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PREFEIM'RÀ MT'NICIPÀJ, DE MOGEIRO
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EDIEÀT Licitação
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MODALTDADE: TOMÀDA DE PREÇOS

TlPO; MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certane:
PREFEITURÀ MUNICIPA], DE MOGEIRO

Àv. PRESTDENTE JoÃo PEssoA, 4l - cENTRo - MoGErRo - PB.

CEP: 583?5-OO0 - E-maiI: l i citacaonogei roouol . com. brl compras ' cotacoes oout loo k ' com

32661033.

Tel. | (83)

O órgâo Rêalizador do Certalee âcina quallficado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0A0J.-6"1 , doravante
deaoiiaado siúIrles!êtrtê ORC, torna púb1ico pa!a conhecimento de quantos possam interessar que

fa!á realizar através da Comi§sâo permanente de Í,lcitação, dorâvante denominada simpfesnente
coÍnissáo, as o8:30 horas do dia o6 de Maia d,e 2a22 no endereÇo acina indicado, lic.itâÇão na

modalidade Tonada de preÇos no. oooa4/2a22, tipo mênor preço, e sob o regime de empreitada por

preço gfobal; tudo de acoldo com este instrunento e em observância â Lei Federal n" 8'666' de

)l áe ju,rf,o de 1993; Lêi complêmentar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006; e tegislaÇão pertinente,
considelâdasâsa1têraÇõesposteriolêsdâsrêferj-dasnormâs;conformeoscritéIiose
;;;;;ãi;;i"" a segui! áefinj.àos, objetivando obter â melhor proPosta par:a: coNr'tÀrAÇÂo DE

iolp*uS^ pa* AM,LTANÇÃO DO CEMÍTÉRIO ,UBIICO SÃO pRÀNCISCO DE ASSIS DESTE MUNlClPIO.

1. O. DO OBJEBO
1,1.Constitul objeto dâ presente l-icltaÇáo: CoNTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÂ AI\4PLIANÇÃO DO CEMITÉRIO

PUBLICO SÁO ERÀNClSCO DE ASSlS DESIE MUNIClPIO.
1.2.Àsespecificaçõesdoobjetooralicitado,êncontram-sedevldanentedetalhedasno
correspondente Têrmo dê Referência - Anexo I deste Instlumento'
1,3.À côntratâÇáo acima ctescrita, que será Processa'la nos termo§ deste instrumênto convocatóllo'
."pà"iii""io."' técnicas e informáções conpl"êinentares que o acompatrham, quaÀdo for o caso,
j;:aiii"^_;", pela necessidade da devidà elerivaÇão dê obra pãra suprir demanda especifica -
óourneteçÃo DE EMPRESA pARÀ AMpl,rANçÃO DO CEMrrÉRIO puBtrco sÂo pRÂNcrsco DE ÀSSrS DESTE

MUNICIpIó -, considerâda Oportuna e inprescindlvel, ben como rêlevante medida de interêsse
públ1co; e ainda, pela necêssidadê de dasenvolvimênto de âÇõê§ continuâdas pâ!a a plomoçâo de

ati.,ridud." pertine;tes, visando à mâximizâçâo dos recursos em relação aos objetivos programados,

observadas ãs diretrizes e metas definidas nas felrâmentâs de pfanejâÍnento aprovadas.
1.4.saI.i"enta-sequênâreferidacontratêção,nãose!áconcedidootratamentodiferenciadoe
simplitieado pari as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte' nos termos das disposições

"on'tid." 
no ait, 41, da tei àomplemeatai a' 723/20a6, por nâo enquadrar-se nas hipóteses dos

incisosÍe11I,doÀ!t.48,comotambén,nãoseroportunoaplicaraexigênclafacültadâno
j.ÔcisoII,domes$oartigo,vistoestalemplesentes,isoladaousimlrltaneanente,assituaÇões
prêvistas oo lnciso 1II, do Àrt. 49, todos do referj-do diploma 1ê9a1' flca' no entanto' assêqurado

à Me . upp o tratanento diferenciado e sinplificado previsto nos dênais Artigos do capitulo V,

seÇão I, da Iei n". 123106.

