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ESTÀDO DÀ
PREFEITURA MUNÍCIPÀI DE MOGEIRO

coMr ssÀo PERI.íÀNE}ITE DE LtCrTÀÇÀo

EDITÀL, - Licitação
pRocEsso ÀDldrNrsrRArrvo llo TP 00006/2021
r,rcrrÀÇÃo No. oooo6/2021
MoDÀLIDADE: TO}ÍADA DE PREÇoS

TIPO: I'íENOR PREÇO

Órgáo Realizador do Certame:
PREFEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO

Av, PRESTDENTE JoÃo PEssoA, 47 - cENTRo - MoGErRo - PB'

Csp, ss:rs-OOo - E-maj-f: IicitacaomogêiroGuol'con'br - TeI': (83) 32667033 '

o Órgáo Realizador do Celtame acimâ qualificado' inscrito no CNPJ 0 8 ' 8 6 6 ' 5 0 I 
'/ 

0 0 0 1 - 6 ? ' dolavante

donoúinedo sj-úPlêsmênta oRc, torna público para conhecimento dê quantos possam interessar que

fará realizar através cla coai""ao i"t^"n""it de LicitaÇáo' dorâvantê denominada sinplesnentê

Comissãô, as 08:30 horas do dia Ol de Janeiro de 2022 no êÔdêleÇo acima indicado' licitaÇão na

modalidade Tomadâ cle PreÇos no. 00006/2A2:1, tipo nenor preço' ê sob o regime de empreitada por

prêÇo g1obal; tudo clê acordo com este j-nstrumento e en observância a Lêi federal n' 8'666' de

21 de Junho dê 1993; l,.i co.ff.,*nt" t n" -!23, de 14 de DezeÍüro de 2006; e legislação pertinente'

consideradas as afterações poste!iores das referadâs normas; confofine os critérios e

procêdimêntos a seguir oefiniàos, obietivando obtêr a melhor proposta para: CONTRÀTÀCÃo DE

EMpRESA pARÀ REEoRMÀ No *oisoounó pÚsirco l'{u}rrcrper, DEsrB MUNrcÍPro'

1.0.DO OB,rErO
1.1.Constitui objeto da presente ticitaçáo: CoNTRÂTAÇÁo DE EMPRESA PARÂ RÉFoRi4À No ABATEDoURo

PÚB1ICO MUNÍCIPÀL DESTÊ MUNICÍP1O.
1.2.4s êspecifiauçoa" oo oUjtto ora licitado' encontlâm-se devidamentê detalhadas no

"ài.u"pona."t" 
Termo de Referência - Anexo I dêstê Instr:umênto'

1.3.4 contrataçáo acima ou""-titt, qut será processada nos termos deste instrunento convocatólio'

espêcificações técnicas e informáções coÀplementares. quê o aconpanhàn' quando for o caso'

justifica-se: pera necessrdiã"-ãu àL"ta. eietivaçao de obra para suPrir dênanda especlfica -

coNTRÀrAçÃo DE EMpREsÀ "aú 
srronuo No ABATEDoURo pÚel,:Cô I.ruNrCrpAL DESTE MÚNICÍPIo -'

consideladaopoltunaeinprescinatvet,benconorelevantemêdidadeintelêssêpúblico;eainda'
Dela necessidâa" au a"""n-r-olt ii".1ã a" açôes continuadas para a promoçâo de atividades

;ê'rihêntês. visando à *"*i.irlção áà" t""'''t"o" em relação aos objetivos programados' observadas

:.';t;;;;i;:" ;-^ã"u" o'riniats nas ferramentas de planêiameoto aprovadas'

1.4.Sa1ienta-se que na refêrida contrataÇâo' não selá ioncediao o tratanento difêrenciado e

siírplificado put. u" rli",à-"-^ptã"u" u nlnptu-"t" ^g:^^":qu""o 
Porte' nos têrmos dâs disposiçóes

contidas no Àlt. 4?, o" 
""i'ã"*pi"*t" 

tai n" 123/2006' por náo enquadrar-se nas hipóteses dos

incisos Í e III, do 
^,a. 

ae, c;mo tanbérn' não ser opoituno aplicar a exigência facuftada no

inciso 1I, do mesmo artigo, visto estaren presentês' 
. 
isolâda ou s inultaneamênte ' as situaÇões

previstas no inciso fff, oo ert' 49' todos do referido diplomá leqal Fica' no entanto' assequrado

a ME e Epp o tratamento drferenciado e sj.mpliÍicado pràvisto nos demais Artigos do capilulo v'

SêÇào I, da Lei n'. 123l06'

2.O.DO tpcàr E DÀTÀ E DÀ TUPOGIIÀÇÃo Do EDrÍÀI
2.1.os envelope" "o.rt",,ao 

I áo"u'enttçao relativa à habilitaÇão ê a plopostâ de preÇos para

execução do objetô desta li;itaçâo' deveráo ser entlegues à comissão até as 08i30 hÔras do diâ

of de Janeiro de 2a22,.ro 
"-n-a-"-iõ 

'.onstantê do preaú,uro deste instrumento' Neste mesmo loca1,

data e horário ".ra ,""firláu " sessao púfrica jara abertura dos referidos envelÔpes '

2.2.rnformaÇôes o, 
"".rur"_"1_*"ntos "ouie esta iicitação, se!ão prêstados nos horários nolmais

de expediente: das oBl00 "" 
iitoO horas' E-mail: licitacaofiogeiro@t1o1'com'br'

2.3.Oua1quer cidadâo é put"t'iàgiti^t Para impugna! o ato convocatório deste certame po!

i!rêgularidade ,," apri."çaã iJr'ãi'À'eeozsi e regislàção pertioente' devendo protocolar o pedido'

Dor escrlto e dirigida " t"!ni""ãã, tiã ós f"i"tol dias úÉis aDtes dâ data fixada pêra â abertura

dos envelopes de habrf i taçào '
2,4.cabêrá à comissão, auxiliada peLos setorês responsáveis pela êlaboraÇáo destê ato

convocatólio . "",r" ut"*J"l'-j;i;;t ; responder. à inpuqnaçâo em até o3 (três) diâs úteis'

considelados da ctâta em que toi dàviaanente recêbido o pedido'

2.5.Decairá do direito a" ilnp'gnut os termos do.ato convocatório deste certame pelante a

administração o licitante q" 
"aá 

o fizer' por escrito e dirigida a Comissão' até o segundo dia

úti1 que antecêder a abertura dos enveropes com as propostas, as falhas ou irregufaridades que

o viciariam, hj-pótêse em que ta] comunlcâÇào não têÍâ êfeito de recurso' c\
2.6.4 respecLlva i.pugntçáo será apresentêda da seguinle formê: \\\\J

)1N\



2.6.1.protocolizàndo o original, nos horárlos de expêdi-ente aciloa indicados, êxclugivâmênte
seguinte endêreÇo: Àv- Plêsidente João Pessoa, 47 - Ceotro - Mogeiro _ PB'

no

3. O.DOS EIEI{ENÍOS PÀRÀ 
',rcrTrÇÀo3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elemêntos:

3.L.1.ANÉXO r - TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIFICAÇÕÉS;

3.1.2,ANEXO II - MODETOS DE DECT,ARÀÇÔES;

3.1.3.ANEXO 1Í1 - MODEIO DO TERMO DE RENÚNCIA;

3.1.4.ANEXO IV - MINUTÀ DO CONTRÀTO;

3.1.5.ANÊXO V _ CRONOGRÀI,ÍÀ EÍS]CO-EINANCEIRO; P]'ÀNII'HAS ORÇÀMENTÁRÍÀ;

3.2

3.2

.A obtençâo do EditêL podêrá §er feita da seguinte foflra:

.1.Junto a Comissão: gratuitamente; e

. 2. Pê]os sites : www.mogeiro.pb. gov' br/licitacoes ; www' tce'pb' gov'br'

4. O.DO SI'PORTE LEGÀL
4.1.Esta licitaÇâo leger-se-á pela Í'êi Fêdera1 no 8'666'
no 123, de 14 de Dêzembro de 2006; e legislaçáo
posteriores das referi-das normas; que ficam fazendo
independeote de tlanscrj-Ção.

5,0.DO PRÀZo E DOTÀçÀO

5.1.Oprazornáximopalaàêxecuçâodoobietooralicitado'conformesuascalactêrísticaseas
necessidades do oRC, e que adnite proxrogaçâo nos casos prêvistos pê1a ]'ej' 8'666/93' está abâixo

lnài.uao e será coosiderado a pariir da enissão da ordem de sêrvj'Ço:

Início: 3 (três ) dias;
conclusão: 4 (quatro) meses.

s.z.i pràro ae vi!ência do corlespondente contrato será determinado: 4 (quatro) meses'

considêlado da data de sua assinatura'
S.3.Às despêsas decollentes do objeto destê certame, colreráo po! conta da segrlinte dotaÇão:

*.ã"." 
" " 

- -r'r.p, ros ao lluniclpio áe uogeiro: !81 MUNICIPAI 340/202A 02,0?0 SEC, AGRIC. MEIO

AMBIENTE, PESCA E ÊECU 02.odo sEc. DE TNDUST. COMERCÍO E INFRÀ ESTRUTURÀ 4.4-90.51-00.00 001

oBRÀS E TNSTALÀÇÔES

P],ÀNTA BÀIXÀ.

MEMORIAL DESCRITlVO E

de 21 dê Junho de 1993; Le1 Complementar
pertinente, considerâdas as alteraçôês

partes integrantes deste instrumento,

6. O.DÀS CONDrçõES DE PâBTÍCr9ÀqÀo
6,1.Podêrão partici-par aestà certame, os licitantês devidâmente cadastrados no oRc ou que

atenderem a todas as 
"onaiço-""-pur." 

cadastrarnento até o terceiro dia antêrj_ol à data prevista

para o recebimento aas proposi"i, tt'iu regularidade será observada' em quarquer das hipóteses'

excrusivamente mediante upa"" 
"rri" 

çao 
- 
ao cártlficâdo de ÍnscriÇão de Fornecedores e Prestadores

de ServiÇos, ou equivatenle nt foi*u da fei' fornecido pefo ORC' en plena validade:

6.1.1.Ào requerer inscriÇão no leferido cadastro' ou atualizaÇâo dêste' a qualquer tempo' o

interessado fornecêrá o" tr"^à"tã" necessá!ios à satisfaÇão das exigências dos lncisos 1e fv'

do Àrt. 27, da lei 8.666/93'
6.2.os proponentes devêrão entregar a comissão' no prazo detêlminado' dÔis enveloPes fechados

indicândo, rê spêct ivamênte, 
- 

óàãuúsr'lraçao e PRoPosrA DE PREÇos' devidamentê identificados nos

ta.^o" aaiiniaàs nestê instruÍnento convocatório'
6.3.A partiêipação nesEê ""tit*" 

e aberta a quâisqrler interessados' inclusive âs Microenpresas'

EmpresasdePequenoPorleeEquiparados,nÔstêrmosdalegislaçãovigênte.
6.4.Não poderão pa!ticÍpar os inLêressados que se encontrem §ob o regime fâlimeÔtar' enpresas

estlangeiras que não funcioiã^-ná pul"' nem aqueles que tenham sido declarados inidônêos para

licitar ou contratar aoa ' ed'ini"tr:tÇão Púb1ica ou que estejam cumprindo a sânÇão de suspensáo

do direito de I'icitar e cootlatar com o oRc' 
^ Dr^n^.r: rrê

6.5,os licitântes que aeseiarenr eovià! seus enveloPes DocumentaÇão ê Proposta de PreÇos vaa

postal - com Aviso a. n"t"oiÃ"nto AR -' devêrào reme!ê-Ios em Eempo hábiI ao endêreÇo constantê

do preânrloulo d.ste r,'ttt roterito-, 
' 

"o" 

- 

"" 
iotáo " do Presidente da coni'sâo - rLaviano Clebson Araújo'

Náo sendo rigolosamente oorer.raaa" âs êxigências deste -item, os respectivos envelopes não serâo

acêitos e o ticitante, po.tai-rtã, 
- 

àes cons iáe rado parâ efeito de participaçâo no certame'

6.6.Quando Obsêrvacla a ocorrência da entrêga apenas dos ênvelopes junto a comissão' sem a

permanêncj.a de representante- "'àã"""i"at 
n" rã"peáti"t sessâo púb1ica' é facultado aÔ licitante'

não sendo condiçáo pu." 
"o-u 

-nuúilit"çao' a inclusão no "nt'álop" 
Documentaçào' dâ dêclaraÇão

exoressa de relunciar âo dirêito de interpor rêcurso ê ao plazo correspondêntê relatiro à Ease

de HâbilitâÇão, concordaúdo com o prosseguimento do ""ttt*u' 
previsto no Àrt' 43' 1IÍ' dâ Lei

8.666/93, conformê modelo - Ànexo IÍI'
à.r.É ,r"âaaa à participação en consórcio'

6.8,colDIÇõEs EsPECÍFrcÀs: o licitante dever:á atender âos requisitos -aba:::^:^:" 
respectivos

comDrovantês, obrigato riamentt, int"grttão o5 elementos do ênvelope DoCUMENTAÇAo:

;::i:;il;;;";;;-ã;-;"';;;i" 
" 

q" á'""'a 1"-' B':'t1d1 até o úrii-mo dia útir' que antêceder a

ficitaÇão, no valo! eq,l""re"te i n§ r'r:s'lg' caberá ào lj'citante optar por uma das seguintes

nodalidade§ de galanti'a: 
"f 

" 
<:l-"çãc, l' ainheiro ou em títulos da dívida pública' devendo estes

ter sido enitidos "ou. 
ro.a. 

-a_"1'aitul.t, .edia.t" rêgistro em sistema centralizado de liquidação

ê de custódia autorizado p"rlo 
-iu-n.o àurrtral do Brasil e avaliados pelos seus valores econônÍcos'

confortne definido pelo Ministério da razenda; b) seguro àarantia; ") riu.,çu bancária' A !efêrida

garantia devêrá ser ttp'""áiJ-ãã ietor rinanceiro ao oác ou outro informado pela comissâo' o

N
W



qual êmitirá o respectivo docrnnento dê quitaÇão, vá1ido até o seu Iesqate qlre somentê poderá

ocorrer cinco dias úteis após â homologação da presente licitação'
6. g .2 . ConprovaÇáo de que o licitaDte tem pleno conhecimento das condiçôes relativas a natuleza
da obra ou serviços a seren executados, feita através dê declalaÇão formal assinada pelo seu

rêsponsável técnico, contendo a idêntificaÇão da e.oprêsa e do signatário, locaI e data, e

basicamente coÍr os seguintes termos: > "DECLARÀM6S sob âs Penalidades da tei, quê temos pleno

conhecimento das condiÇões e peculiaridades inêlentes à natureza dos tlabalhos Ielativâmentê ao

objêto da Tomada de PreÇos n" oooa6/2a21, assumindo totaf re spons abi 1ldade por esse fâto e

i-niormando que náo o utilizarêmos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenÇas

técnicas ou financej-ras com a Prefeiturâ Municipal de Mogeiro - PB" <'
6.8.2'l.Nocasodolicitantedesêjarrealizarr]mavisitaaolocaldaob]:aouserviçoscomo
acompânhamento de um responsávê1 Jo ORC, deverá conUniCAt previanente â coÍlissão com a dêvida
antecedência,observadooprazomáximopararêalizaçâodareferidavisita,necessáIiaparaque
seja fêito o âgendanento junto ao setor competentê do órqâo'
e. É .:. co^p.o,r"çáo de capacidade técnico-profi-ssional, fêita âtravés de atestado foroecido por

pessoa luriaicà ae airelto público ou plivado ea lrôDe do Besponsável tácnico designado pêlo

ii"it"ni", devidaÍnentê registraao juntÀ a entidadê profissionâ1 competente, demonstrando a

execuÇáo de sêrviÇos com carâcteri;ticas semelhantes à parcela nals rê1evànte do objeto da

p.a""ra. licitação, abaixo discriminada' O referido atestado só será aceito se acompanhado da
'correspondente certidão de Acervo Técnico - cAT enitida pelo consê]ho regionar de fiscalizaÇâo
piorisslonar colnpetente ê da conprovaçâo dê que o refêrido Responsável Técnico designado pêrtence

