 87 da Lei n.º 8.686/83:
7.12.8 - alteração saciai ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa. que prej.µdique a execução da
contrata;
7.12.IO - razões. de interesse pública,. de altarelevância de ampla canhecimerifa, justificados e d~terminadas pela
Administração Pública:
7.12.11 - a supressªª· par partê da Adn1inistraçãa, d~~bras ou serviçp~ drfengenharia, acarret9nffa.modificaçãa da
valar inicial da contrata além da limite sstabelecidun11item 8.4 destaCarta~Danvite.
7.12.12.- a· s~spensãa de sua exe.cuçãn~ por ardem:esjcrita ela Contratante; ppr·pram superior a 80 (nav.enta) dias,
salvo em casa de qalamidade pública, grave perturbação da ardem interna ou gu~rr~, ou. ainda Pp~ r;.7ffrtidas
suspensões que totalizem a mesma prazo, independ~o~~l]Jr~!~ ;9~ ~~gamenta }.brigatária dl indeniz9~.9~~g~e!.~s
sucessivas e contratualmeDte imprevistas desmabili~~çp~~·~ outras previstas; assegurada a .çontratad~ru~~~es
casas, o direita de optar pela suspensão da c:umpriftiénfü das obrigações assumidas até que s·ªja normálizªda a
situação:
7.12:13- Oatraso superiora.30.ürintª). dias d.as pagamentos devidos pela Prefeitu.raMp.Qi~iH~Jr.q~~pr~entesdéuhras
ou serviços, ou pare: elas destes járeqebidus .ou exHcutados; salvo emcasude ç.alªniid~ql}póplicª,~rave perturbação
da ardem. interna ou guerra. assegurado à Contratada o direito de .optar pela syspensão.da cumprimenta de suas
óbrigações até que seja normalizada a situação:
. .·
7.12.lk- deixar de colocar e.manter no canteiro das abras equipamento exigida para a exeFÜÇij1:1 dps serviços. bem
cama as placas de sinalização adequadas:
·
·
7.12.15 -, a não liberação, por parte da Contratante; de área. local .qu.objeta para execuçãgda obra, nus prazos
cmntratuais, bem coma das fontes de111ateríaís naturais especificadasF1a projeto;
7.12.IB - a ocorrência de casas fortuitos .nudHforça maiori.regularllmnfe cnmprovada, impeditiva<da e)<ªcÜção do
Contrata;
7.13 ~Arescisão . . amigáveldo••confrata, •. pprªcardnentre awparté§.• deverª.sªr preqedJ~a9.eaptaritàçãoeêtjeita e
fundamentada· da Ordenador da Despesa.
·
7.14 - Quando a rescisão ocorrer com base nas itens 7J2JO e 7.12.16 desta Carta-Convite, sem que haja culpa da
Contratada. esta será ressarcida das prejuízos regularmente c:ampravadas que tiver sofrida, tenda direita a:
a) pagamento devida pela exec:uçãa da contrata até a data da rescisão:
b) pagamento da custa da desmobilização.
7.15 - AContratada. pela prazo de SD (noventa) dias após a execução das serviços. será responsável par sua falta ou
reparação. desde que a fiscalização da Prefeitura Municipal comprove que danas acorridas tenham resultado da
execução imperfeita ou inadequada às especificações de origem.

7.18 - Éfacultada à Prefeitura Municipal de Farias Brito. quando o convocado não assinar termo do contrato no prazo
e nas condições estabelecidas nesta Carta-Convite. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados. de conformidade com esta Carta-Convite. ou revogar esta licitação.
7.17 - A Prefeitura Municipal de Farias Brito poderá. a seu critério. determinar a execução antecipada de serviços.
obrigando-se a Contratada arealiza~los.

B- aas ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AD CONTRATO
8.1 - A Contratante reserva-se o direito de. a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto.
plantas e especificações.
8.2 - Caso as alterações ou modificações <impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços
unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento nu abatimento. ser~ apurado com base
nas cotações apresentadas no orçamenta.
8.3.·- Caso as alterações e oumodi.ficaçõesnãotenhcnTI mo orçamentada licitante ositenscorrespondemte,~ com• o.s
seu.s respectivos preços unitários; serão utilizados os preços unitários constantes da tabela d~ preços.utili~~dª pela
Prefeitura Municipalde Farias Brito.
·
8.4 ~ ÀPrefeitura Municipal de Farias Brito caberá odireito de prOmover acréscimos ou suprErnsões nas ohras.uu
ser\/iços. que se fizerem necessários, até o limitecortêspOndente a 25% (vinte e cinco por cento).do valar ininiál do
contrato. mantendo-se as demais condições do contratonosJermos do art. 85. parágrafo 1º. da Lei fü;º 8.BJ36/H3.
8.5- Gasohajaacréscir110 ou.dl111ipulçãonovo.lume das·~erviços este será ogJeto.d,.e.farrnqA~!~ivqao1 coritratD.apos
o que será efetuado o pagamento;uafpufado ncysterm13sdo itens R2 e B~3:
·

s -nas P·AGAMENTDS
8.1 -A fatura relativa aas serviços e~~cutados no período de [:ada mês civil, cujo valar §er~ ap~rado atra.vésde
medição. deverá ser apresentada à Sec:retaria de fofraestrutura de Farias Brito. até o Sº (tjl.linttl) dia útil dhmês
subsequente a realização dos serviços, para fins de c:onferêm:ia eatestação.
S~2 - ACONTRATADA se obriga aapresentar junto à fatura dos serviços >prestados. c:ápia:da quitação das. seguintes
obrigações patronais referente ao mêsanteriur ao do pagamento~
a) recolhimento das c:ontribuições devidas ao INSS (parte do ernpregad.or e parte do empregado), relativas· aos
e.mpregados· envolvidas.na ·exeuuçãa.daabjetodeste instrumento;
b) recolhimentq do FGTS.relativa aos empregados referidos na alínea superior;
e:) c:omprovante de rec:olhimentado PIS e ISS. quando for 1:1 caso, dentro de 2U(vinte~ dias apartir dlJ rec:olhimento
desses enc:argos.
8.3 - Os pagamentos serão efetuados. mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e recibo, até 30
(trinta) dias após a sua c:ertific:ação pela Sec:retaria Munic:ipal c:ompetente.
S.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades c:ontratuais, nem implic:ará na
aprovação definitiva dos serviços exec:utados, total ou parcialmente.
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8.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será
cientificada, a fim de que tome providências.
8.8 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado:
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros. que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE:
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.
8.7 - OContrato não será reajustado.
8.8 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente §ntre os encargOS, do contratado e a
retribuição da .Administração> para ajusta remuneração dos serviços, desde que objetivando ª• manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratrff n.a hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis. ou previsíveis
porém de. conseqqências incalculáveis, retardad9[Bs.~4.impeditivos 9a e.~ecução do ajustado, ~H àin.9a. em caso de
força . maior. caso fortuito ou•fatp do• P,rfnpipe,qonfi~~r?nd9 •.~18:.ª. eçpnºml~ª .extraordinária ,7+extraç.pntr,~tual, nos
termos do Art. 65. Inciso li, alínea.nd''.da Lei B.HBSAS3, devendo ser formalizado atrav.és de. at11 administrativo.

ID -..DAS MULTAS
IOJ-A Contratante poderá aplicar as seguintes multa~:
10.IJ·- O.U5%. (~hlco G.entésimos por cento) sabre o. vâlijt'da etapa, por diá que esta exceder ri·Rrazo ÔEFEfQiêêQ!r ·.•
previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último. prazo parcial, cuja multa será compreendida n9 penªUdade ppr
inobservância.da praiuglohal:
l.D.1.2 ·- .0.1% (um décimo par .centu) sgbre•.•·a valor.glabaldq.Cantrato;pnr di~·que.~xe.rp8:q~o.:P:.rR·t9coritratual:
I0.1.3 - 20% (vinte par cento) do valar total do Contrato. na. hipótese ge.resi;isap go;~pmtrcJto par culpa d9
Contratada. sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei:
.
ID.1.4 - 0.00Dl% (um décimo milésimo por cento) sobre u> valar global da Contrata por des.cumprimenta às
recomendações estabelecTdas ne$ta Carta~Canvite uu na Contrato. c;onforme o Gasa:
!015 ~ !0% (dez par .cento}dff valor global do Cgntrata, se a Gantr9tadatransferir a ~~ecl1çãa dosserviçns a
terceiras. natado ou em parte, sem prévia autorização escrita do Se~p.etária Mpni.cipalde Infraestrutura; ·
ID.1.8 ~ 5% (cinco por cento) sobre oyalnr da 6an~rato; se a Contratada deixar de atender às rec.omendaçães de
ord.emtécni.ca.emitidas pela ADMINISTRAÇÃD··MUNmlPAr·
10•.2-.•. Da.· aplimição • ·.•de ...multa···· será····· a<Cnntratada.·.··.··natificada pela.Aq.~JNl8TRJ\ÇÃD .• MUN.1Ç!PAt. ·t~n~a.· a;partir. da
natifinaçãn; ··npr~zp·· de.lD .• (dez) dias para recolher aiTP9rtância carrespange~fl3. 9a:J~~.ª9E~F.i:~ d.él Prefeitura
Municipal. Opagamento das serviços não será efetuado à Contratada se esta deixar derermlher multa que lhe for
imposta.
ID.3 - Amulta aplic;ada par desc;umprimenta do prazo global será deduzida da pagamento da última parcela e as
multas por infrações de prazo parciais serão deduzidas, de imediata, dos valores das prestações a que
c:orrespandam.

;;·•z
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ID.4 - Os valores resultantes das multas aplir.:adas por desr.:umprimento de prazos parr.:iais serão devolvidos por
or.:asião do rer.:ebimento definitivo dos serviços. se a Contratada, rer.:uperando os atrasos verificadas em fases
anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo global estabeler.:ido.
ID.5 - Todas as multas poderão ser r.:obradas cumulativamente ou independentemente.

li - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - As despesas decnrrentes desta Licitação correrão a r.:onta de rer.:ursos oriundas. do Tesouro Munir.:ipal,
previstas na seguinte dotação orçamentária:
Órgão

Projeta/Atividade

Elemento de Des esa

03

l2.3BLOU43.LH5Hi0000

4.4.S0.5LOO

Fonte de Recursa

15aomoma

12 - DOS RECURSOS
12.t-Uas decisões proferidas pela Comissão PermaD~Utê de Lh::itaç~u r.:aberãurer.:ursos nosJermos do art. IOS da
Lei. n.º '8.BHB/83.
12.2 ~·Os rer.:ursos.deverão ser dirigidos ao Ordenad.or d9 Despesa,. interpostos mediante petição, devida1ilente
arrazoada subsr.:ri~a pela representante legal .da rer.:orr~nte,q~rr.:qrnprovará s~a condição c:ôm11tal.
12.3 - Os rer.:ursos relar.:ianados r.:am a habilitação e inabili~ação da lir.:itante e da julgamento das .prapast9~gr1\fêçãa
ser entregues ao Presidente ou a um das Membras da Çamissãa Permanente de Lir.:itaçãa da Prefêitura MunicTpàl de
Farias Brita, na deyida prazo. não sênda r.:anher.:idos asinterpustas fora dele.
12A. ~·Interposto. o rer.:úrso .sêr~;.r.:pm911icadpaps geniaisli.citamtr~~HH~ •. PD.dêrã~.iITTWug~~-!.Q~(ITTRITI*~níp prazo legal.
12.5 - Decidida a rer.:urso pela Comissão, deveráser ênyiada . devfügqiêJl1ê i~tqr!Jl~gq, ~D·~Eªg~:~dgr d:~i Despesa. quê
proferirá suader.:isão.
. ··.
12.8 .. Nenhum prazo de rer::urso se inir.: ia ou r.:orre sem que. os autos da pror.:esso estelêrn r.:um:yist9 franqueada ao
interessado.
12J -Na r:ontagemdqs prazos exr.:lui~-se~á o dia da inír.:io eincluir-s~.-á a do vencimento. e copsiderar-se-ão âs dias
·
r.:ansecutivas, exceto quando for explicitamente disposto em contrária.
13- DAS PENALIDADES EDAS SANÇÕES
f3.f -A licitante que. convoc.ada pela Prefeitura Munioipafd~Farias Brita para assinar o instrumenta.de.euntrato, se
recusar a faze-la dentro do prazo previsto neste Convite, sem motivo justificada aceito<pela?Cnntratante, gstará
sujeita à suspensão temporária de participação em licitaçãopromavida pelas órgãps dp,M.orHnfpia de Fárias Brito.
pelo prazo de 12 (doze) meses.
l3.2 - Oatrasa injustificado na exer.:uçãa da r.:antrata sujeitara a Contratada à multa de mora prevista na presente
Carta-Convite, podendo a Contratante rescindir unilateralmente a r.:antrata. ÀContratada será aplir.:ada. ainda. a pBna
de SUSPENSÃO de partir.:ipação em lir.:itação promovida pelas órgãos do Município de Farias Brita, pela prazo de 1
(um) ano, período durante a qual estará impedida de contratar com o Município de Farias Brita.