ão Àuraro da empiesa ou dete farà puri" 
"."o 

sêja vencedora do presente certamê. Ta1 comprovaÇão

páaá.a 
".t 

feit; através da apresentação de qLlalquêr-um dos sêguintês documentos' a critério do

ticitante: a) cópia aa cartej-ia de Tr;balho é prevldência Social - CTPS assinâda ou da ficha de

;;;i;a;" do nmprégado; b) instrumento de contrato dê prestação de sêrviÇos regj-do pera legislação
civi].comum,devidamenterêgistradonoregistropúblico,nostêllnosdoAÉ:..22a,dalei.Eedêral
.r; iO.qOO, àe 10 de janeiro de 2OO2; c) cántrato social, alteração contrâtual ou equivalente na

formadalêi,quandoorêsponsáveItécnicoforsóciodaempresa'serãoadmitidososatêstàdos
referentes à exêcuÇáo ae ooias ou sêrviÇos sinilares de complexidade tecnoLógica e opêracional

ãÀri,rur",rt" ou supárior a: coNsoÀNTE EsPEcrEIcÀÇÔEs TÉcNTCAS Do oBJETo LrcrTÀDo'

ãlg.q.õ"*pt.""tao'ae capaciãaae técnico-operacionar' feita através de atestado fornecido por

pà""ã.- lrjtfar". de diráito lúulic;o ou prlvado-eu. fevor d' EoP'esa' demonstrando aptidáo do

Ilcitantê pol execuÇão de seivlÇos, em características sêÍnelhantes à parcelâ mais rêlêvante do

objeto da presente ricttaçaol aÉàixá lnaicaa". serão êdmitidos os atêstados referentes à execrlÇão

de obras ou serviÇos "i.ilu.!" 
ã. .àr"plexidade tecnofógica e operacional equivalente ou superior

u, aol,sool,t" EsPECIErCÀÇÕES TÉCNrCÀS DO OB'fETO ]',TCÍTADO'

O.DÀ EÀSILÍTÀçÀO
1.Os documentos necessários à habititaÇão dos licitantes' dêverâo ser apresentados

;;";";;;;-á; ;;velope racrado, contendo as sêsuintes indicaÇões no anvexso:

?.0.DÀ REPRESE}IIÀÇÀO E DO CREDENCIE}''ENÍO

7.1.o licitaôte devêrá se.pau""nttt, para credenciamento junto â Comissâo' quando for o caso'

através dê um reprêsentante, com os docunentos que o credenciam a participar deste procedinento

licitatólio, cada licitante crêdenciará aperlas um representante que será o único âdmitido a

intervir nas fasês do certane na fotma irevista neste j-nstrumento, Podendo ser substituido

posteriormente por outro devidamente credenciado'
i-.r.;";^ o credenciamento dêverão ser apresentado§ os seguintes documentos:

?.2.1.Tratando-s" do represetttante legai: o instrumento cãnstitutlvo da empresa na forma da Lei'

o;;;;; ;;, o caso, devidaneJe ttgi"irado no órgão compêtente' no qual estejan expressos seus

;;;;;;"-;;.; exercer aireito" " -i'^it ourigaçôãs em decÔrrênciâ de ta1 investj-dura;
'7 .2.2 .'lra.a,,do-*" o" pto..t'JaJt' 

-ã-fto""t"çáo- por instruúento Púb1ico ou particular da qual

constem os necessários poo".l"- pu..^ firrnar declarações, desistir ou apresentar as razóes de

!ecurso e praticar todos os áu..'i" .to" pertinentes ao certamei acompanhadâ do corlêspondente

instrumento de constituiÇão da empresa, quando for o càso, que comprovê os poderes do nandante

Dara a ôutolqa. lta hipótese ãe 
'p?""tuçâo 

seia partj-cu1âr' dewerá ger t€conhêcida À firtÂl êa

tartório do rc.Pêctivo rlgnatáEio '

?,2.3,o reprêsentante legal- J-;-p-I:à"o1:taot deverão identificar-se âPresentando documento oficial

T:: .;:l::t:3"*!iio" o"u"..o sêr entresues a comissão. - aotes do iníci"o da sessáo púbrica - em

origlnal, por qualquer pto""-"""-o ê-tãpiu autênticada por caltólio competente ou membro da

?lTli"'i;. apresenrâção ou âindà a incorreÇão insanáver de qualquer dos docunentos de

credenciamêr1to impedirá a pa'ticipâÇâo ativa do rêPrêsentante do l_icltaôte no presênte certame'

Estâ ocorrência nâo inabititará sumariamente o coocorleote' apenas Pêrderá o dir:eito a

manifestar-se nas correspond'ê;;; rJ"ããã pto(:u""o licitatôrio' Paia tanto' a comissão recebetá

regularnente do rêferido a.r;;;;;.ta ".u" en.re1ope", decraraÇôes e orltros elementos necessários

à participàÇào no cerrame, ;;t;; ;;" aprêsentado: -1t.fo*" deÍinrdê nêsre instrumenro'

?.5.No momento de aoerLura ".-"ã""ã" 
p,iàri.a, cêda licj.EanLe, por rnl-ermedio do seu representanLe

devidamente credênciacro upra*iu.à, em sepalado de quaiquer dos envelopes, a seguinte

documentâÇão:
i,i.i,ou"iu..çao de EtaboraÇão rndependente de Proposta - Anêxo Ír'
?.6,Quando os envelopes oo"t'tn"ntuçao e Proposta de Pleços forên enviados via postal' a dêclaraÇáo

indicada no item ?.5.1 o""tta'"uI: apreseniada dêotlo do envelope DocuneÀtação '

8.
8.
vi-

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

em 01 (uma )



DOCUMENTAÇÀO -
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ

TOMÀDA DE PREÇOS No. 0a0a6/202L

DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÂO devêrá conte! os seguintes e1êmentos:

8.2. PESSOÀ JURÍDICÀ:
B.2.1.Conprovaçâo de cada§tramento nos termos do iten 6'1 dêstê instrumento '
8.2,2.Ptava dê inscrição no cadastro Nacio'ral dê Pessoa Juridica - cNPJ'

8,2.3,Prova de inscriÇão no cadâstro de contlibuintes estadual ou municipal' relativo à sêde do

licitante.
g.2.4.Àto constitutivo, estatuto ou contrato social en vigor, devidamêÀte registrado, en se

tratando de sociectactes comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos

áã.fuiçao de seus âdministradores. InscriÇão do ato constitutivo' no caso de sociedadês civis'

"""Ãã""r,"a" 
de prova dê diretoriâ em exercício. Decreto de autorizaÇão, ên se tratando de êmprêsa

ào so"ieaaa" estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizaÇáo para

funcionamêntoêxpedidopefoórgâocomPêtente,quândoâatividadêassimoexigir.Registro
comercial, no caso clê empresa individuaL' estas exigências não 5ê aplicam ao licitante que'

[ià;ã; àa'etapâ de credentiamento no certame, já tenha aprêsentado de forma regular nÔs terÍros

do presente instrumento convocatório, a referiáa documentação soficitada neste subitem'

8.2.5.BaIançopatrimonialedemonstraÇõêscontábeisdoú1timoêxerciciosoclal'iáexj'gívei§ê
;;;;;;;;;ã;; nà fo.^u aa 1ei, com indicação das pá91nas correspondentes do rlvro diário êÍn que

o mesmo se encontra, bem coÚo âpresentação dos competentês ternos de allêrtura e êncerramento'

assinados por profissional- habiiitâdo e devidamentê registrados na iunta comercial coÍnpetente'

vêdadâ a sua substituiÇão por bafancetes ou balanços provisórios' Tratâado-se de empresa

constituidâ há nenos o" u. àno, ou aquela que ainda não tenhâ leali'zàdo o fechânento do seu

primeiro ano de existência "ã''pl:"'o 
feqaf, pàaerá apresentar o Balàço de Àbertura âssinado por

'p."ii""i.."r habifitado e deviàamente registrado na junta conêrci'âI coinpetente '

8 .2 , 6. Regularidade pâra co^ a p-'e'''d" iederal - Certidão Negati-va de Débitos Rêlativos aos

Tributos Eêderais e à Divida Àtiva da União'
8.2.?.Certidõês negativas das fazendas Estadual e MuniciPal dâ 5êde do licitante' ou outro

equivalênte, na formô da Iej '
B.2.8.cornprovaçao ae regufaridade relativa ao Eundo de Garantia por Tempo de SêrviÇo - FGTS'

apresêntando o respectivo c;;iiituao de Regulãridadê fornecida pel-a caixa Ecoaômica Eederal'

g.2.9.prova de inêxistência- aà aeulto" inaáimplidos perante a Jrlstiça do Tlaba1ho, mediante a

apresenrâÇáo de Certidáo 
""qãa 

i"" -ãã - 
OObito s iranalhistas CNDT, nos termos do TÍtulo VII-À dâ

ConsolidaÇão das Leis do Tribalho, aprovada pelo Decrêto-],eí '" 
5'452' dê Lo de naio de 1943'

I .2 .10 . DeclaraÇao ao riclt]iit't 
-'a"' 

(:']rnptilnunto do dlsposto no Àrt ' - 
7o ' rnciso xxxlrr ' da

constituiÇáo Federal - ett' 
-áil'r"tl"" v'' ú 

""1 
e'666/gi de supelveniência de fato irnpeditlvo

no que diz respeito a puttl"ip"çao na IicitaÇâo;-e de submeter-se a todas as cláusulas e

iã"aiã""-ã" prâsente inttru'enio'cont'ocatório' conformê modefo - Anexo rr'
g.2.11.Termo de Renúncia, "a".-a 

p"rai"ioante enviê apenas seus envêlopes, sem replesentante

credencj-ado e deseial t"not'àiut ao direito de interpor !ecurso e ao prazo respectivo rêlativo à

Ease de Habilituçao, "on"orããião-ão.-ã 

-p. 
o 

" " "grimenio 
do certamê licitâtório, conforme Ínodelo -

ililir]àl.atoa" negativa de ra1ência ou concordata expedida pero distribuidor dâ sede do

licitânte, no máxino:o (trinta) dias da data plevista parâ abêrtura das propostas'

8.2.13.Registro ou inscriçao, em compatibilidâde com o àfltto ao Presentê certame' do licitante

e seus responsávels técnicJJ, 
-ãoãnáà rot o."t-"9'. frente ao conselho regional de fiscarizaÇão

p..ii""f-.üf competente, da regiào da sede do l,icrtante'
8.2,14.41v4rá de localizaçao e'i'n 

"iot'uln"nto 
e/ou decfaração da Prefêj"tura do local da sede da

Firma, informando que a mesma funclona no endereço mencionado nos documentos'

I .3 . Docuúentaçào êrPêclflca:
ã.ã.i.ãÃpt."áção d; prestação de gârantia - item 6'8'1'
B . 3 . 2 . comprovaÇão de pleno "I"nàãiit"t" 

das condiÇôês da obra ou serviÇos - iten 6'8'2'

;'ã:;:;ô;;";;ào de àapacidade técnico-profissional - item 6'8'3'
;:; :; .;;;.;";;ao de caiacidade técni co- ope racionar - item 6'8'4'
B.3.s.cornprovaÇão de que o rl"ituntt se e-nquadra nos termos do Art' 3o da Leí 123/06' se for o

càso, sendo consrderado ^i;;;;il;;"; 
ou empresa de- pequeno porte e recebendo' portanLo'

LÍatêmento dife.rencjado e simplrÍicando nê forma deti;ida pera regisraçào vigenLe Tar

comprovaÇào poderá ser r"tt" "t 
ttt"ll ãl lpt"ttnt'çao de quarquer um dos seguintes documentos' ê

crlterio do 1Icilante: "l i"ti"'"iãc; "*pt""tt 
ro111r1enie assrnada PeLo ProÍ issionâ1 da área

contábil, devj"danente h"biri;;;;, 
-;; - 

"e 
itiaao "imprlricada 

êrnitida pela i'lnta coneicial da sede

do licitante ou equÍvalente, 
"n.a ;;lira áã-r"qi"rtçaà pêltinente' A ausência da referida declaraÇão

ou cêrtidão simpllficada, apenas neste .caso 
pala comprovaÇão do enquadramento -nâ 

folmâ dâ

fegislação vigente, não é suiiciente motivo para a inaiifl-tação do 1l-citante' apenas perderá'

dulante o presente cêrtâÍre, ;;r;;it; "à t'utàlntnto diferenciado e simprificado dispensado a ME

Sl,l;il . i'?".'."rt"'"i.'"ní1r"313Í""er dilisência,- na ro:ma do Arr. 43, § 3", da Leí 8.666/s3,

destinada a esclarecêr "" 
íJi;i;"i;Z' á" rtto e de direito' considerado microempresa ou

êrnpresa de Pequeno Porte '

8.4.Os docuhentos de HabilitaÇão dêverâo ser -organizados 
na ordeÍn desclita nêstê instruhento'

orecedj"dos por um índicê "oiIJ"pona.nt., 
podendo,sê!_apresentâdos em originar' por quarquer

processo de cópia autenticada- po-J cêrtório ;ompêtênte, mernbro da comissão ou publicaÇão em qÉqão

\\)x



da imprensa oficial, quando for o caso. Estândo perfeitanente lêg1veis, sem conter borrõês,
rasur;s, emendas oll entrêlinhas, dêotro do prazo de validade, e êncerrados êm envelope
devidamente lacrado e indevassável-. Por sêr apenâs uma formalidade quê visa facilitâr os

trabalhos, a ausência do rêferido indice não inabititârá o licitante'
g.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vêncimento, a ausênciâ das cópias devidamentê
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pela comissão ou da publicaÇão em óIgào na

imprensâ oficiâI, a âpresentação de documentos de hâbititaÇão fora do envelope especifico,
toinará o rêspectivo licitaote inabilitado. Ouando o documento for obtido via fnternet sua

fegalidadê se;á comprovada nos endereÇos efetlônicos correspondeotes. Podêrá ser utilizada, â

critério da comissão, a documentação cãdastral de fornecedor, constante dos arquivos do oRC,

para comprovação da autênticidade de êfêmentos aPresêntados pelo licitante, quâÔdo for o caso.