'
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13.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente. será declarada como inidônea para licitar e contratar
com a Município de Farias Brito.
13.4 - As sanções previstas nesta Carta-Convite serão aplicadas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL à licitante
vencedora desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nas seguintes casas:
13.4.1- de 5 (cinco) dias úteis, nas casos de ADVERTÊNCIA e de SUSPENSÃO;
13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do proC:esso. llri caso dà DEOLARA~ÃODEJ~l.DONEIDADE PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM OMUNICfPIO DE Farias Brito.
13.5- As sanções deADVERTÊNCIA. SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR.OU CONTRATAR COM O
MUNICÍPIO DE Farias Brita poderão ser aplicadas juntamente com as de MULTA prêvista nesta CarttCanvite;
13.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITARE CONTRATAR COM OMUNICÍPIO DE
Farias Brita. poderão também seraplicâdás às ltcitaqtes ou aos profissionais que, em razão das contratas firmados
com qualquer órgão da Administração Pública Federal,Jstadual e Municipal:
1 - tenha sofrida cnndenaçã[) defin.itiva par pratjpí:rrem, por. meiq~ dola~rns; fraude fisc:aJno repoihimento de
quaisquertributos:
li- tenham praticadas atos ilícitos vis Cindo áfrustrároá Elhjetivaá da licitação:
Ili - demonstrem .possuir idoneidade para contratar cm11 a Mministração Pública ern virtude de Elfüs ilícitos
praticados.
13.T.- Sumente após P..Contratada ress.arcir oMunicípjpde ~?rias Brito pglosprejuízos causados i:r.após decuf"'ci9o~
prazp .de SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser promovida areabilitação perante a própria autoridªge quê. ~rnlico~rp
sanção.
13.8- Adeclaração de idonetdadeé da competência ext:lusiva do Chefe d.a Poder.Exeçutiy.Q MumJÇipâl
14 .. nas ENCARGOS DIVERSOS
14.1 -A···Contratada se.obriga a. efetuar. caso solicitado pelaContratante, testes previstos ·mas/nprmaS da ARNLpara
definir as características técnicas de qualquer equipamento. material ou serviço a ser executado.
14.2 ~· As ligações provisórias que se fizerem necessárias para à exgcuç~o dos serviços. h~m·como a obtenção de
licenças e alvarás. correrão por conta exclüsiva .da Contratada.

15-DAS QIS,PDSIÇÕES FINAIS
15.1· -As.inforrnações.sobre e.sta licitaçãu podem .~er<ºbtid,asjunto . ã. Cornissão·. Permanen1:ed~1içitaÇ~gda pre·feitura
Municipal·deFarias Brito .. sito·(la Rua· José.Alves Pimentel; n'.º 87. Centro . ou. através dqtel.efone<(Ba)~.544f588. de
segunda a sexta-feira. emhorário nurmal da· expediente.
15.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade
competente:
- Alterar as condições da presente Carta-Convite, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei:
- Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado.

15.2.1 - Aautoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
15.3 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, durante o expediente
normal.
15.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Farias Brito/CE para. dirimir qualquer dúvida na execução desta CartaConvite.
Farias Brito/CE, 18 de julho de 2022.

Tiag1Jde .Araújoleite
Presidente da CPL

ANEXO 1
Planilhas Drça01J!ntilria~ t:i2Brojetos
Convite n~2022~D7.1B.1 . .

J!f.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GOVERNO MUNICLPAL

FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP: 63.185-000
- Email: seinfra_fb@hotmail.com

Uma Farias Brito para todos

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA, DISTRITO DE
CARIUTABA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE
CONCRETO NAS ESCOLAS EEF COSMO ALVES PEREIRA, DISTRITO DE QUINCUNCÁ E NA EEIEF DUQUE DE
CAXIAS, VILA LAGOA SECA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.

QUADRO RESUMO
ITEM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

VALOR R$

%

01

CONSTRUÇÃO
DE
CISTERNA
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

EEF PEDRO FERNANDES DE
DISTRITO
ALCANTARA,
DE
CARIUTABA, FARIAS BRITO/CE.

22.275,16

26,28%

02

CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EM
EEF COSMO ALVES PEREIRA,
ALVENARIA COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE
DISTRITO DE QUINCUNCÁ, FARIAS
CONCRETO, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
BRITO/CE.
DE EDUCAÇÃO.

31.240,21

36,86%

03

CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EM
ALVENARIA COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE EEIEF DUQUE DE CAXIAS, VILA
CONCRETO, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LAGOA SECA, FARIAS BRITO/CE.
DE EDUCAÇÃO.

31.240,21

36,86%

84.755,58

100,00%

TOTAIS:

PARA

·"i

lJ..l

OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP: 63.185-000
- Email: seinfra_fb@hotmail.com

GOVERNO MUNfC!PAL

FARIAS BRITO
Umr.i Fadas Brito pnra toâos

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO
FERNANDES DE ALCANTARA
LOCAL: DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE
DATA BASE: JUNH0/2022

TABELAS: SEINFRA 27.1A/SINAPI 03/2022 (DES.)

BOI:

29,90%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇOS (R$)
ITEM

CÓDIGO

FONTE

UND QUANT.

DESCRIÇÃO

UNITÁRIO UNITÁRIO
S/BDI
C/801

4.734,83

FUNDAÇÕES

1.0

TOTAL

M2

12,25

6,09

7,91

96,90

M3

28,57

54,27

70,50

2.014,19

1.1

C1630

SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

1.2

C1257

SEINFRA

ESCAVAÇÃO MANUAL
TERRA, DE 2,01A4,00M

1.3

C0095

SE INFRA

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS
C/MAÇO DE 30 A 60 KG

M2

10,99

26,43

34,33

377,29

M3

0,55

305,85

397,30

218,52

M2

2,75

128,28

166,64

458,26

M2

10,99

23,36

30,34

333,44

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

2,20

337,64

438,59

964,90

5,02

41,61

54,05

271,33

CAMPO

ABERTO

EM

1.4

94962

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1.5

96535

SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

1.6

C0219

1.7

94963

1.8

C0096

SEINFRA ARMADURA DE TELA DE AÇO
SINAPI

SEINFRA REATERRO APILOADO

2.0

M3

17.540,33

ESTRUTURA

2.1

12568

SINAPI

ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H =
UND
0,50M

6,00

1.147,05

2.2

16085

SE INFRA

TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE
UNO
0,60M, D = 2,66M

1,00

2.3

C0118

SE INFRA

ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA
S/PEN. TRAÇO 1:4:2

M3

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA
DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11, 7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL CHP
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

1.490,02

8.940, 12

715,00

928,79

928,79

0,35

426,09

553,49

193,72

3,30

248,45

322,74

1.065,04

2.4

5928

SINAPI

2.5

C3409

SE INFRA

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRAÇO 1:4

M3

23,55

32,84

42,66

1.004,64

2.6

C1475

SE INFRA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS
DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS

M2

36,11

72,75

94,50

3.412,40

2.7

C3410

SE INFRA

CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE
DE CONCRETO L=0,60m

M2

5,50

276,66

359,38

1.976,59

2.8

C2598

SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")

M

0,50

29,29

38,05

19,03

TO TA L DA OBRA

22.275,16

VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

'oÇ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GOVERNO MUNlClPAL

FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP: 63.185-000
- Email: seinfra_fb@hotmail.com

Uma Farias Brito para todos

PLANILHA ORÇAMENTÂRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO, EM ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LOCAL: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE
DATA BASE: JUNH0/2022

ITEM

CÓDIGO

FONTE

1.0
1.1

BOI:

TABELAS: SEINFRA 27.1A (DES.)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29,90%

PREÇOS (R$)
UN. QUANT. UNITÁRIO UNITÁRIO
TOTAL
C/BDI
S/BDI

FOSSA SÉPTICA (3,00x1,70)M
MOVIMENTO DE TERRA

1.1.1

C2781

SEINFRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT.
PROF. DE 1.51 a 3.00m

Mª

22,33

54,43

70,70

1.578,73

1.1.2

C2530

SEINFRA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA
EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

Mª

22,33

28,81

37,42

835,59

1.1.3

C0330

SEINFRA

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL
S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

Mª

3,53

93,40

121,33

428,29

M2

15,00

104,79

136, 12

2.041,80

1.2

PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm

C0074

SEINFRA

1.3.1

C2860

SEINFRA

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

Mª

0,66

106, 14

137,88

91,00

1.3.2

C1611

SEINFRA

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
ESP.= 5CM

M2

6,60

37,97

49,32

325,51

1.3.3

C1917

SE INFRA

PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.=
12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO

M2

6,60

100,28

130,26

859,72

1.3.4

C4415

SEINFRA

LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01
A3m

M2

5,88

107,01

139,01

817,38

1.3.5

C0607

SEINFRA

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1
TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO

UNO

2,00

679,12

882,18

1.764,36

1.4.1

C2593

SEINFRA

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

M

12,00

32,93

42,78

513,36

1.4.2

C2343

SEINFRA

Ti= PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO
D=100mm (4")

UNO

2,00

50,28

65,31

130,62

1.2.1

1.3

LAJE/ PISO/ CAIXA DE INSPEÇÃO

1.4

TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS

9.386,36

SUBTOTAL DO ITEM 1.0
2.0

SUMIDOURO (4,00 x 3,00)M

2.1

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1A CAT.
PROF. DE 1.51 a 3.00m
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA
EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

2.1.1

C2781

SEINFRA

2.1.2

C2530

SEINFRA

2.1.3

C0330

SEINFRA

2.2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL
S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
PAREDES E PAINEIS

mª

74,84

54,43

70,70

5.291, 19

Mª

74,84

28,81

37,42

2.800,51

Mª

6,99

93,40

121,33

848,10
_.ç•",, •.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP: 63.185-000
- Email: seinfra_fb@hotmail.com

Uma Farias Brito para todos

PLANILHA ORÇAMENTÂRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO, EM ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LOCAL: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE
DATA BASE: JUNH0/2022

TABELAS: SEINFRA 27.1A (DES.)

BOI:

29,90%

PREÇOS (R$)
ITEM

2.2.1

CÓDIGO

FONTE

C0074

SEINFRA

C2862

SEINFRA

2.3
2.3.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

UN. QUANT.

UNITÁRIO UNITÁRIO
C/BDI
S/BDI

TOTAL

m2

43,40

104,79

136, 12

5.907,61

LASTRO DE BRITA

m3

27,00

118,72

154,22

4.163,94

M2

11,64

107,01

139,01

1.618,08

M

8,00

32,93

42,78

342,24

UND

1,00

679, 12

882,18

882, 18

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.2

C4415

SEINFRA

LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01
A3m

2.3.3

C2593

SEINFRA

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=1 OOMM (4')

2.3.4

C0607

SEINFRA

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1
TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO

SUBTOTAL DO ITEM 2.0
TOTAL GERAL: 1

21.853,85
31.240,21 I

TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS.,

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO

Rua José Alves Pi~ente_I, 87 - Centro - CEP: 63.185-000
- Email: semfra_fb@hotmail.com

Uma Farias Brito para todos

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA, DISTRITO DE CARIUTABA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA E
SUMIDOURO EM ALVENARIA COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO NAS ESCOLAS EEF COSMO ALVES PEREIRA, DISTRITO DE QUINCUNCÁ E NA
EEIEF DUQUE DE CAXIAS, VILA LAGOA SECA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM

01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CONSTRUÇÃO DE CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA, DISTRITO DE
ÁGUA

CARIUTABA, FARIAS BRITO/CE.

CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

02

COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO, EM ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

03

COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO, EM ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EEF

COSMO

ALVES

PEREIRA,

DISTRITO

DE

QUINCUNCÁ, FARIAS BRITO/CE.

EEIEF DUQUE DE CAXIAS, VILA LAGOA SECA, FARIAS
BRITO/CE.
TOTAIS:

VALORR$

%

22.275,16

30 DIAS
VALOR (R$)

%

26,28%

22.275,16

100,00%

31.240,21

36,86%

31.240,21

100,00%

31.240,21

36,86%

31.240,21

100,00%

84.755,58

100,00%

84.755,58

100p00%

ACUMULADO:

84.755,58

100,,00%

~

lot~·

c..n

46
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FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA,
DISTRITO DE CARIUTABA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA
COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO NAS ESCOLAS EEF COSMO ALVES PEREIRA,
DISTRITO DE QUINCUNCÁ E NA EEIEF DUQUE DE CAXIAS, VILA LAGOA SECA,
LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.

COMPOSIÇÃO DE BOI

DESCRIÇÃO

CÓD

%

Despesas Indiretas
AC Administração Central
DF Despesas Financeiras
R Riscos

1

,·····..
;1

..

-~
.. •.
:.

Benefício
S + G Seguro + Garantia
L Lucro

Impostos
PIS
COFINS
ISS
CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)

TOTAL DOS IMPOSTOS
BOI=
. ·.. ·.·

BD.l=

(1+AC+S+R+GJ(1+DF)tl+
(1-l)

-1

29,9ô%

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GOVERNO MUNlCIPAL

FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP: 63.185-000
- Email: seinfra_fb@hotmail.com

Uma Farias Brito para todos

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA.027.1 (DESONERADA)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA, DISTRITO DE
CARIUTABA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE
CONCRETO NAS ESCOLAS EEF COSMO ALVES PEREIRA, DISTRITO DE QUINCUNCÁ E NA EEIEF
DUQUE DE CAXIAS, VILA LAGOA SECA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.

TABELA 027 .1
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

HORISTAS

%
A

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

16,80

A1

INSS

0,00

A2

SESI

1,50

A3

SENAI

1,00

A4

INCRA

0,20

A5

SEBRAE

0,60

A6

SALÁRIO EDUCAÇÃO

2,50

A7

SEGURO DE ACIDENTES

3,00

AS

FGTS

8,00

B

ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A

44,41
17,84

81

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

82

FERIADOS

3,71

83

AUXILIO ENFERMIDADE

0,87

84

13° SALÁRIO

10,80

85

LICENÇA PATERNIDADE

0,07

86

FALTAS JUSTIFICADAS

0,72

87

DIAS DE CHUVAS

1,55

88

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

0, 11

89

FÉRIAS GOZADAS

8,71

810

SALÁRIO MATERNIDADE

0,03

c

ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A

14,73

C1

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

5,40

C2

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

0, 13

C3

FÉRIAS INDENIZADAS

4,85

C4

DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA

3,90

C5

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

0,45

D

REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

7,91

D1

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

7,46

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS
SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,45

TOTAL (A+B+C+D)

83,85

I _.
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MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEF PEDRO FERNANDES DE
ALCANTARA, DISTRITO DE CARIUTABA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA E
SUMIDOURO EM ALVENARIA COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO NAS
ESCOLAS EEF COSMO ALVES PEREIRA, DISTRITO DE QUINCUNCÁ E NA
EEIEF DUQUE DE CAXIAS, VILA LAGOA SECA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO
DE FARIAS BRITO/CE.
CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA
Será executada cisterna em manilhas de concreto armado para armazenar
águas para a necessidade da unidade escolar. Conforme projeto e orçamento em
anexo ao processo.