9.0 . DÀ PROPOSEÀ

9.1.4 proposta deverá ser apresêntadâ
seguintes indicâÇões no anverso:

PREEEITÚRÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO
pRoPosrA DE PREÇOS - TOMÀDÀ DE PREÇOS N". 00006/2021
NOME DO PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

ern 01(uma) viâ, dentro de envelope lacrado, contendo as

9.2.1.Pfanilha de qualtitativos e pleÇos;
ô.2.2-cronogruaa fisico finênceiro compativel con o prazo de execuÇão dos serviços; e

9.2.3.ComposiçãodeCustosunitárioscontendo,inclusive'odetalhanentodacomposiçãÔêdataxa
de Bonificaçãá ou Bêneflcio de Dêspesas Tndj-retas - BDI e do6 respectivos pelcentuais praticados,

bêm como o detalhãmênto dos encargos sociais
9.3.será cotado um único preço putá 

"tau 
item, com a utilizaÇâo de duas casas decimais' IndicaÇão

ern càntrárlo está sujeitá a correção obselvando-se os seguintes critérios:
9-3.1.841ta de dlgltos: sêrão âcrescidos zeros;
9.3,2.Excesso de digitos: sendo o priloeiro digito excedente mênor que 5' todo o excesso será

".p.i*iá., 
caso contiário ta"etá o arredondanenlo do digito antê!ior para mais e os demais itens

excedêotes suprinidos.
9.4,4 Planilha de quantitativos e pleços, o Cronograma fisico-financêiro e â Composiçáo de

custos unitários, dêverão s"r ""sir].aás 
por Responsáve1 Técnico da empresâ' Propostas que

"prã"ã"t.. 
o mesmô Responsávet Técnico serão desclassificàdas '

9,5.À proposta dêverá ser rêdigida êm 1íngua portuguêsa ê en moêda nâcional' elaboradâ com

clareza, sêm alternâtiva", ,"";-t'";-;;"aa" i/oo êntr-elinhas ' suas folhas rubricadas e a última

datada e assinada paro aa"pãn"i"al, con indicação: do valor total da propostâ êm algarismos'

dos plazôs dê entregâ o, e*.cuçao, das condiÇôes de pagamênto' da sua validade que não poderá

ser inferior a 60 dias, e outrás informações e observaÇôes pertinentes que o licitante iurgar
necessátias '
9.6.Exlstindo disêrepânciâ entre o prêço unitário e o vafor total' resultado da rnultiplicação

á; p;;;. unitário peia quantidade, o preÇo unitário prevalece!á'
9.7.Eica êstabelecido q,]e ntvet'ao divergência dê PreÇos unitários para um íresmo produto ou

sêrviÇo, prevaLêcerá o de mênol valor'
g.B.Nocasodealtelaçâo''ttt""atiudapropostafeitapelacoÍlissâo'decorrenteexclusivamente
de incorreÇões na unidade a" ."-ala" utilizaaa, observada a devida propo rciona l idade, bem cono

"ã .riiipri."çao e/ou sona de valores, prevalecerá o valor corri-gido'
9.9.4 não .indicaÇão na proposta dos prázos de entrega ou execução, das condiÇôês de pagameoto

ou dê sua vafidâde, ficara suOentenaiào qt]e o licitante aceitou iÂtegralmênte as disposiçóe§ do

ato convoca!órj'o a, poatunao,_1utâo consiáeradas as determinações nel-e contidas para as rêferldas

;r;i";-;ã; "eniá 
suficiente notivo para a desclassificaÇão da proposta'

9.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta oo próprio modelo fornecido pelo oRC' desde

que estej a devidamente prêênchj-do'
g.1L.Será descrassificada " fiàpo"a" que delxar de atênder as disposiçôes deste instrurnento'

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os seguiotes êlementos:

9.2,proposta elaborada êm consonância com o rêspectivo projeto e as especificaçóês constantes

deste instrurnento e seus êlenentos - Anexo I -, en papel- timbiado da êmpresa, quando for o caso,

assinadaporseulepresentantelêgal,contêndonocorrêspondenteitemcotado:discriminaÇào'
qr.riiJ.aà e valores unitá!io ê total expressos em algarisnos, acompanhadâ de:

10. O .DO CRITÉRIO PÀR,A W'JGÀ}dENTO

10.1.Sêrá decfarado vencedor-dãte certame o Iicitante que' ôtendidês todàs as- exigências do

presênte lnstxunênto, apresent-ar proposta com mênor valor globa1 no correspondênte item cotado'

relacionado no Anexo I - Termo de nelerência -' na coluna código'

1o.2,Havendo iguafdade a" .rr.iãr." entre duas ou mais propostas, e após o?99:-"^1d" o disposto nos

Àlts. 44 e 45 da Lei co.pre.-.-n-ttt lzz/oe " no Ait' 3ô' t z" at Lei 8'666/93' a cfasslficaÇão

de desemPate, Preferência de

empâte aquelas situaÇóes eÍn que
quéno potte sejan iguais ou até

àceder-se-á da seguinte forma:

se falá através de sorteio'
iõ.ã:". 

-p;"".tte ficitação será assegurada' coÍno critério
ãã.ii"i"ç'a. para as Íricroenpresas e emprêsas de pequeno porte'
iõ.;.;..; erlito ao disPosto neste instrumento' entende-se por

ã"'ptopãu4." apresentadàs. pefas nicroempresas e emPresas de pe

iót' faà, por cànto) superiores à propostâ mais bem classificada
ió.s.à.o.'.."ao a situaçáo de enpate conforme acina definida' pr



10,5.1,.4 Ín.icroeÍlpaesâ ou enplesa de pequeôo porte mâis beil classÍficada poderá aplesentar
proposta de prefo inferior àque1a considerada vencedora do certame' situação em que será

adjudicado em seu favor o obieto licitado;
10.5.2.Não ocolrêndo a contrátaÇão da nicroenprêsa ou emplesa de pequeno porte, na forma do item
antê!ior,serãoconvocadasasdenaisrêmanescentesqueporventuraseênquadremnasituaÇãode
ernpate acima definida, na ordên de classificação, para exerctcio do mesmo dileito'
10.5.3.Nocâsodeequivalênciadeva]oresapresentadospelasnlcroemplesasêempresasdepêqueno
fo.i" qr" se encontren no intervalo estaber;cldo como situação de empate, será realj-zado sorteio
ànt." étus para quê sê identifique aquê1a quê primêiro poderá aplesentar mefhor ofêrta'
1O.6.Na hipótese de não-êontrataçào nts temos acima previstos' em que foi obsêrvada â eituaÇão

deempateeasseguradootratêmentodiferenciâdoamicroempresaeempresadêpequenoporte,o
ãú1"ià li"it"ao Jerá adjudicado em favol da propo§ta oriqinafneôte vencedora do cê!tamê'

1,0.f .À situaçáo de êmpate, na formâ acima delinida, somente se aplicará quando a tnelhor oferta
inlcial não tj.ver sj-do apreseotada Por nicroenpresa ou enpresa de pequeno portê'

11.0.DÀ ORDE}í DOS ]rRàBÀI,EOS

11.1'Paraolecebiirentodosenvêlopeseiníciodostlabalhosseláobservadaumatotelânciade
1! lqoiazel ninutos após o rrorário fixado' Encerrado o prazo para recebimento dos envêIopês'

nenhuÍn outro 5êrá aceito.
11.2.DêclaladaabertaàsessãoPúbficapeloPresidente,seláefetuadoodevidocredenciamento
dosinterêssados.Somenteparticiparáatj.vanentedaleuniãoumIePrêsentantedecadalicitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pe§soa que se interessar'
11-3.o não conparecimento do replesàntan1ê de qualqrler dos licitantês não impedlrá a efetivaÇão

dâ'euniâo,sendoque,asimplespa!ticipaçãonestece!talBêimplicâoatotalâceitaÇãodetodas
as co,raiç0." estabélecidas neste rnstrumento Convocatório ê seus anêxos'

11,4.EÍn nênhuma hipótese será concedido plazo para a apresêntação de docunentaÇão e/ou

substituição dos envelopes o,-ã" qu"fq"t eleÀento "*igido 
u náo apresentado na reunião destinada

irli?itàliii!a. receberá de cada lepresentanrê os envefopes DocumentaÇáo e Ploposta de PreÇos,

ê rubricará juntanente coÍl os Participantes os fechos do sêgundo'

ll.6.Posteriorme.te abri!á os àn"e1opã" Documentação' rubricârá o seu conteúdo e solicitará dos

ticitàntes que êxamirem u aããr."nt"çào neles contidâs. Quaisquer impugnações levantadas deverâo

rã. ao.rnia"au" a comi§são, que as consignará na Ata de rêuniâo'
ll.f.Prosseguj.ndo os trabalhJs, a comissáo anàlisara os docunentos e as impugnaçôes porventura

formuladas pelos licitantes, dando-fhes c1ência, em seguida, do resultâdo da Fâse de HabilitâÇâo'

Entretanto, se êssim j,r;";-';;;;ti" ' úátta divurgar o !esurtado numê ,,ovà reuniào'

registrando-se na Ata, ou áediante publicaçào na irnprensà oficial ou âlnda emitindo aviso por

escxito, observada, n."a"" à"1o", a àeviaa ántecedência necessáriâ - não inferior ê 4B (quarênta

e oito) horâs.
11.8.ocorrêodo à desistêôcia expressa dos licitantes ao dirêito de lecorrer na Ease de

Habilitãção, conforme p..t'i-Jto no'art' s:' IrÍ' da Lei 8'666/93' na mesma sessão poderá havêr a

abettura dos êÀvelopes raapà"a"",""""a--"ontrj.lo será tnarcada nova datâ, con obselvância ao

p.azo recursaf estabelecido na tegj_slaÇáo pertinentê'
11.9,o envelope Proposta 

"";;;;:; 
ãL"laurn"ntt fechado ê 1âcrado' sêrá devolvido ãÔ licitante

irr.Àirituao, àesae loe não tenha havido reculso ou aPós sua dênegaÇão'

11.1O.Encerradâ a Fase dê ll"Ulfituçao ê observâdos os dltâmes deste instrumento' a Comissão

procederá então à abelturâ dos enveropes proposta de PreÇos dos proponentes decfâxados

habiritados, rubricará o "a, "o.ra"údo 
e facurtará o exame dâ documêntação neLes contidas a todos

os partiêipante", o" q,uiJ poà"iao tfutou! impugnaçôes' dêvidâmenLê coosignadas na Ata de

ii:liii' 
":11::"..t""t*r"."""r", 

os elemenros apresenrados, as observaçôes eventualmente apontadas,

decfarando, em seguida, t'"t'"taàt o Iicitante que' atendi-das as exigências e considerêdos os

clitéliosdefinidosnesteinstrumento,âplesentarplopostanaisvantajosapalaooRC.
11.12.D4 reunião lavrar-se-á Ata circunstânciada' na qual setão registradas todas as ocorrências

"';"; 
-;"-;i;;r, 

"eta assi""aa pela conissão -e-^ricitantês 
presentes'

11.13.En decorrência d. ;;;- õo.pr.*u.,au. 123/06, a comprovaçáo de regularidade fiscal e

tlabalhista dâs microempres"" t u'pt""t" de pequeno porte somente será exigida para efeito de

;";i;;t;." do contrato, observando-se o seguinte procedimento:

11.13.1.Às nicroempresas e empresas de pequeno- porte, por ocasiâo da participação nesta

licitaÇão, deterão apresenlar iod" a docurnentação exigidà para êonprovação de regularldade

fiscaletrâbalhista,clentreosdocumentosenuroeradósnesteinstrumentoparaefeitode
HabilitâÇão e intêgrântes áo 

-err,r"rop" 
DocunentaÇão, nesllro que estâ apresentê alguma restriÇão;

11.13.2.Havendo "rq'j.. 
tt"ttiiao à 

"olnpr:o"tção 
dà requl;ridadê fi6ca1 e trabalhista' será

assegurâdo o prazo de 05 (;i;;;t dias úteis' cujo termo Ínicial correspondêrá ao momento eln que

o ricitante for declarado ãnceaor, prorrogáveis por iguar pêríodo, a critello do oRc' para a

regulàrj.zaÇào a. do"u*"nt"çãà'- ptqu*tnto áu ptrr:tla*eáto áo débico' e emissão dâ eventuais

certidões negâtivas ou po"itit'as_(]om efeito de certidáo negativa;

11.13,3.A não- reguf ari z ação da documentaÇão, no prazo aciia previsto, impricará decadência do

direito à contrataÇão, 5e!0 prejuizo das sanções Previstas no a't' g1' da rei 8'666/93' sêndo

facultado ao oRC convoca! os iic-itantes remanescentes, na olden de classificação, para assinatura

do contrato, ou rêvoga! â licitaÇão'
11.14.Os documentos upr"";.ao"- pelos licitantes no_ crêdencianento e os efenentos constantes

dos envetopes oocumentaçal J ;;;ó"; de Plêços que forem abêrtos' serão retidos pela coÍnissâo

e anexados aos autos dt 
"p;t;;";;' 

No ^t"to co;texto' o envel"ope Proposta de PrêÇos' ainda

lacrado, do licitante i^.o!-iiiããã- q"" não for reLirado por seu lepresêntante legar no prazo de

\\l\\ )^J
K\y



60 (sesseDtà) dias consecutj.vos da data de honologaÇâo do plesente cêrtame, sê!á sumar.iamênte

dêstruÍdo,

do Art.

12.O.DO CRr!ÉRrO DE ÀCEIIÀBII.rDÀDE DE PREÇOS

12.l.HavendopropostacomvalorparaorespectivoltemlelacionâdoooAnêxoI-Termode
Referência _ Especificaçôes, na coluna código:
12.1.1.Superior ao estinado pê]o ORC, o item será desconsiderado; ou

12.1.2.Com indÍcios que conáuzam a uma presunção rel-ativa de inexêqu ibi t idade , peLo critéllo
definido no Art. 48, lr, S r", da Iêi 8.ã66193, em tal situação, não sendo possivel a imediata
confilmaçáo,poderásêrdadaao]icitênteaoPortunidadededênonstrarasuaexequibllidade,
sendo-Ihe facuLtado o prazo de 03 (três) dias úteis Para conPlovar a viabi-lidade dos preÇos,

confolme parâmetros do mesno Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇáo do itêm'
12.2.Sa1ienta-se quê tais Ocorrêncj-as não dêsclassificân automâticamênte a Propostâ, quando for
o caso, apenas o -item correspondentê.
12.3.O vator estimado qr" o ônC se propõe a pagal pefo objêto da presentê 1-icitaÇâo - valor de

Rêferência _, quê rêpresenta o somató;io total_ dos prêços rêlacionados nâ respectivâ planilha
dosserviÇosaserêmexêcutados,referenteaocorrespondênteitem,estádevidamenteinfornado
neste instrunento convocatório - Ànexo I'

13.0.DOS RECT RSOS

13.1.Dos atos decorrêntes deste procedimênto licitatório' cabêrão recursos nos terÍnos

109 da Lei Eedêral n'o 8.666/93.
ii.z.o .."ur"o será dirlgido à autoridadê superior do oRc, por intermédio da Comissão'

sàr ptotocolizado o originat, nos horários normais de expediente das 08:00 âs 12:00

excfuslvamente no seguinte a,',á.tuÇot Av' Presidentê João Pessoa' 4? - Cêntro - Mogeiro

devendo
holas,

1,'. O . DÀ EO8!oI,oGÀÇÀO E àD.'UDICÀçÃO
14.1.Concluido o iufgamento dâs Propostas aprêsentadas' a Comissão enitirá relatório conclusivo

dos trabalhos deseovolvidos .ro a.riu*", remetendo-o a autor.idade superio! do oRc, juntamente

com os elenentos coostitutivos lJ;;;;;;:", necessários à HomologaÇão e ÀdjudicaÇão da respectiva

liciLôÇâo, quàndo fo.r o caso'
14.2,A autoridade superior pádtrá, no entanto' tendo em.vista sempre a defêsa dos interesses do

oRC, discordar e deixar aa-_lr"a.'raq.I.. total ou parcialmente, o !esultado aPresentado pela

comlssáo, rêvogar ou "on"io"tul "":-u a LicitaÇão' desde que apresênte â devida fundâmentacáo

;;l;;ã;-;.i. legisraçáo vigente, rêsguardêdos os direitos dos licitantes'

15. O.DO CONTRATO

15.1.4pós a homofogaÇão pel-a Àutoridade Superio! do oRC' o licitânte vencedor será notificadÔ

pêra, dentro do ptazo a" os i"'i"ó- áias àon"ecutl'os da datâ dê iecebimênto da notificaÇão'

assinar o lespectivo "o,,atuto, 
-ãtjunao for o caso' elaborado em confolnidade com as nodalidades

permitidas pela rei Eederal n'" à'aae/gl, podêndo o nesmo sofrer âltelações nos termos dêfiÂidos

fil;.§::":'."""r":?llu j 
"on.,o"urao 

para assinâr o contrato' ê ocorrendo esta dentro do prâzo de

validade de sua ProPosta, . iiiitl"i" p"-tatia toao" os dj-reitos que porventula tenha obtido como

vencedor da ticitação '
15,3.É permitj-do ao oRc, no caso do licitante vencedol r1ão comparêcer para assinatula do contrato

no prazo e condiÇões ""t";ti;d*;- "ont'o.:ut 
os licitâ;tês leloanescêntes ' na Ôrdem de

classificaÇão, para fazê-10 em igual prazo e nas 
. 
nesnas condiÇões do licitante vencedor'

inclusive quanto ao pleço, ou revogar a presênte licitaçâo'
15.4'o contrato qo" "t""touiIntntt"'e"na 

a ser assioado pelo licitante vencedor' poderá ser

alterado com a devida justiiicativa, unilateralnente pelo contratante ou por acoldo êntre as

partês, nos casos previstos rrã-ott'-âs e será resciodido' de pfeno direito' conforme o disposto

I."'o.is.-irl-iã-e'rs, toaos'ãu i"i a'eooZg:' e executado sob o reglne de enpreltada por preço

gfobaf. ^^hr.:trràis- os acrescimos ou
I5.5.O Contratàoo Íica ottrrgado a aceitar' nas Ínesmàs condiÇôes cont!atuais' os ac

supressões que se fizerem ás obl:ts' até o respecLivo I'iniie fixado no Art' 65' § 1'da lei

8.666/93. Nênhum acréscimt t; "';t;;;;" 
poderá exteder o limitê estabelecido' salvo as supressõês

resuttantes dê acordo celebrado entre os contratêntes'
15.6.A diferenÇa percentual ãnttt o "ufot 91oba1 do contrâto e o preço globâI dê rêferênciâ não

poderá ser reduzida "^ 
ruoot do contratádo em decorrência de aditamentos quê modifiquem â