FOSSA SÉPTICA
A fossa séptica será construída em alvenaria de tijolo cerâmico, lastro de
concreto no piso, 02 caixas de inspeção e laje para piso conforme planta baixa em
anexo.
MOVIMENTO DE TERRA:
Terá escavação manual em solo de 1ª categoria, para execução da fossa
séptica de dimensões externas de (3,00 x 1,70)m e profundidade útil de 1.50m.
PAREDES E PAINÉIS
As alvenarias de tijolos cerâmicos das paredes e painéis terá mínima Esp =
15 cm e serão assente com argamassa de cimento, cal e areia no traço e conforme
dimensões em projeto.
Os tijolos deverão ser assentes em amarração de 1/3 da sua maior dimensão
de forma a permitir melhor infiltração dos veículos fluidos para o solo.
TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS:
Os tubos e conexões de interligação entre os dispositivos sanitários (caixafossa-sumidouro) serão em PVC, diâmetro de 100 mm, marcas tigre ou similar e
terão inclinação de 1%.
Deverá ser assente sobre colchão de areia com compactação lateral.
Para inspeção das tubulações serão construídas duas caixas em alvenaria Yi
vez com fundo e tampa em concreto armado (1 O cm), fck = 20 Mpa, nas dimensões
(60x60x60)cm.
SUMIDOURO

el:. Q
'".J
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Será construído em alvenaria de tijolos cerâmicos (9x19x19)cm de 1 vez,
sendo os tijolos operculados (intercalados). Tampa em concreto armado, Esp = 1O
cm e fundo em brita solta nº 3, esp = 0,50cm.

MOVIMENTO DE TERRA:
As escavações manuais correspondem aos serviços para execução de um
sumidouro de dimensões de (4,00 x 3,00)m e 3,00m de profundidade.
As cavas das fundações serão executadas de acordo com as indicações
constantes no projeto de fundações e demais projetos constantes da obra e com a
natureza do terreno encontrado e volume de trabalho encetado.
As escavações, caso necessário, serão convenientemente escoradas e
esgotadas para segurança dos operários e para permitir a execução a céu aberto de
seus elementos estruturais.
O alicerce (sapata corrida) terá cavas de dimensões de 40x50cm.
PAREDES E PAINÉIS
As alvenarias de tijolos cerâmicos das paredes e painéis terá Esp = 15 cm
(mínima) e serão assente com argamassa de cimento, cal e areia no traço e
conforme dimensões em projeto.
Os tijolos deverão ser assentes em amarração de 1/3 da sua maior dimensão
de forma a permitir melhor infiltração dos veículos fluidos para o solo.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Será jogada brita nº 3 no fundo e nas laterais do sumidouro até a uma altura
de 0,30cm.
Sobre a tampa do sumidouro será executada caixa 60x60cm de alvenaria e
tampa de concreto, conforme projeto.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GOVERNO MUNlC!PAL
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MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF
PEDRO, FERNANDES DE ALCANTARA
LOCAL: DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

1.0
1.1

1.2

FUNDAÇÕES
C1630

C1257

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

C0095

X

Largura

X

Quantidade

=

Área

3,50

X

3,50

X

1,00

=

12,25

M2

Total

=

12,25

M2

Quantidade
1,00

=
=

Total

=

Volume
28,57
28,57

M3

Quantidade
1,00
Total

=

Área
10,99

M2

=

10,99

M2

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M
DN base cone.
3,50

1.3

Comprimento

Raio
1,75

Área
10,99

X
X

94962

96535

C0219

Área
10,99

X
X

Perímetro
10,99

X
X

94963

C0096

Área
10,99

X
X

12568

X

=

Altura
0,05

X
X

Quantidade
1,00

=

Total

=

=

Volume
0,55
0,55

M3
M3

Altura
0,25

X
X

Quantidade
1,00
Total

=
=

=

Área
2,75
2,75

M2

Área
10,99
10,99

M2
M2

M2

Área
10,99

X

X

Quantidade
1,00
Total

=
=

=

Altura
0,20

=

Quantidade
1,00

=

Volume
2,20

M3

Total

=

2,20

M3

X

=

X

=
=

Volume
28,57
-23,55
5,02

X
X

REATERRO APILOADO
Escavação
Espaço entre manilhas e terreno natural

2.0
2.1

X

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Área Circular (03,SOm)

1.8

Área
10,99

ARMADURA DE TELA DE AÇO
Área Circular (03,50m) (Base Sob a Fundação)

1.7

M3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Perímetro Circular (03,SOm)

1.6

X

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Lastro

1.5

X

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG
Área Circular (03,5m) (Base Sob a Fundação)

1.4

Altura
2,60

ESTRUTURA
ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M

Volume
28,57
23,55

Quantidade
1,00
X
-1,00
Total

=

M3

e: ~v
d.l
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2.2

2.3

16085

C0118

5928

C3409

Quantidade
1,00

=

X

X

Quantidade
6,00
Total

C1475

C3410

Tempo
0,55

X

X

C2598

=
=

=

Quantidade
6,00
Total

=
=
=
=

altura
3,00
=
Total
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFfCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS
Fundo do Copo
Perímetro
X
7,85
X

Área
7,85
Altura
3,00

UN

Volume
0,35
0,35

M3

M3

Total
3,30
3,30

H
H

área
23,55

m2
m2

=

23,55

=

Área
7,85
Volume
28,26
36,11

M3
M2

área
5,50
5,50

m2
m2

0,5

M

X

Quantidade
1,00

=

X

perdas

=

X

1,20
Total

=

X

=

M2

CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m

perimetro x
7,8500
X

2.8

Total
1,00

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

Perímetro Circular (02,Sm)

2.7

=

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

perimetro X
7,8500
X

2.6

UN

ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIAS/PEN. TRAÇO 1:4:2

Tempo de Montagem por Manilha

2.5

=

Total
6,00

TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D= 2,66M

Volume
0,0577

2.4

=

Quantidade
6,00

largura
0,70
Total

=
=

=

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")

LADRÃO DA CISTERNA

1

1

1

LADRÃO
TAMPA 60x60cm

o

lD
N

ENDEREÇO:

ENDEREÇO

o
RESP.