Dlanil ha orçamên!ári a. ,{ô r^1,ôc
í;:;:";- 

"t;:;;"; 
Je cerebraÇão de aditivos.contratuais para a inclusão de novos se!v,Ços' o

preÇo desses serviÇos 5e!á calculado considerando o "'"to 
du referência e a Eâxa de BDr

especificada no o!çamento.o""-"-ã-u--r-úauÇão, subtraindo dêsse preÇo de refêrência a difelenÇa

ôêrcentual entre o va-Lo. "";;;r;;". 
e o .,"1o.. global do contrato obtido no certâme' con

fi:;::';';";.;;i.-".qririori.-e.ona.ico financeiro do contrato e a mànutenção do Peicêntual de

desconto ofertado pêlo Contratado '

itos Iegais, suj eitará
tas nos Arts. 86 e 8?

gula cinco Por cento)
r,]iô ou nâ execuÇão do
ratado Pela inexecuçáo
icltaÇão e imPedimento
âraÇão de inldonej.dade

16. O.DÀS SÀNÇôES ÀDr'fiNr sTB'AErl',AS

i;:i:;;";;;; i,]1u"ta e^ deixar de cumprir as obrisaÇôes assumidas e prece

o contratado, garântida u ptãilu-aur"'"u' às seguintes pênalidades previs

da l,ei 8.666193, u - udt'"ttãn"ia; b - multâ de mora de 0'59 !ze:o^ Yí-:
Ipit."a. sJt" o vafor do contrato por dia de atraso na entrega' no rn:-

obieto ora contrataclo; t - t"if" ae iot (aez por cento) sobre o valor cont

total ou parcial do .o,,tr'tol J- suspensão iemporária.de particiPar em I

dê contratar com a edministraçao, poa pruro de aié 02 (dois) anos; e decl



pala licitar ou contratar com a AdministraÇão PúbIica enquanto pêrdurarem Ôs motivÔs
àeterminantes da puniÇão ou até quê seia promovida sua reabifitêção perante â p!ópria âutor.idade
que aplicou a penatidade; f - s imultaneamente , qualquer das penalidâdes cabiveis fundamentadas
na Lei 8.666193,
16.2.se o valor da mul"ta ou indenizaÇâo devida não for recolhido no Prazo de 15 (quinze) dias
âpós a comuniêâção ao Contratado, será automaticamente descontado da Primêixa parcêl'a do

p;gamentô a que o contratado viêr a fazer ius, acrescido de juros noratótios de 1g (um por
cento) ao mês, ou, quândo for o caso, coblado judicialmente'
16.3.Após â aplicaçáo dê quaisquêr das pênalidadês previstas, reáliza!-se-á coÍnunlcaÇáo êscrita
ao contratado, e publicado na inprensa oficial, excluidas as penalidades de advêrtência e tttulta
de mora quando for o caso, constando o fundanento leqal da puniÇão, inforÍnando ainda que o fato
será rêgistrado e publicado no cadastro correspoldente'

1?.0.DÀ COTTPRo.ITÀçÀO DE EECUÇÃO r RECEBTUEIITO DO OBiIETO

17,1,Executada a plesente co;tratâÇão e observadas as condições de âdimpfemento das obri-gaçóês
pactuadãs, os proaediÍrêntos ê prazos para lecebê! o sêu objeto pelo oRc obedêcerão, conforme o

taso, à disposiçóês dos Àrts. ?3 a 16, da Le! B'666/93'

18. O.DO PÀGãi&N'IO
18.1.o paga .nto será efetuado mediante Processo regular e en observância às norna§ e

proceainenios adotâdo§ pelo ORC, da seguinte mâneira: Pala ocorrer no prazo de trinta dias'
contados do pêriodo de adimplenento.
18.2.odeSêmbolsonáxinodoperíodo,nãoseráSuperiolaovâlordorespectlvoâdimplemento,dê
acordo com o cronograma a_provado, quando for o caso' e semPre em conformidâde con a

disponibilidâde de recursos financeiros '
tg.j.wenhum vator será pago ao Contratado eôquanto pendênte de liquidaÇâo quêIquer obligaÇâo

iinun..i." que fhe fo! imposta, em virtude dá penalidade ou inadjrplência' a qual podêtá ser

cotnpensadacomopagamentopendente,selnqueissogêrediIêitoaacréscinodequalquernaturezâ.
iá.a.roo" casos dÀ éventuais atrasos de pàgarneoto nos termÔs deste instrumento' e desde que o

Contratado nâo tenha concorrido ae afgurná folma para o allaso, será admitida a compensaÇão

flnancêira, devida descle a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

ãieti.ro pag"rnerrto da parcê1a. Os encargos morátólios devidos ern razão do atrêso no pagamênto

"".áo 
.ui"úfua.s com utilização da seguinte fórmula: EM = N r VP x I' onde: EM = encargos

mo!âtórios,' N = núnero de dj-as entre a áata prevista Para o pagamento e a do efêtivo pagamento;

vp = valor da parcela a ser pagai e I: inàice dê conpensêÇão flnancêila' assin apulado: 1=
(Íx + 100) : 3;5, sendo 11 = pãrcentuat do IPCÀ-IBGE aculnulado nos úftimos doze meses ou' na

sua falta, un novo indi'ce aaotaJo pefo Governo EêderâI quê o §ubstitua' Na hIpôtese do referido
índice estabelecido para u 

"oapan"uçao 
financeira vênha a ser extj'nto ou de qualquer forma náo

possâ Ínais sê! utili.zado, "àti 
uaotua", em substituição' o que vier a ser determinado pela

fegislaÇão então em viqor.

19. O.DO REÀiII'SIrI{ENTO
i9.t.o" p."ço" contratados sáo fixos e irleaiustáveis Ílo ptazo de um ano'

ió,i.oãntt"'ao prazo de "iqãntiu 
do contratt e mêdj'ante solicitaÇáo do contratâdo' Ôs Preços

podêrão sofrer reajuste apô-s o interregno de um ano' na mêsma proporÇão da variaÇão verificada

no Índicê NaêionâI a. co.,"triçãoti"J jtNcc acumufado, tomando se por: base o nês de apresentaçáo

da lêspectiva proPosta, "tàio"l'"^"t'tu 
para as obrigaçóes iniciadas e concluidas após a

ocor!ência da anualidade.
19.3,Nos reajustes subsequêntes ao primeiro' o intêrregno minimo de wn ano setá contado a partix

dos efêitos financeiros do último reajuste'
19.4,No caso cte atraso oo "ro-ãi"urqátáo 

do indice de reajustamento, o contratànte pagará ao

contrâtado â importância "1i."üJ"'pàr. 
úftirna variaÇãô cônhecida, 1lquidândo a difereÔÇa

correspondente tão logo "ã:t-ã-i-"úgàa" 
o indice defioitivo' Eica o contratâdo obrigado a

.piã".'rrt.. menólia dê .aL.riá ..r"."nte ao reajustamento de preÇos do valor lemênescênte, sênpre

que este ocorrer' l.tê será' obrigatorlamente ' o definitivo'
i9.s.}.I"" aferições finais, o índicê utilizado para real!
19.6.caso o lndlce estêber;i;;-;;a iealostt'nettto venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa nais ser utilizado, ""tl 
-"á"t"a"' 

em substituição' o que vier â ser deternlnado pela

fegis'laçào então em vigor' a. .â.rês êleoerão novo indice
19-7,Na ausênciA Cle prevrsáo fegal quanto âo índice substltuto' as partes elêqerã(

oficial, pâra reajustanento do ireço do valol remanescente' por meio de termo aditivo'
fS.a,o t"ã1u"t" pàderá ser reâfizado por apostilamento'

20.O.DÀ,s DTSPOSTçôES GEB,ÀrS

2O,1.Caso as datas ptevistal para a xealizaÇão dos êventos da presênte licitação sêjâm declaradas

feriado e náo havenclo ,uiit'i".ça" da convocaÇão, ficam transfexidos automaticamente parê o

prineiro dia útiI "oo""qo""1", 
no mesmo local e hora anteliormente previstos'

20.2.o oRc pot.on',.niê"cÍt'-ua^i''i"ttttit'" ou técnica' se reserva no dlreito de parallsar a

qualquer teÍnpo a execuÇão ã" tát'tl:ttuçao' cientificando devidamente o contrêtado'

20.3.Decairá do direito de iÍnpugnar perante o oRc nos têrmos do presente iastrumêoto, àquele

quê, têndo-o aceitaclo.stm otláçao'_ vênhà a apresentar' dêPoi's do jtllgâÍnento' falhas ou

irregularidadês nr" o t"t"tu' íipot"tt tÍn que tal comunicado flão têrá efeito de recurso'

2O.4.Nos valores apresentados p;1os licitantes' já dêverão estar lncluidos os crlstos con

âquisição dê material, *"o-á"-"b'tu utilizada' impostos' eocargos' fretes e outros que venham a

incidir sobre os !espectivos preÇos'

N.')
\N



20.5.Às dúvidas surgidas após a âprêsentação da§ propostas e os câsos omissos neste instlumêÀto,
ficarão única e exclusivamente sujêito§ a lnterpretaÇão da comi§são, sendo facultâda a mesna ou

â autoridade superior do oRc, em qualquer fase da licitação, a plomoÇão dê diligênciã destinada
a esclarece! ou a complementa! a instruçáo do processo'
2O.6.para dirimir controvérsias decorrêntes deste cêrtame, excLuído qualquer outro, o foro
compêLente é o dâ Comarcâ de Ilabaianâ.
2O.i.Não 6erá dêvida aos proponentes pela el-âboraÇão ê/ou aplesentaÇâo de documentação relativa
ao cêrtamê, qualquer tipo de indenizaÇão.
20.8.Nenhuna'pesioa rísica, ainda que credenciadà por procuraçáo 1ê941, poderá represental rnais

de uma l,icitante.
20.9.À presênte Licitação somente podêrá vir a sêr levogada Por razões dê interesse público
decorlente de fato §uperveniênte dêvidamente comprovadÔ, ou anufada no todo ou êrn parte, por

ilegafidade, de oficiá ou por provocaÇão de terceirôs, mediante palecer escrito e devidarnente

fundatnentado.

Mogeiro PB, Dezembro de 2021 .

FLA I SON AÊÀ JO
Pres ide te da Comis são

I



ESAÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITURA MI'NÍCIPÀI DE }íoGEIRO

COMISSÀO PER}ANENIE DE LICITÀÇÀO

ÀI:rEXO I - IOMÀDÀ DE

TERMO DE REFERÊNC IA

PREÇoS No O0o06/2o2L

- ESPECI EICAÇÕES

1. O.DO OBJEIO
1.l..Constitui obj eto desta licitaÇão:
MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

CONTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PARÂ REFORMÀ NÔ ABATEDOURO PÚBÍ'ICO

2.O
2.1
ea

. JI'SEIrICÀTI
,Considerando as necessidades do oRC, tem o presente terrno a finalidâde
dêquadanênte, os procedimêÀtos necessários para vlabilizar a contrataÇão
.es caracteristicas e esPecificaçôes do objeto ora licitedo são:

dê definir, técnica
êm te1â.

DISCRTMINÀçÀO UNIDÀDE QUÀNAIDÀDE PREçO UNIT', PREÇO TOTÀI

sERVrÇO DE REECFMÀ NO ÀB-qrElrarlrlo PÚBLICC MUNTCTPÀL UND I 111 5'/8 
', 
82 11? 578 

', 
82

CODIGO

DESTE MUNlCÍPIO

-i
TOrÀr, 117.578,82

lacionado no Anexo f - Termo de Referência

3.0
3.1
tri
tít
3.2
alt
do
3.3

. OBRIGÀÇôES DO CONTRÀTÀDO

.nesponsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇôes concernentês à IêqisfaÇáo fiscal' civil'
butáriaetrabalhista,bemcomoportodasasdespêsasecomplomissosassumidos,aqualquer
ulo, perante sêus fornecedores o; terceiros em razão da exêcuÇão do objeto contrataclÔ'

.Substituir, arcanclo com as dêspesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que apresêntarem

à."ç0.", deterioraÇóes, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exiqéncIas

i-nstrumêÀto de aluste pactuado, árnat qoá constatados após o recebinênto ê/ou pagamênto'

.Nâo transferir a outlem, no t;do ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia

e expressa autorizaÇão do contratantê.
3.4,Mante!, durante a riqenài" do contrato ou outros instlumentos hábêis, êm conpatibilidâdê

"à. "" oU.iq"çóes assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no

rã"pãf"ã pioà"""o licitatório, apresentando ao contlatântê os docunêntos nêcessállos' se!(pre

que solicitado.
3.5.Eniti! Nota Fiscal correspondente à sede ou fi1iaI dâ enpresa q\le apresentou a documentaÇâo

na fase dê habilitâção.
3.6.ExecutartodasasobligaçõesassumidasconobservânciaanêIhortécnicavigertte,enquadrando-
sê, ligoro§amente, aentrã dos prêceitos legais' normas e especificaçôês técnicas

cor respondente s .

4
4 .l.Havendo Proposta com valor Para o resPêctivo item re.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBIÍ.ÍDàDE DE PREÇOS

5. O .IiDDELO DÀ PROPOSÍÀ

S.f.É p"rt. intêgrante dêste Termo de Refêlência o modêfo de propostâ de preÇos

podendo o Licitante aPresentar a suê Proposta no próPriÔ modelo fornecido'
ãã"iãu*"rra. preenchido, conforme facufta o instrunento convocatórlo - Anexo 01'

- ÉspecificaÇões, na coluna código:
a.t.i.superlàr ao estimado pelo oRc, o item será dêsconsiderado' ou

4.1.2.Com indÍcios que conaJzim á'umâ presunÇão refativa de inêxequibi l idade ' pel-Ô critério
definido no Art. 48, Ír, § rl, da lei 8'666/93, tln t":' situaçáo' não sendo possivel à imediata

confirmação, podêrá sêr dâda a; ricitante â oportunidade de dêmonstrar a sua exêquibilidâde'
sendo-fhe facultaclo o prazo de 03 (trê§) dias úteis para comprovar ê viabilidade dos preços,

conforne parâtnetros cio mesno Art. 48, 11, sob pêna de desconsideração do item'
4.2.sa1ienta-se que ta.is o"orrênaiu"'não desc;ssificâm automaticanente a proposta, quando for
o càso, apenas o item correspondentê'
4.3.o varor estimado quê o oRC se propõe a pagar pero obiêto da Presente ]icj.tação - vafor de

Referência -, que representa o somatório totat dos preçoi relacionados na respêctiva planilha

dos serviÇos a seren executádos, leferente ao correspondênte item' está acina indicado'

correspondente,
desde que sej a

r,AIITT,SOI.I DE ANDRADE

SECRETÁRÍO

ALVES

\



ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
PREFEITT'RA !'I'NICIPÀ! DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMANENTE DE ].ICITÀÇÂO

À}TEXO 01 ÀO TER}@ DE REFEAiNCI,L - PROPOSTÀ

TOMÀDA DE PREÇOS N" OAOO6/2027

PROPOSTA

REF. I rO!íÀDÀ DE PREÇOS N' 00006/2021

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ REEOR-}IA NO ÀBÀTEDOURO PÚBLÍCO MUNICIPAL DESTE MUNÍCÍPIO'

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos têrmos da licitação ên epigÍafe, apÍêsentanos proPosta conforme abaixo:

cóDrco DrscRrMrNÀÇÀo uNrDÀDE QUÀNIrDÀDE PREÇo ul{rr ' PREÇo roTÀl

i----- a"^rri" Df REECRMÀ No ÀBÀTlDcuRc PÚBllco MlNrcIPÀ'' oND 1

DESTE I4UNICÍP]Ot.*

VALOR TOTAL DÀ PROPOSTA - R§

PRÀZO - Itên 5. 0:

PÀGÀMENTO - ltem 18.0:
VÀLIDÀDE DA PROPOSTA - Itêm 9'0:

/de de

Responsáve1

J(!

I

I

I

CNPJ



1,0 - DECLARÀÇÃO de cumprimento do disposto no Àrt' 7ô' lnciso XXXÍII' dâ CE - Art' 27' Inciso

v, da Lei 8.666/93.