G) PLANTA BAIXA CISTERNA
ESCALA 1/100

--

ttcwco

®CORTE CISTERNA

CAU/ CREA

ESCALA 1/100

OBSERVfiÇÕES:

r\)

-

SECRETARIA OE

INFRAESTRIITRA

CISTERNA 10.000 L

DE FARIAS BRITO

ALEXANDRE PENHA

jciATi.-~:!°

ARQ
01/01

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO

Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP: 63.185-000
- Email: seinfra_fb@hotmail.com

Uma Farias Brito para todos

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FOSSA-SUMIDOURO/CAIXA DE INSPEÇÃO NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE)
EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA
LOCAL: DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0

FOSSA SÉPTICA (3,00 x 1,70)M

1.1
1.1.1

1.1.2

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. DE 1.51a3.00m
CF = COMPRIMENTO DA FOSSA =
LF = LARGURA DA FOSSA =
ATF =ALTURA DA FOSSA =

3,80
2,50
2,35

m
m
m

ESCl =ESCAVAÇÃO MANUAL

22,33

mª

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ lOKM
TM = ESCV=

22,33

m3

22,33

mª

3,53

Mª

TOTAL DE TRANSPORTE

1.1.3

=

ATERRO e/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. e/AQUISIÇÃO
ATERRO DA FOSSA SÉPTICA = (3,30 x 2,00 x 0,60)M - 0,43Mª

1.2

1.2.1

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xl 9xl 9}cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm
PERIMETRO DAS PAREDES =

10,00

M

ALTURA DAS PAREDES =

1,50

M

15,00

M2

TOTAL DE CONCRETO PAREDES=
1.3

1.3.1

LAJE/ PISO/ CAIXA DE INSPEÇÃO

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
LASTRO DO PISO DA FOSSA = (3,30 x 2,00 x O, lO)M

1.3.2

CONCRETO MAGRO = (3,30 x 2,00)M

1.3.3

1.4

2,00

UND

12,00

M

2,00

UND

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. DE 1.51a3.00m
COMPRIMENTO DO SUMIDOURO =

5,00

m

LARGURA DO SUMIDOURO =
ALTURA DO SUMIDOURO =
ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO= (14,00 x 0,30 x 0,50)M

4,00
3,70
0,84

m

TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS

TUBO PVC BRANCO P /ESGOTO D=lOOMM (4'}
TOTAL=

1.4.2

TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=lOOmm (4"}
TOTAL=

2.0

2.1
2.1.1

5,88

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm} DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA
DE CONCRETO
TOTAL=

1.4.1

6,60

LAJE PRÉ-FABRICADA P / PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m
LAJE DA FOSSA = (3,30x2,00)M - O, 72M2

3 5
1. ·

6,60

PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO
CONCRETO ARMADO DO FUNDO DA FOSSA = (3,30 x 2,00)M

1.3.4

0,66

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

SUMIDOURO (4,00 x 3,00)M

m
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2.1.2

2.1.3

TOTAL ESCV SUMIDOURO=

74,84

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ lOKM
TM=ESCV=
TOTAL DE TRANSPORTE =

74,84

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
ATERRO DA FOSSA SÉPTICA= (4,00 x 3,00 x 0,60)M - 0,21M3

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2.3.2

PAREDES E PAINÉIS

14,00
3,00
1,40

M
M2

TOTAL DE ALVENARIA =

43,40

M:a

LASTRO DE BRITA
FUNDO DO SUMIDOURO = (4,00 x 3,00 x O,SO)M
LATERAIS= (14,00 x 3,00 x O,SO)M

6,00
21,00

M3
M3

TOTAL DE BRITA

27,00

M3

11,64

M:a

8,00

M

1,00

UND

M

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO -VÃO DE 2,01A3 m
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=lOOMM (4')
QUANT=

2.3.4

6,99

ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm
PERIMETRO DAS PAREDES =
ALTURA DAS PAREDES =
FUNDAÇÃO DO SUMIDOURO= (14,00 x 0,20 x 0,50)M

LAJE SUMIDOURO = (4,00 x 3,00)M - 0,36M2

2.3.3

74,84

M3
M3

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA
DE CONCRETO
QUANT=

~
<(

1

l

1

1

j

1
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ANEXO li
MINUTA DO CONTRATO
Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Farias
Brito/CE. através da Secretaria Municipal de Educação, e do outro a
empresa :; .......... ;.................. .u.::: .......;,;..;....
OMunicípio de Farias Brita. Estado do Ceará. pessoa jurídica de direito público interno; Inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º 07.585.572/000l-00. através do(a) Secretaria Municipal de Educaçã~, neste ato representado pelo(a)
.........................................................., o(a) . . . Sr(a). ....................................................:....., inscrito(a) ·no CPF n.º
.....................................................;...., apenas <denominado CONTRATANTE. e do outro lado+ a empresa
........................... ;;.............................,estabelecida· na ·....'. ..........................................~...
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
..................................., neste . ato representada par····........................................................., inscrito(a) do .... CPF n.º
apenas .denominada·. de CD~TRATApA, resalv8m.•firrnar·.·~. presente>Contrato;tendo em
vista aresultado da Licitação na modalidacle Convite n;g 2D22.07JB.I. tudo cle acordo com as normas gerais da
Lei n.º 8.886/83, e suas alterações posteriores, na forma das seguintes cláusulas e condições.
H r n. . . . . . . . . ,

......................... u. ...............

CLÁUSULA 1ª - DA CONVENÇÃO
U - Ficam convencionadas as designações de CDN+RATANTE para 0(8) Secretaria Municipal de {ducaçªo; ~ de
CONTRATADA para ........................................................... ~··· e da·•. FISCALIZADOR. ~a.r~ r~R[~~.~flfª~~r #.a Prefeitur9
Municipal de Farias Brito, designado para acu111panhar a execução dfj Obra e o GUti:lPEilllento. das Cláusulas
Contratuais.
·
CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO EDD REGIME DE EXECUÇÃO
2~1-H presente Instrumento.tem pnr objeto a cantr~taç~~de serviços a serem prestadàs:~~icanstr~ç.ã~,de
cisterna. na Escala. de Ensina Fuºda111entªI ·e13dra Fer~ª~ª~~ de Alcântara, e ca~'~ruçãa da Jass~ e
sumidaµra em alvenaria com >caixa. de inspeção de cancretoupª; E.ªç9la . ~e En~.i•JD Fundame11~~J C9~·rnª
Alves Pereira e na Escala de Ensina}~f~ntil e Et1singf~q~~ml:lnlª'l~uq~ed~ Caxias, na Municípi~ ~~ ~arias
Brita/CE. conforme projetos e orçamentos anexadosj4ntq au.Edital Convacatário, bem como pe,la. proposta
comercial apresentada pela empresa.contratada.
2.2-U regima de axecuçãuserá o.indireto, na modalidadede empreitada porpreço glqhaL
CLÁUSULA 3ª - DD VALOR CONTRATUAL
3.1 - ACONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar os serviços objeto do presente Contrato, o
preço global de R$ ..................... (. ........................................................ ), a ser pago segunclo o cronograma cle pagamento
e conforme os serviços exB1::utados e medições apresentadas e visadas pelo órgão fiscalizador.
CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8