O proponentê acima qualificado, sob Pênas da Lêi e em acatamênto ao disposto no Àrt ?" inciso

xxxrlÍ da constituiçâo Eeder;i, Lei ô.854, de 2f de outublo de 1999, dêclara não possuir ên seu

õ;;; ;; 
-á"""ã.t,' rrn.ionj.io" menores de dezoiro anos em trabalho notulno, perigoso ou

insalubre e nem menores oe áeresseis anos, ên qualque! trabalho; podendo existir menores, a

partir dê quatorze anos, na condição de apreodiz na forma da legislaçáo vigente'

TNEXO rr - Tot'íADÀ DE PREçOS tao 00006,/2021

MODEI,OS DE DEC],ARÂÇÕES

REE.: TOMÀDA DE PREÇOS N" 00006/2021'
PREEE]TURÀ MUNÍCIPAÍ, DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

2.0 - DECLARÂÇÃo de
licj-taÇão.

3.0 - DEcrÀRÀÇÃo de
convocatório.

ESTÀDO DÀ
PREEEITURA MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISS,!o PER}ÂNENTE DE LICIÍÀÇÀO

FOIHA O1lO2

participaÇão

aceitar todas as c1áusulas do
ôeIe estipuladas.

superveniência de fato inpeditivo no que diz rêspeito

submeter-seatodasaScláusulasecondiÇôesdocorrespondentej-nstrumento

conforme exigência contida na Lei 8'666/93, Art' 32' §2o' o Proponente acima. qualificado' declara

nào haver, êLé a presente data, fato lmpediLlvo no q,," ori IesPe.L!o á hãbi I itêÇào/participêÇào

nâ prêsente licitação, não sê encontranão em concordata orl estado falimentâr' êstando ciêntê da

obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores' Ressalta' ainda' náo estar soflendo

penâlidade de decfalaÇão ae iao''àiaaae no âmfito da admi'ni§trâÇão Eedêlal' Estadual' Municipal

ou do Distrito Eederal, arcando civil e criminalnente pela plesente afirmaÇáo'

o proponente acima qualificado declara ter coÀhecimento e

a"à"&lrro instrumento convocatório e submeter-se as condiÇões

NOME/ASS ÍNATUFÀ/CÀRGO
Represêntante 1egal do proponênte

Local e Data.

oBSERVÀÇÀO:
ÀS DECLÀRÀÇÕES DBVERÃO SER EIÀBORADÀS EM PÀPEL T]MBRÀDO DÔ ]'ICITÀNTE' OUANDO EOR O CASO'



REE. i TOMÀDÀ DE PREÇOS Nó OOOO6,/2021

PREFEITURÀ MUNICIPÀ], DE MOGEIRO

DECI,ÀBÀÇÁO de êlaboração indepeodentê de proposta'

como representante devidamente
consórcio ) , doravante denominado
do EditaL da Tomada de PreÇos n'

299 do Codigo PenaI Brasi-Leiro,

(identificâção êonpfetâ do reprêsêntantê do licitante),
coôstituído de (identificaÇão complêta do licitante oü do

(licitante/consórcio), para fins do disposto no iteÍn ?-5'1'
AOaa6/202L, declara, sob as penas da lei, êÍn espêcial Ô art'
que :

â) a proposta aprêsentada para participar dâ Tomada dê Preços n" A0A06/2021 foi êlaborada de

.u.reiiu inaup"náente pelo 1i"itànt", e o contêúdo da proposta não foi' no todo ou êÍn partê'
dlreta o indiretamente, infor;ado, discutido ou rêcebido de qualquer outro participantê potencial
ou dê fato da Tomada de PreÇos n' aaoa6/2021, por qualquel meio ou por qualquer Pêssoa;

b) a intenÇão de âpresentar a proposta elaborada para palticipar da Tomada de PreÇos no

,rao foi inio.^.da; discutida ou recebiaa de qualquêI outro Pârticipante potenciâL ou

iàrnaaa ae PrêÇos no oaao6/2a2:1, por qualquer !íeio ou por quafquer pesaoa;

a00a 6 /2a21
de fato da

4,0

l,ocaI e Data.

c) que não tentou, por qualquer neio ou po! qualquê'
outro participante potenciat ou de fato da Íomadâ de

ou não dâ reÍerida licitação;

d) quê o coôteúdo dâ propo§ta apresentada para participar da Íonada dê PreÇos

".rj, 
,ro todo ou en parCe, aireta ou indj_retânente' comunicado ou discutido

p".ti"ipunt. potenciãI ou de falo da Tomada de PreÇos n" 00006/2021 antes

obl eto da referida licitaÇào;

pessoa, influir na
Preços no A0006/ 2A27

decisão dê qualquer
quanto a par:ticiPar:

com
da

00006/2021 não
qualquer outro
adjudicação do

e) que o conteúdo da proposta âpresentada para .pârticipaÇáo da Tomada de Prêços n" 00006/2021

nâo foi, no toclo ou ", 
p".1",' direta ou indiretamente' discutido ou leêêbido de qualquer

ini"qru.rt. da Prefeitura Municipal de Mogeito antes da abertura oficial das propostasi e

f) que está plenanente cientê do teor e da extênsão desta dêclaração e que detém plenos poderes

e informaÇóes Para f ifilá_la.

NOME/ÀSSINATIRÀ/CARGO
Representante fegal do proponênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLÀRÀÇÕES DEVEFÃO SER ELÀBORÀDÀS EM PÀPEI TIMBRÀDO DO LICITANTE' QUANDO TOR O CASO

PROPONENTE:
CNPJ:

EALHA 02/ A2
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ESTÀDO DÀ BÀ
PREFEITT'RÀ MUIIICIPàI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀlrExo rrr - Eo{ÀDÀ DE PREÇOS No 00006/2021

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIÀ

REE.: TOMADA DE PREÇOS N' 00006/2021
PREEEITURÀ MUNICIPÀ1 DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERM6 DE RENúNçIÀ ao reculso confornê previsto no Art. 43, Ínciso I11, da Lei 8'666/93'

o proponênte acima qualificado, declara, na forma do-disposto no Art' 43' IlI' da Lêi 8'666/93'

aceitar o resultado divulgaao pêla conissâo, quê analisou a docuneotaÇão prelininar do pxocesao

eÍn epigrafe, efetuadâ no" áitã áo ""p""ti"o 
instr-umento convocatório' desistindo' assin'

;;o;J"-i;""i" de qualquêr iotêrposiÇão de recurso Previsto na legislaçâo vigente' ben como ao

prazo correspoodênte e concordaÔdo, portantoT com o Prosseguinento do certame' Declara ainda

que, en havêndo u o"otténctu ãã qo"iq'"t igualdade-dê -va-1orei 
entre sua proposta e a dos dênais

licitantes e após observacl" ã-oi"p<>il" no- ett' :" § 2'' da Let 8'666/93' fica autorizacô a

realizâção do sorteio pttu aãtinjiao da resPectiva classificaÇão' Êão sendo necessário a sua

convocaÇáo para o correspo"a""tt uto púflico' conforme prêvisto no Art' 44' § 2" do refelido

diploma Iega1.

Local e Dâta.

NOME/ASSlNATURÂ/CARGO
Represêotante lega1 do proponênte '

oBsERVÀçÁO:
O TERMO DE RENÚNCÍÀ DEVERÁ SER EIÀBORÂDO EM PAPEI TIMBRÂDO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PR.EFEITURÀ MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

CO}'ISSÀO PER}.GNENTE DE TICITÀçÀO

00005/2021-ÀNEXO IV . TGíÀDÀ DE PREçOS Nô

MINUTA DO CONTFÂTO

r€MADÀ DE PREÇOS N" ooo06/202L
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' TP

coNrRAro N': ..../...-cPL

00006/ 2a2L

TER}'O DE CONTRÂTO QUE ENTRE SI CE1EBRAM A PREEEITURÀ MUNIC]PA]' DE

MoGErRo E ., PARÀ ExECUÇÀo DE oBRÀ coNFoRME DrscRrMrNADo

NESTE INSTRUMENTO NA FOR}4À ABAIXO:

PêIoplesenteinstrunentodecontrâto,deumladoPrefeltural4unicipaldeMogeiro.Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB' CNPJ n" 0 I ' 8 6 6 ' 5 0 1 / 0 0 0 1 - 6 7 ' neste ato

iãpresentaaa pelo Prefeito Àntooio Josá Ferreira' Brasilei!o' Enpresârio' residente e

doniciliadonasitioPintadodecinâ,138-ÀreaRural-Mogeiro-PB,CPFn"840'199'644-91'
cartêiIadeldentidaden"3360118SSPPÀ,doIavântesj'mplesnenteCoNTRÀTANTE,edoÔutlofado

- "', CNPJ n" '" """ nestê ato representado

por .. ..
cPF no .,
as pârtes

lesidente e domiciliado Dâ ....r
. .. ,.. .. Carteirâ de Identldâdê !o " , doravant
contratantes assinar o Presente contrato, o qual

e simplesnente CÔNTRÀTADO, decidiram
sê regerá pelas cláusulas e condiÇõês

seguintês:

CIÁÚSU,À PRIUEIRÀ - DOS ET,NDÀ}.IEIÍIOS:

sJã-Lãt."t" decorre da rj"ltuça" úodâ1idâde Tomada de PreÇos n" 00a06/2027, processâda nos

têflnos da Lei Eederal n" e'666,' de 21 de Junho de 1993; l'ei complêmentar no 123' de 14 de

Dezenbto dê 20o6; " fegi s f açâà- pL rtinente , consideladas âs altelaÇôes Postêriorês das refêridas

BOrrnaS,

CLi{l,SgIÀ SAGI'}TDÀ ' DO OEJEIO:
o presente contrato ten po;oojeto: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESA PÀBÀ REEoRMÀ No ÀBÀTEDouRo PÚBl'Ico

MUNÍCf PAL DESTE MUNÍCÍPÍO'

À obra deverá ser executada rigotosamente de acordo com as condiÇões expressas neste in§trumento'

proposta apresentada, especificações técnicas corresPondente s ' Processo de licitaÇão nodalidâde

TomadadePreÇosnooooo6/2027e,instruÇõesdoContlatante,docurnentosessesqueficênfazendo
oartes integlantes Oo preset't" contttto' independente de transcrição; e sob o regime de

emprei!ada Por PreÇo globaI '

CUíI,SI,I,À EERCEIRà - DO \'À:OR E PREÇOS:

ó valor total deste contrato, a base do prêço proposto' é de R§ "' ("')'

cLÁggl,r,À QoÀRTÀ - DO REàJrrSrÀl{El{,o Eí sENlrDo EgrRrro:
õ" 

-piãi""-"ona.atados sào,fixos e irreajustáveis no prazo de ufi ano'

Dentro do prazo cle 'rr"g"n",. ã 
-tonirato -e 

meaiante sóIicitação dÔ Contratado' os preÇos poderão

sofrer reajuste após o interregno de um ano, na nesmâ proporção da variação verlficadâ no Índice

Nacional da construção cirrli- "- trcc âcumurado, tomandolse por bâse o mês dê apresentaÇáo dà

lespectivâ proposta, ""aru"i"tt"''t" 
para as obrigações iniciadas e concluidas apôs a ocolrência

da anualidâde.
Nos reajustes subsequentes âo primeiro, o intexregno mínimo de um ano será contado a par'til: dos

êfej-tos financeiros do ú1tüno reajuste'
No câso de atraso ou ,ra. ai"'fqu-;# ào indice de rêajustêmento' o contratante pagará aÔ contratado

â inportância calculada p.i;";i'i^t variaçâo eonhãcida' riquidando a diferê'çê corlespondente

tão logo seja divulgado o Índice definitivo' Eica o contlatâào obrigado a apresentar memólia de

.ai"riá ,àfárunte aá reajusiamento de preços do vafor remânescênte, senple que estê ocolleI'

Nas aferiÇõês fioais, o inái..-oiirir"ào para reaiuste será, obri gato ri amente, o dêfinitivo'
casooíndiceestabelecidopurare"lust"^entovêfltraaselextintooudequalquerforÍnanãopossâ
mâis ser utilj.zado, sera aa'àlaao, á substituição, o que vler a sêr determinado Pera lêgislação

ilti"r"ial.t.'T; previsâo fegal quanto ao índice substituto' as partes elegerão novo lndice

oficial, para leajustême''to áo p]:eço do vafor remanescente' por meio de têrmo aditivo'
ã-;;;j;!t'" poderá-ser rearizado poi aPostiramento ' Nt\

\N



cLÁssl,],À QlrrÀrrÀ - DÀ DO!ÀÇÃO:
Às dêspesas corlêrão por conta da seguinte dotâçâo, constante do orÇàmênto vigente:
Recursàs Pr.óprios do Municipio dê Moge-iro: LEI MUNrcÍPÀL 340/2020 02'070 sEc' ÀGRrc'

AMBIENTE, PESCÀ E PECU 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E INFRÃ ESTRUTURÀ 4'4'90'51'OO'OO
OBRÂS E INSTALÀÇÔES

MElO
0 01"

CLi[I'S(,I,À SEXTÀ - DO PÀGàUENTO:

O pagamento será efêtuado mediante procêsso rêgu1ar
adotados pelo Contratante, da seguinte manei-ra: Para
do periodo de adlmPlêmento.

en observância às norÍnas e procedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

contratado, qrle
8.666l93, estão

cI.lirrsuÍ,À sÉTÍrÀ - Dos PB,àzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
ó" pr.ro" máxi os de inlcio dê etapas de execução e de conclusâÔ do oblêto orâ

ad.itern p.orrogâçâo nas condições J tipótet"" previstas no À!t' 57' § l'"' da Lei
abaixo iodicados e sêrão consi-delados da ernissão da ordem de serviço:
a - lnicio: 3 (três) dias;
b - Conclusão: 4 (quatro) mêses.
A vigência do presente contrato se!á detêrminada: 4 (quatro) mêses' considerada

assinatula; podendo ser pr.orrogada nos termos do Àrt' 5f' da ],el 8'666/93'

cLÁUSt,IÂ OIEÀ.\rÀ - DÀS OBRIGÀÇÕES DO CONIRÀTÀN!ÍE:

" - gt"tr].a o pagahênto rel"tit'o â execuÇáo da obra efetivanentê realizadâ' de âcordÔ com as

respectlvas c1áusulas do presente contrato;
u 

-l -paopor"ionu 
a ao contraiado todos os meios necessálios para a fiel exêcuÇão da obra contratada"

c - Notificar o Contrataclo "oUi" 
q,'fq'"t inregularidadê encontrâda quanto à quâIidadê da obra'

exercendo a mais ampfa e conpieta fiscalização' o que náo exime o Contratado de suas

re spons âbit idade s contratuais e legais;
d - Designâr rêpresentantes com airibuições dê Gestor e Eiscat deste contrato' nos termos da

norma vigente, especialmente para acompanhar e -fiscalizar a sua êxecuÇão' !e spêctivamente '
pernltida a contrataÇáo ae tet'ceito" paia assistêocia e subsidio de informaÇões pertinentes a

essâs atribuiÇõês.

dê data de suâ

CLÁUS(,IÀ NONÀ . DÀS OBRIGÀÇõES DO CONERÀEÀDO:

a - Executar devidamêntê a obra descrita na C1áusula corlespondente do presente cont-rato' dentro

dos nelhores pârâmetros a" 
-q'uiiàuau 

êstabelecidos- para o ramo de ativj-dade rêlacionadê ao

ãÀi"to """tt.tuaf, 
con observânciâ aos prâzos estipufâdos;

b - Responsabilizar-se por todos os ônui e obrigaçôes concêrnentes à lêgislaÇão fiscal' civil'

lributária e traba.rhista, uàrn co^o por todas as despesas e coÍrpromissos assumj-dos, a qualquer

titulo, perânte ""o" 
tot""tJot"s ot] ttI:ctiro" ên razão da êxecuÇão do objeto cootratadoi

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pê1o contlatante' quando da execuÇão do contlatÔ'

qu" o a.prá".r',te integrã-Lmente em Eodos os seus êLosi

d - permitir e facll1tar â fiscalizaÇão do contrâtante devendo plestar os infolmes e

esclârecrmentos sol lc.itados,'
e - Sêrá rêspon§ável pelos danos causados dirêtamêÂte ao Contrâtante ou a têlceilos' decolrentes

de sua cutpa ou dolo na 
"*".rãão 

-áà-.ontrato, não excluindo ou reduzindo êssa responsâbilidade

u-ti".urlràçao ou o aco!Ílpanhamênto pelo órgão interessadot
f - Náo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou en partê, o objêto deste instrunento' seÍl

o 
"orrt 

aai^a.tto e a dêvj'da autorizaÇão expressa do contrâtante;
g - llanter, durante a .'ige;ci" do contiato' en compatibilidade com âs obrigaÇões ãssumidas'

todâs as condiÇôes a" r.ruurti't-uiao "-àouiiri.uçao 
exigidas no respêctivo processo licitatólio'

apresentando ao coôtratante os docurnentos necessários, sempre que solicitâdo'

cI,Áúst l,À DÉcn'B - DÀ ÀI.TEBÀçÂo E REscrsÂo:
Este contrato poderá 5er .r;;;t;; a dêvida iustificativa' unilatetalmente pê10 contrata?rte

ou po! acordo entre as ptttã, no" """o" 
pt"t'i"to" no Art' 65 e será rescindido' dê plêno

dirêito, confolme o disposto nos Art§' '7'l 
' i8 e 79' todos da Let 8'666/93'

o Cont!âtado flca obrigado a acêitar' nas mesnas condiçôês contlatuais' os aclésciÍlos ou

supressões quê §e fizêlem nu" Ãu"' até o respectivo limite fi-xado no Àrt' 65' § 1'da Lei

8.666/93. Nenhum acréscimo ot'i "t'ptt""ã" 
poderá exceder o lirnite estâbe1êcido' salvo as suprêssóes

iesurtant"s dê acordo celebrado entre os contratantes'

clJ(usú.À DÉcnÃ PR! IRÀ - Do REcEBruElÍlo:
Executado o presentê .orlar"ao-a ou"ãi.r"du" .r condições de adimplemento das obrigaçôes pactuadas'

os procedinentos e plazos put'- tt"tUtt o seu objeto pelo Contlatante obedecerão' conforme o

"u"à, 
a" disposiÇões dos Àrts' '13 a"76' da ],ei 8'666/93'

cÍássur,À DÉcnn sEGlrNDÀ - DÀg PENÀr'rDÀDEs:

A lecusa injusta em aeixat à" cumpril as obrigâÇões assumidas e preceitos têgais' suieitará o

contratado, garantida u pte"iu aeiesa' às seguintes penalidades pievistas nos Alts' 86 ê 87 da

Lêi 8,666/93: a advertêncJ ; - ;;1i" àu ^ótu 
at o's* (zero virgula cinco por cento) aplicâda

sobre o varor do contrato por dia de atlaso na entlega, no inlcio ou na execução do objeto ora

contratado; c - multa ae foi (aez por cê!to) sobre o valo! cootratado pela inexecuÇáo total ou

parciaf do conLraLo; o - "u"ptn"ào 
temPorária .de Participar em _Licitaçào e imPedimento de

contratar com a Administr"rãàl"pãt-pt"" de aLé o2 16e-151 "nos; e dêcIaràÇão de inidoneidade

para ricitar o,., .onatttui-'(,ái j oa^i''i"traÇào Púbrica enquanto perdurarem os motivos

dêterminantes da punição ou até que seja pronovida sua reabilitaçáo perante a p!ôpria êutotidade

N
\ \\
\ô'



que apficou a penalidâde; f - s inultane àÍnente , qualquer das penalidades cabÍveis fundamentadas
nâ T-ei 8,666l93.
se o valor da multa ou indenização dêvida nãÔ for recolhido no prazo de 15 dias após a comuolcação
ao contratado, se!á automatlcanente descontado da pllmeira palcela do pagamênto a que o

contlatado vier a fazer jus, acrescido de luros moratórios de 18 (un por cento) âo nês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialÍLente.

cr,ÁIrsu,À DÉcrla rERcErRÀ - DÀ coMPEt{sÀçÃo FnÚlNcErRA:
Nos casos de êventuais atra§os de pagamênto nos termos deste instlumento, e de6de quê o contratado
não tenha concorrido de afguma foln1â para o atraso, será admitidâ a compensaÇão financeira,
devida dêsde a data linite fixada pâra o Pagâmento até a data corresPondente ao efetivo pagamênto

da parcela. os encârgos moratórios devidos êm razão do atraso no pagamento selão calculados com

uti]:izaÇâo da seg,,in-te fórmula: EM = N " vP x I, onde: EM = encargos moratórios; N: número de

dias enire a datã prevista pâra o pagarnento e a do efetivo pagamento; vP = valo! da Parcela a

sêr paç,a; e Í = indice de comPensaÇão financeirâ, assiÍn apurado: r = (Tx _f 100) i 365' sendo Tx

= peicãntual do lpcÀ_lBGE acumulado nos últimos doze mêses ou, na sua fa1ta, um novô indice
adótaao peto Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para

a cor,rpen'saçâo finalrceirâ venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser util"izâdo,
será;dotado, em substituiÇão, o que vier a ser detêrninado pela legislaÇão entáo em vigor'

cÍJigsur,À DÉcr!,a QuaR!À - Do EoRo:
Para dirimir as questões decolrentes destê
Itabaiana.

contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de

Mogeiro - PB,

PE],O CONTRÀTÀNTE

E, por êstarem de pleno âcordo, foi lavrado o Presênte contrato en 02(duas) vias' o quâ1

assinadô pelas paltes e po! duas testemunhas '

ie de

TESTEMUNHAS

PEIO CONTRÀTADO

\,



Àl,rE:EO V - TO|íÀDÀ DE PREçOS N" oo0o6/2o2L

CRONOGRAMÀ FÍSTCO-F]NANCETRO; PLANTLHAS OPÇA}4ENTÁRIA'

MEMORIAL DESCRÍTIVO E PLANTA BAIXA.

TOI.íÀDÀ DE PREÇOS N" 00006/2021
PROCÊSSO ADMINÍSTRATIVO N" TP OOOO6/2021

PREEEITT'RÀ }'tINICIPÀT DE MOCEIRO

COMISSÀO PER}'À}IENTE DE LICIÍÀÇÀO

ESTÀDO DÀ PÀRAIBA

REFORMA DO ABATEOOURO PÚBLICO MUT{ICIPAL

PREFEITUA MUt{ICIPÀL DE MOGEIROtÍÂRlo
RUA MANOEL FÀUSTINO

stNÂH 1rm21
BDI:

IA:

26

ocÀL:

ONÍRATO

REFÉ

R1115,053,59INVESTIMENTO

ESTADO DA PARA|BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. PB

Mês 03Mfu 01
%

PIISR
oh

Mês 02

PÍSRP SR

2.7 43,80 100%'1.0

ITEM sERV|ÇOS

EMOLIÇÔES E REÍIRADAS

ÇÔS PRELIMINARES 2.7 43,80

762,28

VALOR TOTAL C/

B0l

100%762,282.0
100%2.268,532.268,53FECHAII4ENTOS3.0

4.0
50%50% 4.946,'104.946,109.892,19VESIIMENTO DE PAREOE

OUADRIAS DE MADEIRAFERRO
50%50% 8.692,178.692,1717.384.335.0 '100%6.068,27

6.068,27OBERTURA /FORRO
50%50% 4.920,904.920,909.841,79INTURA7.0

50%4.446,4350%4.446,43
NSTALAÇÃO ELÉÍRICA8.0

OUçAS E ÀCESSÔRIOS9.0
100%

't00%10.880,'17

490,50

10.880,'r7

6.976,20

STALAÇÁO HIDROSANITARA
30%12.413,37400/"16.551,1612.413,3741.377 ,91

490,50

10.0

11.0 XA D'ÁGUA
100%

12.0 MPEZA TINAL
100%

100%

R§ 29.336,04

R!117.578,82

300/,

100%

R$ 30.472,86

R$ 79

10%R$ 23.131,08R$ í,17,578,82TOTÂLSIMPLES

ÍoTAL ACUMULôDp

[/oGErR0 27 DE NOVEMBRO

Assinâtu do urpe técnica

Nome R ALtEÚSIÚJ:1t.fiÍSStMO DA SILVA

Cargo ENG. CIVIL

CREA',160209121-8

Resp. Tomador

Nems ANTONIO JOSÉ FERREIRA

Cargo: PREFEITO

((

Mês 04

8,892,85

6.0

6.976,20

30%

30%

70%

R$ 34.63s,85

R$ 57.769,93



BDI: 26,47%OÂTÂ: 251111202'lTAOOUIúA D LtcoOBRA

TEDOURO BLICOREFORMA DOADESCRTçAO

EIRO- PBLOCAL:

Êrllt
CAERN

ORSÉ

SEINFRA

rüb
2021/ICs COM DESONERAÇÁO

20211O9

027 1 COM OESONÊRAÇÀO

2O2lXOCOM OÊSONERÁÇÁO

1012021

1112021

o5l2a21

11nO21

coMPosrÇ ÓÉS PRÔPRIAS

lta!a

111,06% 69.78%

83,45% 47 t6%

à5,70% 4417%
IPAL DEPREFEITURA MUNI ROCLIENÍE

PREÇO
TOTAL R§BDIBDIOTD

cóDrco
2.743,80

sERVIçOS PRELIf lt{ARES1

2.743,80457,3096,85360,456,00CAERN
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/202020100541.1

762,24
OEMOLIçOES E RETIRADAS2

131,2747.9110,'1537,762.74S NAPI M3ALVÉN ES Mt4 UALANRADO DÉ ORFULocoBARI DEEDOLLDE[,1 ÇÁo
72120tÍÉ ENIOAIVEAPR ROV21

23.442,37 11,188,8í2.10M2SE!NFRA
REÍIRADA DE ÉSOUADRIAS MEÍÁLICASc22062.2

2,96 17,760,632,336,00tVSEINFRA
RETIRADA DE ÍUBOS E CONEXÓES EM PVC JE DN sOMMc3371

056 11,200,12o,4120,00[,4SINAPS t\tElr,'!AR UI\4ANS ED ocoSCABODEREMOÇÃO
72120T NE TOOVÉIREAPR

976612.4
578.577,891,6773,33 6,22M2SEINFRATÉX (RASPAGEM E/OU LIXAM ENÍO E/OU

RET.íOÇ ÁO DE PINTURA
ESCOVc49132.5

2.268,53
FECHAMENTOS3

2.264,5380,1663,18 16,9828,30M2SINAPI

4ETON

l9CIVI (ESPESSU
M" CO[/ VÁOS E

ORH NTUSEcSBLDEE
Rto UoEA oLI U DACODES ARED ARERA 9C M)ED 9X 9X

ER ARO El\,1COoASSEN ENTEDGAT/lASSAGU 6875193.1

9.892,19
REVÉSTIMENTO DE PAREDE4

4,20 118,8ô0,893,3'1M2 28,30SINAPI

UALAR 14

ÍCONCRE oEDTUUREAStúE NARICADOc
CO3 MRO RGAMASSADER TRAÇODREPEcM HOL ERNASTE coN8787841

2.985,0811,17 52,7441,5756,60SEINFF{A
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PÉNEIRADA' ÍRAÇO 1:4

c30374.2

4.984,9714,40 67.9853,5873,33M2S NAP

CÉD ERDO oNÍE ÇSt1CO
t\,{35X35 CSDÉ D ENtú SÔEADAT EXÍRAEPO SMALSPLACA TISO COMARA LB ICAUEE DL ARONAL NU CAÇÃOtÍHAB AC (cASA)FEDI ICAÇÁÕ4.3

308,7865,40243,385,84M2SE NFRA
GRELHA DE FERRO P/CANALEÍASc14374.4

í7.384,33
ESOUAORIAS OE HADEIRA / FERRO

848,28 5.089.68179,66668,626,00SINAPI

U A)ES I-OCAMRA,ADETPOR DEK T
OSSTEN SNCLUÉD 5C3ESSURAE SLARPOPUADRÁO

OMADECH CU RAÍBA NE TEDOÁoME E NSTÍMON AG ALAÇRADDOB rÇAs
9ENÉCIU R

913145.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRN

UNIDADEFONTEDESCRçÁOtTEi/i

97622

M2

89171

UN80x210cM

[*r,*;4



PLANILHA ORçAMENTARIA

ur{lÍÁRloLOR R$

coi, BDrBOISEM BDIFONTE
ITEiI

2.250,46238,36 1.125,43887.O72,00UNSINAPIPAD

tA)Et\,,tS (LP RA,E ADEDE POR
S N LC USOS:E 5 tVc3 IÍENEs RASU D2 0c ESt loD 90xRÁO ol,{cURAFÉC HADTENÍEBAooAGT E E NSTN ALÁÇÃOMOOBRADD rÇAS

t22ÍôRDOEEX

5.2

2.724,601.'184.61250,892.30 933.72CAERN2DNo DEco UADRoGAL IZADOANED E RORÉ BTU oGOU RADEPORT
t20 I0c Mt2 CADADs DE NVERÍIRAS cAtBARE53

166,11 '166,1135,18130,931,00UNSE]NFRA
CADEADO GRANDE P/ CÉLASt03995.4

27,6327.635,851,00 21,78UNSEINFRA
FÉRROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDÉ5.5 c1364

5 086,042.3.02538.592.004.432,00SINAPI
FERPESADA), 2
RNECIMENTO E

XUoSADAEMACEX CANA. tÇA (P[,1TOE I\4ADEIT
FODOBRADILNC SOU ÇASDRA 3E 5CMESSUEStú5X27 OC912995.6

2.039,41 2.039,41431,93't.607,481.00UNSINAPI
BATEN

oUPMANcoTADEERPO T
SITENED 53 t\,,tCESSU RAES0cM80x2DIt\,,1E oDRÁOE R ESU SADA)
AD RAUÍ FECHE,DEÉÀ, N TS[4 No AGET ALAçÁORADI ASDOBusoL S ÇNC

2t20ToNRF UÉCU

1006935.7

6.068,27
COBERTURA / FORRO6

196,83 6.068,2741,69155,1430,83M2SINAPI
EM

H À,I +4

EM NTNE HcP PI SOBIAPONAL IADA,tocN D RUELAJ
ELAJL DATU TOTNC No ALoVIG T NVEcoCA,CERÂNiI1019636.1

9.84'1,79
7 PINTURA

1S,13 4.736,594.0515.08247 ,60M2SEINFRA
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTÉRNAS 2 DEMÁOS C/MASSA ACRILTCAc12077.1

3.2'13,8512.9810.23 2,7 5241,60M2aerrcnçÁo veruuar DE PINTURA TA úÍEX ACRÍLICA EI\4 PAREDES,COI\,í TIN

DUAS DÉMÃos. AF 06/20147.2 88489

2,73 675,950,582.15247,60M2SINAPLirrco ru pnneoes, uun oeDE FUNDO SETÂDOR ACR
AF 06/20',14
APLICAÇ

884857.3
868 473,931,846,84t4,60SE NFRA M2

PINTURA COM SELADOR EM MADEIRAc24977.4
741.472,88 13,5810,7054.60SINAPIs TN TÉ COES TEENGM TEBAM ADA)NTON ACADEN TTURA

0 t202DE2 S,MÃOEMADLH EM RA.ANTÉRI1022247.5
8.892,85

IT{STALAçÃO ELÉTRICA

26,08 104.325.5220,56400UNSINAPIP*t ro n, tNCLUtt'tOO SUPORÍE E

PLACA- FORNECIMENÍO E IN
,2t/ DUóME RBUTIE LO)0TOMAOA
aF 12t2015920008.1

160,6840,178,514,00 31,66UNS!NAPILOS), 2P+T 10 A, SÉ[l SUPORT E E SEI\4ÍOMADA M IA DE EMBUTIR (2 M

PLACA . FORNECIMENTO E INSÍ Áo. AF 121201582

BDI: 26,47o/oDÂTA: 2511112021
O PUBLIABATREFORMA

ABATEDOUROREFORIúA

MOGEIRO ' PBL:

CAERN

ORSE

2021r'05 coM DEsoNERAÇÃo

21121t49

027 1 COM OÉSONERAÇÀO

2021l1OCOM DESONERAÇÃO

!t .