4.1 - Afatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será apurado através de
medição, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Farias Brito, até o 5º (quinto) dia
útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.
4.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados. cópia da quitação das
seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:
a) recolhimento das contribuiçõ.as.devidas aalNSS (parte·du empregador e parte do empregado), relativas aos
empregados envolvidosna execução do objeto deste instrumento;
b) recolhimento do FGTS. relativo aos empregados referidos na alínea superior:
c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte} . dias a partir do
recolhimento destes encargos.
4.3 - Os pagamentos serão efetuados. mediante a apresentação da fatura. nota fiscal de serviços e recibo, até 30
(trinta) dias após a sua certificação pela Seçretari.ij M~nicipal de lnfra~strytvra.
4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das sua~ respgrisabilidàpes contratuais, llemimplicará na
aprovação. definitiva dos servigos.exeb1.ltadus.totaf ou parcraJ:mente.
4.5 - Ocorrendo erro na fatura au Dutra circunstância que desaconselhe o págamento, Ca CONTRATADA será
cientificada, a fim de que tome providências.
4.B -Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da f}UNTRAIAUAnas seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas aqUB estiver sujeita. dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que passam de qualquer forma
prnjudicar a CONTRATANTE:
c)inadimplêm::ia da CONTRATADA na execuçãu>dos ~erviças.

CLÁUSULA 5ª - DAS DESPESAS CDNTRATUAIS
5J ·-Serão daexclusivaresponsabilidade da.CONTRATADA. todas as despesas e prº~Íg~~qj~s pecess~rias à
rngularização do presente Contrato; inolusive sµa publicaçãa, registro e aprovação das p.roj~tas nas órgãos
competentes.
CLÁUSULA Sª - DDS RECURSDS DRÇAMENTÁRIDS
B.I - As despesas decorrentes deste Contrato carrerãa à .conta de recursos oriundos do Tesauro Municipal
previstºs na.seguinte . dotaçãa orçamentária:
CLÁUSULA 7ª - Das PRAZDS
7.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2D22. a contar da data de sua assinatura. senda que os
serviços deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 3D {trinta) dias, a contar da data de
recebimento da Iª ordem de serviços, podendo ser prorrogado nos termas da Lei n.º 8.666/83, e suas
alterações.

7.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo
cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados
pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 30
(trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.
7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde, que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, não serão considerados como
inadimplemento contratual.

CLÁUSULA Bª ~DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.l - ACONTRATADA estará obrigadaàsatisfâzer aos requisitos e atender a todas as exigências'. e condições a
seguir estabelecidas:
a) Recrutar elementos habilitados e com experíênçiEfçomprovada, Jarnecendo à CONTRATANTE relaç~o nominal
dos profissionais. contendo identidade e atribllição/especificação técnica.
h) Executar·· os serviços através. de··pessuas• idônea~. assumindo·· total· responsabilidade· por quaisque,r.danas .ou
falta :que venham a cometer no desempenho de suas.funçqe§tpqgendo a CONTRATANTEsoliçitar a sUb§titpiÇão
daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
c) Sübstituir os profissionais nos casos de impedimentôsfürtúitos, de maneira que não se prejudique.nio pqJTI
andamento e a boa prestação dos serviços.
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esçlar~.i::irrrnntos que>forem
solicitados pela CONTRATANTE;
e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausêrn::iapu omissão da FISCALIZAOÃO. indenizando-a
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir<na execução do
contrato, quer seJa111 eles praticados por empregadas, prepostos ou mandatários seus. A respopsabilidade se
.estenderá a clanos eausados aterceiros. devendff a CONTRATADA adotar medidas preventivªs contra ~sses
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e da~ ·disposições legais
vigentes.
f) ·Responder,·perante as ·1aisvigent.es. P.elo siuHo das dpcµmentQ$.manusaados, sendo que a CDNIRU~DA·nãq
deverá. mesmo após o términodo CONTRATO. semcansentimento pr~vio por escrito da CONTRAUNT.E.fazeruso
de. quais.quer .documentos ou·.infarmaçães relatiyas.aoseryíçp. a.não serparaJin§ de..e.xe~.uç.ãq do ÇUNIRATp.
g) . Pagar seus . empregados nu prazo .• previsto em.lei,. sendo Jambém de§ua.r.espo~sa~Hjp9de . o.·~~9~.mepta. de
todos os tributos que, direta .ou indiretamente, incidam sabre a prestação .dos serviços puntf!3tadns inclusive as
contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS. PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho,
etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE. por eventuais autuações administrativas e/ ou
judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a
CONTRATANTE.
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais. trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRA TO.

i) Responder. pecuniariamente. por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado. Município
ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho. previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e
legislação pertinente.
k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a
ocorrência de danos ao meio ambiente a a terceiros. observandon disposto naJ~gislaçãa federal, estadual e
municipal em vigor. inclusive a Lei n.º 8.605. publicada no 0.0.U de 13/02/88.
1) Responsabilizar-s1rperante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros pll(BVentuais danos ao
meio ambiente causados por ação ou omissão sua. de seus empregados, prepostos ou contratad.os.
m) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade comáSobrigações pdf'. ele assumidas.
todas as condições de habilitação e qllálificaçãuexigidas na licitação.
n) Prestar os serviços de acordo cum os Pro jatos ê]agorados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
o) Responsabilizar-se pela cnnformidade, adequação. rlªsem.g8:nho T quªHdadados serviços e bêns ..bemcomo de
cada . . material. matéria-priJ11B 11ucornponente . ·indivJqualme~te considerªdu. mesmo que·< não seJªm ide sua
fabricação. garantindoseu . perfeito.deselllpenha.
p) Registrara Contrato decorrente desta licitação no. CREA-CEi(Cu@elho Regional de Engenharia e Agrono~.iàdo
Ceará), na forma da Lei. e apresentar o comprovante de ARí (Anotação de Respons9bilidade Jéçnica)
correspondente antes da apresentação da primeira fatura. perante a C.ONTRATANTE. sob pehµ de retard~(o
processo de pagamento.
q) Aceitar nas mesmas condições contratuais. acréscimos ou supressões que se fizeremnec .essários na forma
estabelecida no Art. H5. § Iº daLei n.º 8.886/SR alterada e consolidada.
r) Permitir . aos servidores dos ·órgãos·· e enttâades. públicas. t:pnçerJentes ..bem corno pgs.á,rgãos)de controle,
durante a execução do contrato. o livre acesso aos documentos de registros co,ntábeis dEI QQNT~~TAPA.
CLÁUSULA Sit .. DAS.DBRIGAÇ0ES.BACDNTRATAN,TE
SJ .. A·CUNTRATANTfabriga:séa:
a) Exigir o fiel cumprimentrrdo Eqital eiContrato,.hem como zela naprê~taçª.p dos serviços 8 o cunwr.lrn~ntndos
prazos.
b) . Fazer a acompanhamento da execução ·rias ..s~rviçQs>.abjeto .do presenta contrato, através>da Secretaria
Municipal cnmpetente.
c)·.• EfeJuar opag.amento canformeprevisto nesteJnstrum~nto.
8.2 - ACUNTRATANTEreserva-se Dâireito âe, a qualquer tempo, introduzir modiffoªÇõ~~ oU.igJterações no. projeto.
plantas e especificações.
8.3 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços
unitários cotados na proposta. valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento. será apurado com base
nas cotações apresentadas no orçamento.

S.4 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes com
os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de preços
utilizada pela Prefeitura Municipal de Farias Brito.
S.5 - ÀPrefeitura Municipal de Farias Brito caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas obras ou
serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do contrato, mantendo-se ªs demais condiçt1es do cuntratu nus termos do art. 65, parágrafo Iº, da Lei n.º

8.666/93.
CLÁUSULA 10ª -DAS PENALIDADES ESANÇãES
ID.I - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execução dos serviços objeto dest~. no caso de
inadimplementa. ficará sujeita às>seguintessal"lÇões:
a) Advertência;
b) Multas pecuniárias. conformesegue;
b.l) U prazo de entrega deverá ser rigorosamente nhserva:qq. ficand11 desde já estabeleci.do a multa de. 0.3%
(três décimos por cento) par dia de atraso, atéu limite de 10% (dez por céntu}sâbre o valâr total da up~raÇão.
caso o atraso seja infarior 30 (trinta) dias.
b;2) Multa de 20.% (vinte por cento) sobre o valor ·dµ ett1pa.da cronograma físü:o-financeiro ~ão realizada~ no
casa de. atraso superior a 30 (trinta) dias.
c) Suspensão temporária do direito de participar en1.licitações eimpedimento de contratar com a Pri:ifoitllra
Municipal de Farias Brito, por prazo não superior a 02(duis}anos;
d) Declaração de inidoneidade P8:raJiGitar ou contratar com Aqminists~.ção Mu9ieípaL ~mqtian~q.perdurarem os
mqtivos determinantes da punição, oll até que· seja .promovid~reaºilitaçãu; perante a próptiaauturidade que
aplicoua penalidade.
ID.2 - ACONTRATANTE. sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá reter crédito, promover cobrança judicial ou
extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar;.se dos danos e perdas que tNer sofrido par culpa
da empresa CONTRATADA.
I0.3 -U atraso injustificado na execução total· ou parcial da obra autoriza a CDNTRATANTEi a seu critério, declarar
rescindida a Contrato e punir a. empresac.outratada cu~ asu~p~ns~udu.seu dire.ita dEr licitar e contratar.
IBA. -...R.equerimento de concordata preventiva, di~sqJuçã~ Judicial.ou amig.á~el, decretação de.J~1~~2ia da
empresa. cuntratada ... insta.uraçªº· de insalvênda civil, darãra a ~qNTRAtANTE ensejo ~...r~~~i~Jo pantpatu~Le à
emissão nappsse da obra •. dos·mat~riais;equipamentos.~ferr~mentas•existentes·no.cant~irp d~ ab[ª·... ·
I0.5 - As rnultas prevista no sub item hlalíneas b.I e b.2; serão devolvidas ê empresa ~qntpt1tada; sem juros e
correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo contrafual.
I0.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas em lei.
CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO
11.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato. independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de
qualquer indenização, nos seguintes casos:

a) Onão cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, par parte
da CONTRATADA:
b) Adecretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA:
c) Oconhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA:
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Lii::itações;
e) A oi::orrência de i::aso fortuito. ou de força maiur, regularmente c.amprovada, impeditiva da ·êxecução do
Contrato.

CLÁUSULA 12ª -DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - ACONTRATANTE fisi::alizará a execução da Obra/Serviços. a fim de verífii::ar se no seuidesenvolvimento
estão sendo observados os Projeto§. Especificações e demais requisitos revistos neste Contrato.
12.2 - A FISCALIZAÇÃO se efetivará na lm:al da Obra/Serviços. por prpfissional previamente designado pela
CONTRATANTE. que i::omunii::ará suas atribuições.
CLÁUSULA13ª - DO RECEBIMENIO DDSSERVIÇ~S\ . . . . .
.•·. .
. . ·.<<
O rei::ebimento da obra será feito por equipe q4 i::91Tilssãu. . t~.cnii::a, i::onstit4.{da p.eJª .Sei::retarit1 M.Ufujglpal
i::ornpetent~. para este fim.
13.2 -O objeto deste i::ontrato será rei::ebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu ai::ompanhamento e fisi::âlização, mediante termo riiri::unstµnciàdá.
assinado pelas partes, em até 30. (trinta) dias da i::o.rnunleaÇão esi::rita da CONTRATADA;
b) Definitivamente. pela equipe ou comissão técnii::a, mediante "T.ermo de Entrega e RegeDiJ)11BDtµ. dos Serviços",
ciri::unstanciado, assinado pelas partes. após o dei::urso·. . doprazo de observação, ~u vi~tori~.qµe comprove a
adequação.do objeto aos termos i::ontratuais, observando.o disposto no art BHdaLei.n.~ BSf:lS/83.
Ili~

CLÁUSULA 14º - DAS ALTERAÇÕESJJD CONTRATO
14.1- OContrato poderáser alteradnJllls seguintes i::asos:
aJunilateralmente, pelaGONTRATANTE: ... .· •
a.l)·quando ·houver modifii::açães da Projeta . o.u. das.··Especifii::açãe~ para rnelhqradequação téi::nii::a<gDS seus
objetivos:
a.Z) quando ·nei::essária a. modificação .do yªlor pontr?t~al em .det:orrêni::iª· d~ . Pl::Tê~i::i[lla . . uu <dfílliqµição
quantitativade.~euabjeto, denjrodoJimitelegal;
14.2 - ACONTRATADA,em•i::asllderesCisãl1 administrativaünilateral, recánhei::e···oSdireifas.daflBNT:RATANTE, em
aplii::ar as sanções previstas neste Contrato.
CLÁUSULA 15ª - DD DOMICILIO EDD FORD
15.1- As partes elegem o Foro da Comari::a de Farias Brito - CE. i::omo o únii::o i::ompetente para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas deste i::ontrato, i::om expressa renúni::ia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 16ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - ACONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE, testes previstos nas normas ABNT
para definir as características técnicas de qualquer equipamento. material ou serviço a ser executado.
16.2 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou
indenização. fü::a assegurado à autoridade competente o direito de ativar as condições. anular ou revogar a
qualquer tempo. no todo ou em parte, o presente Contrato. disto dando ciência aos .interessados.
E. por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas
cláusulas anteriores e, bem assim. observar fielmente as disposições legais em vigor.
FariasBrito/CE ..................................... .

CI1NTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
l) ............................................;............................ CPF·n.º .........;.. ;.. ;...... ;................... ..

2)· ......................................................................... CPF n.º ..............;.....;.......................