1AnO21

1112021

05D421

1112021

COM

111,06% 69,7nÁ

a3,85% 47,76%

EIROEITURA MUNICIPAL OE MCLIENTÉ

PREçO
TOTAL R3QTDUNIDADÉoEscRrçÃocôorGo

90844

1090040

UN

SINAPI

M2

92002



PLANILHA ORçAMENTARIA
BOI: 26.47%oAÍA: 2511112021BLICOABATADOUREFORIVIA

BLICOREFORMA DO ABATEDOUROo:

MOGEIRO. PBL:

t alo
2021lO5COM DESONERAÇÁO

2021m9

o271COM OÉ§ONERAÇÁO

2021/tOCOM DESONERAÇÃO

úa^ú.
10t2021

1112021

o5no21

11m21

111,06% 69,78%

83,85% 47,76%

IPAL DE M ROEIÍURA MUNICLIENTE:

VALOR UNIÍÁRIO R'
COM BDI

36,867.81 36.8629.051.00UNSINAPlTER EcN LU DON POSUT2P+ 0R MÓ ULDT ÉD BUEIU TOI\4ADAT
2120 5SN TMECI NTOE ELACA NFOR9199283

5.041.222A2,29222,50 59,7918,00UNORSEPONTO DE LUZ E[,! TÉTO OU PAREDE, COtr/| flEtnOoUtO oE PVC FLEXIVEL

SANFONADO EITBUTIDO O 3/4'8.4

112,7723.88 112.7788,891,00UNCAÉRN

21R

TBU RÉlúPVCM DENE ER EDTR UBADRO sU
E N TSE Mcl TEN oNÍO ER S FORN ALAÇÃO6 tsJD UENTOBARRAIV10601378.5

10,25 41 002.178,08UN 4,00DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 1OA -
aF 1012020FORNECIMENTO E INSÍ8.6

96,5620.45 96,5676,111,00UNCAERNDISJUNTOR [/ONOPOLAR DR 25 A. rvó Restout otrrRENctAL, TlPoDtsPosr
AC, REF.5SUl SlEIiENS OU SrMtLAR. rNC 05/201720703098.7

295.5624,6319,4112,00UNLO). 1OA"/250V, INCLUINDO SUPORTE É PLACA .

FORNECIIúENTO E IN Áo. AF 122015
INTÉRRUPÍOR SIMPLÉS ('1

919538B

2.338,9241,28 194 91153,6312,00UNSINAPI
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DÉ PAR

PADAS BULARES

IMENTOFO T

POR, COM 2ÓE soBRÉA TIPO CALHA.LUI\4I RI
TIDA RÁPIDA -975868g

624,96104,1682,10 22.066,00UNS NAPI

E INST

EAT
UT UB LARPADAMCOROBREPODE SHACALTI PONLU TOND Ro VEN ECART D RÁPR o DER8 CONÍEE DEL RESCUO8.10

6.976,20
LOUçAS E ACESSÓRIOS

337,37 1.012.1171,45265,92UN 3,00LouÇ4 I
PADRAO

Et\,4 T EE DRA ENALU C/TORNS/CORANCAlo DEÍ
LARPOPUOSRACEssóc30049.1

'1.367,28683,64538,85 '144,792,OOUNCAERNOMC 0 CUM BA,X60 550,E NOXBANCADAED ozC N COMHA AÇO
2RRÍE 00512POE SUCOS I\,,tADOSROAcESSÔRIIVENCLU S10702119.2

31,95 95 8525,18UN 3,00SINAPISABONETEIRA DE PAREDÉ EM PTASTICO
AF 0112020

Les coi, ncneeMENTO CROMADO E

ACRILICO. INCLUSO F1008559.3
1.990,94414,78326,93 87,854,80SÉINFRA

EANCADA DE GRANITO CINZA E=2CMc40689.4
468.9224,83 117,2392,404,00CAERN UNEDR o BANCADAEMOUDE CE BAURA EN cAtxRABE TU

TU RAL 05t202PEDE NDRAoUTR POTItToRAN Uo oÁR E/GMOR10702099.5

1 .16'4.2061,64 291,05229.414,00SINAPI
VULA ÍIPO
. FORNECIMÉNTO

01t2

LUC SOINDINOXBU[,4 RÍt DÉEBACU D AÇO
PVCEMÁo L ÍvELEXMADOÕ SIEi,4IV ET CRER IC E869359.6

't 46,1530,95UN 6,00TORNEIRA CROMADA TUBO M oe pnneoe, 1/2 0u 3/4. PARA PIA DE

ÉDIo. FORNECIMENÍO E INSÍCozINHA, PADRÃO M AF 01t20209.7 86910

10.880,í7
rNsrALAÇÃo HlDRosAtrlÍÁRlA't0

2.367,81s5,72 263,09207,379,00PTSEINFF{ARIO MSD FUNASA TIPO 1OEE tÁ.T OUANEi/o PVCTPON DEo ESGOT
MATERIAL E EXECc4602101

Ettt
CAERN

ORSE

SEINFRA

PREçO
TOÍAL R$QTDUNIDADEFONTEDESCRTÇÃOcóDrcoITEI'

s03395

SINAPI
93653

S NAPI

97583

SEINFRA

l\il2

UN

SINAPI 876,90115.20



PLANILHA ORçAMENTÁRh
BDI: 26.47%oAÍA: 25111t2021ADOURORMA DO

MA DO ABATEOOURO PUBLI oOE RI

MOGEIRO ' PBLOCAL

iútlt
CAERN

ORSE

2O21rc5COM DESONÉRAÇÃO

?o21ltag

027.1 COM DESONERAÇÃO

2O211O COM OESONERAÇÃO

at F.
10DO21

11|2421

o512021

1112021

111,06% 69,74%

A3,A5% 17,76Er

A',1OY| 46.17%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIROCLIENTE

coM Bol
PREÇO

TOTAL R$BDi
UNIOADEFONTE

56,34 1.746.U11,9331,00 44.41MSINAPI

10t2TE

DE
DE

ITAR

D TUE BSTINDEDONTERic EMNSTALADOM0 L4NDoT EDIPRGOÉSRNO MESERPVC
COSIVE óESNEXCN LUTESGO SANoD E o)OUDESCARGA9'179210.2

't35,31 270,6228.66106,652,00SINAPI UN
PRÓPRIA - REGISTRO DE ESFERA VS FECHO RAPIDO 50 MM (UN)

í 0.3

52,11 3.491,3711,M41.01M 67,00SINAPI
D TUE DENSTDEoSERVDOÍENRE ER S A)Sl\il POCO

NC SLU IVEEt,4 MRU ADÀ4 NSTALADO A)FRI ND M50LVE ÁGUSOLPVC
5P ÉR DSSRÍEÉXN ó

104 91788

33,46 I .070,727.0926,37M 32,O0SINAPI

PRÉ

OLDAVEL

EDTUo ED NDOEESPOS
ALa,SUEMlitú SN ALADOÍR 32DNÁGUASPVC c EORTEScVE EXON Eô SUNCL SOU R UMSTDI R BU ADA)DE ÇÂo10.5

242.4030,306,428.00 23,88UNSINAPIN sOMM, INSÍALADO EM PRUMADA DE

AGUA. FORNECI['1ÉNTO E INST
DSOPVCG90 RAUSUC

AF 121201489503'10.6

75,3925,1319.81 5,323,00SINAPIINSÍALADO EM PRUMADA DEMDÁL 50tvlVEL DNSOPVCET
FORNECIMENTO E IN AF 121201489625

203,944,80'17,869,00UNSINAPITE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GNNI.IS, SO UI  X EZ I M, PARAAGUA FRIA

PREDIAL00007130108

1.41Í,3833,21 '156,82123,619,00UNCAERN

19IA, R O

túD NDBUÍURF túCOMO EoÍ NSUDE COPON
MBAI\,,IM TEN EooRASG CHE UN LC USOSAGDEME RAIúALN TS ALADO107007210.9

11.3f7,9',1
CAIXA O'ÁGUA'tí

735,32
MOVIMENTO DE TERRA1í.1

18,61 74,443,9414,674,00CAERNDEI\4OLI
SI[.íPLÉ

DE PISO DE CIMENÍADO SOBR E LASTRO DE CONCRÊTO
02t20RCET NTOES/CAL12000101 1.1.1

438,4891.35'?2.OO 19,35480SEINFRA
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL, FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIAc125511 .1.2

11A.4423.23 10s,6786,441,08SINAPI l\il3N EDOERAI/1 NCLUGA AALDEDUALl\i1AN
DE FÔRM 06t2017PARA COLO

ESCAVAÇ
965271 1.1.3

29,O4 103,966,153,58 22.89t\r3SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

11.1.4 93382

1.118,82
INFRAESTRUTURA11.2

112,U5,93 28 0122,084,00[,,!2SINAPILASTRO DE CONCREÍO MAGR
RADIERS, ESPESSURA DE 5

noo eu ptsos. ules soBRE SOLO OUO, APLIC
cM. AF 07/20169524111.2.1

150.23 1.153,7731,82114,41M2 7,68SINAPISA EMED ôRTON ElvlAGEl\,llAG DE ESIVIONTABR ICAÇÁO
06 t20 7SELIU4 TIt,{fiRAD EMADE SERRA9653s11.2.2

tÍEi,

10.7

cÓDlGo DESCRçÃO QÍO

94492

91786

UN

tv3

-,,*l



PLANILHA ORçAMENTARIA
ADI: 26,a7YoDATA: 2511112021UBLICOBATADOURREFORMA

TEDOURORÉFORIúA DO LICORtç

MOGEIRO. PBLOCAL:

Hlít
CAERN

ORSE

?02165 COM DESONERAÇÃO

20211t)9

02l 1 COM DESONERAÇÁO

2021/10 COM DESONÉRAÇÁO

10D021

11t2021

05Í2421

1112021

111,06% 69,787.

85,?O% 45,17%
PAL DE M tRoCLIEN

PREçO
TOTAL R$coü BDISEM

739,39133,84 631,9649A,121,17M3SINAPI
, FCK 30
MENTO,

CRETAG RAI\,4BALDEEROAM oNTocoBL ED COE Dtú EONC
ACABAEN EN oT ESAMÉN oT ADNICARSOU JDE E ÇArúOMCM9655511.2.3

374,4623.705.0215,80 18,68KGS]NAPARMAÇÁO DE BLOCO, VIGA e ou seplre urtrtzeNDo AÇo cA-50 DEBALDRAM
3 À.TÀT - MONÍAGEM. AF 06/20179654411.2.4

20,71 1.158.104,3916,3255,92KGSINAPIAR[4AÇÃo DE Bloco, vlGA BALD scPntn uttLtzAl.loo AÇo cA-50 DERA[,'IE OU

10 MM . MONTAGEM. AF 06/20179654611.2.5
581,0617,013,6034,'16 13,41SINAPIDE BLOCO, VIGA BALDRAI\4E OU SAPATA U ÍtLtzANoo AÇo cA'50 DE

16 MlVl 17ÔNTAGEIí. AF 06/20
AR

11.2.6
22.299,60

SUPERESTRUTURÁ1't.3

3.673.521S.S15,40 4.14'188,00KGS NAPI

ONT AF1É 10 0

DEONVERT TU U CONED U ESU GALARDE
IL DIZAN oVI EN oT US TÍL P oL SD toíC ED Ut\lE l\,,1U EoÉÍ MADOARONCRc11.3 1

551,4316,7113,17 3.5433,00KGSINAPI
loc DNAL ECRA ONVENVIOU DEGA UMDE LARAR

DONTE So LIUTI ZANPLOSTIto ED ULE EU IVl DI ICMADOARNC ETORco
5MM. NT 12t201

9276311.3.2

16,26 5.869,863,4412,82KG 361,00

TAGE[,IOD 15

ON DENCNVERAUTUGA DEED LARPI OU
DOIOSN TI IZANLUt\4EMDE LU T LOSEDtv! IC oT,1AR oAD UEMRC ÉTOONC9274411.3.3

21,76 2.023.ôB4,6193,00 17.15KGSINAPI

AGEI\,1 15
LIZANDOLTI

DC ONALNTES UR UÍ RADIGA UE LAR UoD
T S TUS MVI EN oED U LoEM D roICEt,ARI\4ADO UONCRETOc9276011.3.4

3.047,33'117,1624.8126,01 92,35M2
E

09120

UGANÍES RMA ED P1AGEMT DEONEAGEMN TMO
REE[,íAD RA S RADA,L SE E[4PÉ D RE sTOS ELARUTR RAS S,TUES9241311.3.5

3.520,92156,66 739.69583,034,76M3SINAPI

EDUo RE POUALoMESEGASEÀ,4c
ÉD DE ESLp.lIAEAÁR liT RÉR COMED EA,BALDtú EESELAJ CO CAÇÃO

ACAE EBAM NTOENTONSAMEADoENTLANG UAL 02 ÇAlúE RNO Uo11.3.6 92741

600,999,48 44,7535,2713.43M2SINAPI
lRErÍo
ILIZAÇÓES,

LAJDÉ MACED IÇAEMNTMOT Et\,4AG DE EStú
2 TUSADA ESIR NADA,co ENDE EIMADCHAPEIIVS PLES11.3.7 92510

1.306,264,69 22,1417,4559.00SINAPI

MONTDE 3

ÉTORDÉNAL ONc CcNVEN loUTUESTR CORADEE t.llUtAJDEAR o c4,50NLIZA oDBSO uTlRADORTÉR OU AÇEAEDIUEtú[,ADO rcAÇÃoAR9274511.3.8

1.705,614,57 21,5917,0279,00KGSINAPI

. MONT AF 1212EB 0

oEÍNCRE coDN NCIE ONALUTR RATU CODE E ESLAJDÉ
50T L ZAN DOUOBRADORÉ EAR Uo AçOSD TME i4U E[4ADO CAÇÃOAR927861 1.3.9

2.501,81
ALVENARIAS11.1

827.2516,98 80,1663,1810,32M2SINAPIALVE TNA ORH ONzS RADOSUrcoCESBLOCODEDENAR
OUU DA toREAÁR ÍoLE AR EED col\,{SDRA 9CES SE US9XE 9X SCMD'11.4.1

vALoR UNITÁRtO R§
QTOUNIDADÉFONÍE

ITEM cóDrGo

KG
96548

92742

SINÀPI

SINAPI

KG

87519



PLANILHA ORçAMENTARIA
AOI: 26-87%oAÍA: 251'1112021

REFORMA DO ABA ADOURO PUBLI

FÉFoRMÀ Do ABATEooURo PUBLlcoo

MOGEIRO. PBLOCAL:
ORSE

lEalo
2021lO5COM DESONÉRAÇÀO

2421D9

027 I COM OESONERAÇÁO

2021l1OCOM DESONÉRAÇÁO

1412021

1112021

05t2421

112421
PRÉFEITURA MUNICIPAL DÉ MOGEIROCLIÉNÍE

VALOR UiiITÁRIO RE PRÉÇO
ÍOÍAL R3coir BDtBDIsÉit aorQTDFONTE

cÓDrGo

DÉ ASSENTAMENTO COI\4 PREPARO ÉMIGUAL A 6M' COM VÃoS E ARGAN4ASSA
BETONE|RA. AF 06/201487519

52,33 1.674,5611.0841.2532.00l\,12SINAPID E ROT DO3 KG 2o 96EN RADA.RVU CA 60ACOE oS DL ADAET D
0 McHA X0MALTEN DAôES ACA[/2 5 MGULÁR[.4 Mo 5 011.4.2

6.958,42
1'1.5 REVESTIMENTO

7,S5 880.466,27110,75l\i\2SINAPI

AF 06/201EIRA 4PARO E

EDEENE R ENARE IA ÇAÉt\,,tL c (sc SCO
RAT TUEXoC Rtú Lo oT D FE ACDE NCRco E o HADA,STRE TUU RAS

MES coVOLPO l\il RÉ c4 EE U LSÁO (ADASSA oR GAI\,íACR CALI TRAÇ1í.5.1 87a89

6.077,9654,88

1.68

11,6243,26110.75M2
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO É AREIA PENEIRADA. ÍRAÇO 1:3c3028115.2

4.763,94
PINTURA11.6

240,S82,730.5888,27 2,15M2SINAPIiltco EM PAREDES. UMA DE[i!ÃODE FUNDO SELADOR ACR
AF 06/2014
APLICAÇ

8848511.6 1

'l .145,742.7 5 12,9810.23a8,27t\42SINAPIAPLICAÇÃO [.4ANUAL DE PINTURA COM ÍINTA
DUAS DEMÀOS, AF 06/2014

ÍEX ACRiLICA EI\,'I PAREDES,
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MEMORTAL DESCRIT|VO - ESPECIF|cAÇoes rÉcrutcns

ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL - MOGEIRO/PB

1 OBJETIVO

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

PLAGAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA2.1

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Duranteaexecuçãodaobraseráalocadaumaplacadeidentiíicaçáoemlocal
visível e legÍvel ao lado da via pública, lnstrumento esse padronizado, obrigatório que

,u*" p"r"!r" os órgãos flscalizadores observem que os serviços realizados naquele

local possuem responsáveis técnicos/proÍissionais legalmente habilitados. Além de

ser um dever do profissional responsável pela atividade técnica, estabelecido no art'

16 da Lei Federal no 5.194/66

o presente memorial destina-se a fornecer inÍormaçÕes dos principais serviços

e materiais utilizados na reforma do Abatedouro Público Municipal de Mogeiro-PB;

relatar em forma de texto um coniunto de discriminaçóes técnicas, critérios, condições

e procedimentos que serão executados.

Os serviços de demolição seráo nas paredes identificadas em projeto' as

partes a serem iemolidas deveráo ser previamente molhadas para evitar poeira em

excesso durante o processo demolição, respeitando as normas e determinações'

I --'=5 
=qF-,! Rua José Silveira, n" 106, Centro Mogeiro/PB'

CEP: 58.375-OOO E-mail: inÍramogeirol@uo!.conl.brmogHÍ9
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É uma atividade que demanda impactos repetitivos sobre um determinado

elemento construtivo, com o intuito de rompê-lo e reduzi-lo a pedaços menores, que

podem ser transportados. Por se tratar de uma atividade de impacto, é muito

importante controlar a intensidade com que a mesma será executada, para evitar

reflexos negativos sobre as partes que náo serão demolidas'

Seguindo da retirada de um portão de ferro também localizado em projeto, e

de Íiaçôes existentes por motivos de estarem em estado não apropriado para uso.

3.1 SERVIçOS DE REMOÇÃO E RETIRADA

seráo executados sérvios de retiradas e demoliçÕes conforme especiÍicados

na planilha orçamentária como: demolições de alvenaria, retiradas de esquadrias,

retirada de tubos e coneçÕes de pvc, remoção de cabos elétricos, remoção de pintura

e domilção de piso cimentado na área de construção da caixa d'água que servirá para

suprir a deficiência do abastecimento da rede pública'

4 MOVIMENTO DE TERRA

Rua José Silveira, n" 106, Centro Mogeiro/PB'

CEP: 58.375-OOO E-mail: inframogeiro@uol com br

Haverá a necessidade de realizar-se escavação manual em solo' assim

possibilitando a construção da fundação (sapatas isoladas) que será dimensionada

parasuportaracargadospilaresqueexistirãonaestruturaconformeprojeto;deverá
ser respeitada a NBR 9061 .

O reaterro, deverá ser executado manualmente, e o nivelamento se dará' com

o próprio material retirado durante as escavaçóes que se fizerem necessárias durante

a obra.

os materiais inservíveis e os excedentes da operação de escavação para

seráo expurgados, sendo dispostos nos locais indicados pela FISCALIZÂÇAO' em

praças de bãta_fora situadas a uma distância média de 2km dos leitos das vias, com

mog.e__iÍg
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de projeto e acrescido de empolamento médiovolume medido na seçáo

correspondente a 25%.

As alvenarias serão erguidas em bloco cerâmico furado, nas dimensões

nominais de 90x190x190 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área

bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 (cimento:

cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se

ao final, parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

o objetivo é oferecer resistência, vedar espaços e fornecer proteção acústica e

térmica para a edificaçáo.
Deve-se primar pela verticalidade e horizontalidade dos painéis, utilizando-

se guia na êxecução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e

aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo'

5 ALVENARIADEVEDAÇAO

6 REVESTIMENTOS

Rua losé Silveira, n' 106, Centro Mogeiro/PB'

CEP: 58.375-OOO E-mail: inf ramogeiro@ uol com br

Asalvenariasdaedificaçáo(eoutrassuperfíciescomponentes)Serão
inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogenêamênte distribuído por

toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas)'

preparadomecanicamentenacomposição1:3(cimento:areiamédia)'com0'5cmde
espessura.

Ao executar os serviços, empregar métodos executivos adequados'

observando, o recobrimento total da superfície em questão'

Após a cura do chapisco, aplicar-se-á revestimento tipo' com espessura de 2'0

cm, no traço 1:3, 1:4 (cimento e areia).

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou

desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita Quando do início da cura'

@Íno*iÍ9
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sarrafear com régua de alumínio, e cobÍir todas as falhas. A final, o acabamento será

feito com esponja densa.

6.1 REVESTIMENTOCERAMICO

O revestimento em placas cerâmicas 35x35cm, cor branca, será assentado

com rejunte epóxi cor branca, serão aplicadas na altura de 1,50, em todas as salas

nomeadas como vísceras vermelhas e vísceras brancas.

Seráo placas de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso,

vitrificarão homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade

características e resistência suficientes'

Quando necessário, os cortes e furos das cerâmicas só poderão ser feitos com

equipamentos próprios paÍa essa finalidade, não se admitindo o processo manual,

deveráo ser assentadas com argamassa pronta Quartzolit, ou similar'

6,2 PINTURA

Nas aberturas a serem fechadas será utilizado: selador, massa acrílica e

aplicaçáo de pintura acrílica semi-brilho, cor branco gelo. A pintura também será

realizadaemtodaapartêexternadacaixad,águautilizandoaScoresverdee
vermelho.

A eliminação da poeira deverá ser completa' tomando-se precauções

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem

inteiramente.
Assuperfíciessópoderáoserpintadasquandoperfeitamentesecas.

Receberão inicialmente a aplicação de fundo selador acrílico, emassamento e duas

demãosdetintalátexacrílica,sendoque,cadademãodetintaSomentepoderáser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre

demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas'

Astintasaplicadasseráodiluídasconformeorientaçãodofabricantee
aplicadas nas propoÍções recomendadas'

@ Rua José Silveira, n'106, centro Mogeiro/PB'

CEP: 58.375-OOO E-mail: infíamogeirq@ ugl com brírvogejÍo

\



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA

CN PJ : 08.866.s0 L I 000I-67

As Portas seráo de madeira respeitando o padrão comercial: 0,80m x 2,í0m,

0,90m x 2,'10m, 1,50m x 2,10m, e um portão de aço nas dimensÕesde 1,00m x 2,í0m'

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta

de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc'

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento,

sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes, devendo ser

preliminarmente vistoriadas e aprovadas pela Fiscalização'

Todasaschavesdeverãopossuirnumeraçãocorrespondenteàsportase
serem fornecidas em duas vias

Para o assentamento seráo empregados paraÍusos de qualidade, acabamento

e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem' devendo aqueles

satisfazerem à Norma N8-45/53.

8 HIDRÁULICO

Será utilizado registro de esfera, de gaveta, tubos de pvc de 50 mm e de 32

mmdebitola,curvasg0grauseS0mmdebitola,têsde50mm'têsdereduçãode
50 mm para 32 mm, joelhos 90 graus 32 mm, válvulas em plástico, torneiras cromadas

de /2" ou /n" e lorneira de louça.

Éumapartemuitoimportantedaobra,poisseráusadoetestadoemsua
eficiênciadiariamente,pormeiodelesépossívelgarantirsegurançaeconfortono
ambientealongoprazo,afina|'elessãoresponsáveispeladistribuiçãoeescoamento
daáguafria'esgotoeáguaquenteparaaresidênciaeoutrasestruturas'

9 HIDROSSANITARIO

@ Rua José Silveira, n" 106, Centro Mogeiro/PB'

CEP: 58.375-OOO E-mãil: inÍramogeiro@ uql com'brmo*j í1}
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Agua

As colunas de canalização correrão nas alvenarias, salvo quanto indicadas em

projeto de forma diferente.
As deflexões das canalizaçÕes serão executadas com auxílio de conexÕes

apropriada.
As canalizações de distribuição serão executadas em tubos de PVC rígidos'

com juntas rosqueáveis ou soldáveis, assim como todas as conexões.

os registros e torneiras terão o corpo e haste inteiramente de bronze com rosca e

volante de ferro fundido. seráo do tipo comercial de fabricação CELITE, DECA,

DOCOL, FABRIMAR ou IDEAL STANDAR.

A alimentaçáo da caixa d'água dar-se-á diretamente da rede pública'

Esgoto

A instalação do esgoto será executada rigorosamente de acordo com as

posturas sanitárias locais vigentes na NB-19 e a NB-41 .

Caso haja modificações no projeto' estas deverão ser notiÍicadas

pelaFlSCALlZAçÃO no Livro de Ocorrências.

10 INSTALAÇAO ELÉTRICA

CondiçÕes gerais

Todas as instalaçóês etétricas deveráo ser executadas com esmero e bom

acabamento, com todoi os condutores e equipamentos cuidadosamente fixados e

firmemente ligados às estruturas de suporte formando um conjunto mecânico e

eletricamente satisfatório.
Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante

a construção, convenientemente tapadas a fim de evitar a penetração de detÍitos e

umidade.
Será vetado pela FISCALIZAÇÃO o uso de Íiação não embutida em eletroduto.

Condutores

Para todos os circuitos internos, serão utilizados fios de cobre com isolamento

par 600 V do tipo PlRASTlc, SlcoP, CoNDUGEL, ou similar, a qual será embutida

Rua José silveirâ, n" 106, Centro Mogeiro/PB.

CEP: 58.375-OOO E-mail: !!Íram,lgeiro@uol.cqm.brryiÍ9



em eletroduto de PVC Íígido. As emendas dos fios só poderão ser feitas nas caixas

de passagem utilizando-se, para tal, Íita isolante plástica.

Toáa fiaçáo de baixa tensão deverá adotar a seguinte padronização:

FASEA-corvermelha
FASEB-corPreta
FASEC-coramarela
NEUTRO - cor branca
RETORNO - cor azul

só será permitido o procedimento das enfiações quando da total conclusão dos

serviçoi da re'de de eletroduto e demais complementações, com o fim de evitar

possíveis danos na instalação.
para facilitar a enÍiáçáo devem-se usar fios de aço guia, talco, parafina ou

outros lubrificantes que não ataquem o isolamento dos condutores'

Eletrodutos

TodososeletrodutosaSeremutilizadosnasinstalaçóesdêVeráoSerdePVC
leve do tipo encaixe.

os eletrodutos referentes à rede de disÚibuição e alimentaçáo de quadras

seráo conectados através de caixas de passagem conforme especificado no projeto

elétrico.
Todas aS entradas e saídas de eletrodutos em caixas, quadros, etc., deveÍáo

ser Íeitas, interna e extêrnamente, por meio de par de buchas e arruelas de aço

galvanizado." euando da emenda de duas varas de eletrodutos, esta deverá ser Íeita por

PRETEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA

CN PJ : 08.866'50 Ll 000I-67

meio de luvas aProPriadas
Toda tubulação embutida no piso deverá ter bitola mínima de 19 mm

Os cortes para emenda em eletrodutos deverão ser com ferramentas

apropriadas, perpendiculares aos seus acabamentos'' 
Qualqúer emenda nos eletrodutos deverá garantir:

Perfeita continuidade elétrica,
Vedação suficiente' e;

Regularidade de superfície interna'.

Os eletrodutos no .on.r"io deveráo ser instalados de modo a não sofrerem

deformação.

Caixas, interruPtores e tomadas

As caixas, quando embutidas' deverão Ser de pláStico quadradas, retang'ulares

ou octogonàis nas dimensóes:caixa octogonal fundo móvel 4" x 4" com tostóes de

1r,7 mÁe í9,00 mm com duas orelhas para serem embutidas em lajes de concreto

ou'roür" o forio rebaixado e usados para derivaçóes de eletrodutos ou pontos de luz.

Rua José Silveira, n" 106, centro Mogeiro/PB'

CEP:58.375-OOO E-mail: inframÔgeiro@ uol com brnyoq9iío
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Caixa retangular de 4" x 2" com tostões de 12,7 mm e '19,00 mm com quatro orelhas

para serem embutidas em paredes e usadas para instalaçóes de tomadas'

interruptores ê servirem de caixa de passagem com tampa cega'

Nas caixas de 4" x2" serão usados:
lnterruptores com uma tecla
Tomada tiPo Universal

1'I COBERTURA/FORRO

Quadros

os quadros de distribuição deveráo obedecer aos locais indicados e terão os

quickJags iecomendados pelo projeto. Serão de marca ELETROMAR ou similar.
' o-s quadros especihcados no projeto deverão ser aterrados com cabos de

cobre obedecendo ao disposto na NBR - 5410/80.

Luminárias

sempre que possível os "Acessórios Diversos" serão da mesma linha de fabricação

dos ieatoies e/ou lâmpadas, satisfarão as normas da ABNT atinentes ao assunto e

será objeto de especificaçáo discriminada no projeto de instalação elétrica.

Disjuntores

os disjuntores deverão tem amperagem de '10 a 40 A, conforme projeto elétrico.

Nos tanques destinados aos resíduos líquidos (sangrias), serão cobertas com

lajes pré-moldadas para maior segurança dos trabalhadores e animais'

12 LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS

Serão colocados conforme projeto arq u itetôn ico:

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente;

Pias inox sendo duas de 1 metro e uma de um metro e meio;

4 cubas de aço inox;

3 saboneteiras de Parede;
4,8 metros quadrados de bancadas de granito'

Rua José Silveira, n' I'06, centro Mogeiro/PB'

CEP: 58.375-oOO E-mail: infraOogeiro@ uol.com brínogeiío



osserviçosemfundaçÕes,contençõeseestruturaemconcretoarmadoserão
executados em estrita observância às disposiçÕes do projeto estrutural. Para cada

caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais

recente, entre outras:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
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13 ESTRUTURAS DE CONCRETOARMADO

NBR-61 18

NBR-7480
NBR-5732
NBR-5739
NBR-6120
NBR-8800

Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;

Barias e Íios de aço destinados a armaduras para concreto armado;

Cimento Portland comum - Especificação;

Concreto - Ensaio de corpos de prova cilíndricos;

Cargas para o cálculo de estruturas de ediÍicações;

Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios'

13.1 FÔRMASEESCORAMENTOS

recomendados:
. faces laterais: 3 dias;

o faces inferiores: 14

convenientemente
espaçados;

dias, com escoramentos, bem encunhados e

As fÔrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas

Brasileiras os dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma

a evitar possíveis deformaçôes devido a fatores ambientais ou provocados pelo

adensamento do concreto fresco

Antes do início da concretagem' as íôrmas deverão estar limpas e calafetadas'

de modoa evitar eventuais fugas de pasta'

Na retirada das fÔrmai, devem ser tomados os cuidados necessários a fim

de impedirque sejam danificadas as superfícies de concreto'

A retirada das Íôrmas obedecerá a NBR-61 18' atentando-se para os prazos

Ruâ José Silveira, n" 106, Centro Mogeiro/PB'

CEP: 58.375-OOO E-mail: inframogeiro@uol com brnYogejlo
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faces inferiores sem escoramentos: 21 dias

13.2 ARMADURAS

A armadura não poderá Íicar em contato direto com a fôrma, obedecendo.se

para isso à distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.

os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura,

devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto' antes

do lançamento do concreto.

Todasasbarrasaseremutilizadasnaexecuçáodoconcretoarmadodeverão
passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosáo'

defeitos, entre outros.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as

posições indicadas em Proiêto.

13.3 coNcRETO

Rua José Silveira, n' 106, Centro Mogeiro/PB'

CEP:58.375-OOO E-mail: inÍramogeiro@ uol cqm br

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos

que atendam ã r.rgR_szgz e NBR-5737. A fim de se evitar quaisquer variaçÕes de

coloração ou textura serão empregados materiais rigorosamente uniformes'

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da

obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento; será composto por uma mistura

de cimento, agregado graúdos (pedras) agregados miúdos (areia)' água' aditivos e

adiçÕes (sílica ativa).
Os agregados serão' igualmente, de coloraçáo uniforme' de uma única

procedência-efornecidosdeumasóvez,sendoindispensávelàlavagemcompleta
dos mesmos.

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o

endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme

opaco de Polietileno.
A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento' com especlals

cuidados na localização dos trechos de interrupção diária'

moffiÍ9
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í3.4 CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação

deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente

após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.

14 LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DA OBRA

Após chegado ao fim da obra ou reÍorma, deverá ter é a remoção de todos os

entulhos, como: pregos, parafusos, gesso e qualquer outro material que deva ser

removido para a limpeza do local. Para isso, utilize sacos de lixos, caixas de papelão,

vassouras e pás de lixo, para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com

água e sabão.
A limpeza é o primeiro passo a ser seguido depois que a construção têrmina.

Não é apenas uma questão estética, visto que só depois dela será possível averiguar

de forma completa a qua de dos serviços realizados

Mogeiro,2T de novembro de 2021
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