2.O.DO I,OCÀ! E DÀTÀ E DÀ II{PI'C:IGÇÁO DO EDIIÀ,.
2.1.os ênvelopes contendo a documentaÇão relativa à habilitaÇão e a proposta de preÇos para

.*".oçaoaoobletodestalicitaÇão,deveráoserentreguesàcomissãoatéas08:30horâsdodia
06 de Maio de 2a22, no endereçá constantê do preâmbulo deste instrumento, Neste mesúo locâ1,
data e horário será realizada a sessão púb1ica para abêrtura dos refelidos envelopes'
ã.z.rrrror.uço"" ou esclarecimentos sobie esta iicitação, seráo prestados nos ho!ários normais

de expêdientê: das 08100 as 12:00 holas' E-nai1:
Ii c itacaomoge i roGuo 1 ' com. brlcomprâs . cotacoes Goutlook ' cÔm '
z.:.9rr"fqoei cidadão é parte 1egítima para imPugnar o ato convocatório deste certamê por

irrelutailaaoe na aplicaÇáo da rel 8.666193 e legislaÇáo pêrtinente' devendo. protocotar o pedido'

;;;-;;;;ia; ê diliqida a conissão, até 05 (clncol dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes dê habilitaçâo.
2.4.caberâ à Corldssão, auxj"liada PeIos setores rêspolsávej_s pela etaboraÇão deste ato

convocatório e sêus ânêxos; julgar 'e responder à irnpugnação en até 03 (tiês) dias úteis'
considêrados da data em que foi devidamênte recebido o pedido'

(



2.5.Decairá do d.ireito de j-npugna! os termos do ato convocatório deste certamê pêlante a

administraÇão o licitante que não o Íízet, por escrito ê dirigida a comissão, até o sêgundo dia
úti1 quê ênteceder â abeltura dos envêfopes com as plopostas, as falhas ou irrêgularidades quê

o vicialiam, hlpôtese em que tal comunicâção não terá efeito dê !êcurso.
2,6.À respectiva j,npugnaÇâo será apresentada da seqtuinte forma:
2 , 6. 1 , protocolizando o originaL, nos horários de expediente acima indj-cados, exclusivamente no

seguiote êndeleÇo: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

3. O.DOS ET,SMTNTOS PrrÀ úrcrrÀÇÂo
3.1.Àos participantês, serão fornecidos os seguintês
3.1.1.ANEXO Í - TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIEICAçÓES;
3.1.2.ANEXO 1r - MODEI,OS DE DECI,ÀRÂÇÔES;

3.1.3.ANEXO IIT - MODELO DO TERMO DE RENUNCTA;

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO;

3.1.s.ANEXO V - P1ÀNr],HAS.
3.2.4 obtênÇâo do Edital pode!á ser feita da seguinte
3.2.1.Junto a Comissão: gratuitanente; e

3. 2, 2. Pê1os s j-tes : www.mogei.o. pb. gov. brllicltacoês ;

4. O.DO SUPORIE I,EGàT,
4.1.Esta IicitaÇão lêger-se-á pela Lei Eederal no 8.666,
no 123, de 14 de Dezembro dê 2006; e legislaÇão
posteriores das referidas normâs; quê ficam fazendo
i-ndependente de traÂscriÇão.

de 21 dê Junho de 1993; l,ei Compfementar
pertinente, consideradas as afterações

partes integrantes deste instlumento,

e1êmentos:

forma:

www. tcê,pb. gov. br.

5. O.DO PRÀZO E DO!ÀÇÃO
5.1.o prazo máximo para a execuçâo do obieto ola ficitado, conforme suas calactellsticas e as

necessidades do oRc, ê que admite piorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8'666/93' êstá abaixo
indicado ê será considelâdo a parti! da emissâo da orden de SêrviÇo:

lnlcio: Imediato;
conclusâo: 4 (quatro) ne§ês '

5.2.0 prazo de vigência do correspondente cot]trato sê!á dêterminado: 4 (quatro) me§es,

considêlado da datà dê sua assinatula.
5,3.4s despesâs decorrentes do obieto destê certame, corre!ão por conta da seguinte dÔtaÇâol

Recursos erôprios do Muoicipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2021 02.08o-SEC.DE INDUST- COMERCIO

E lNERÀ E.TRUTUR.A O 2 O 8 O . 1 5 . 4 51 . 1 O 2 6 . 1 O 8 4 - CONST. AMP E REFORMAR CEMITERIO PUB1ÍCO

4.4 .90.51.00.00 oBRÀs E TNSTALACOES

6. o.DÀs coNDrÇôEs DE PÀgIrcrPÀqllo
6.1.poderão pârticipar deste certâne, os ticitantes devidàmente cadastrados no oRC ou que

atendêrem a ioaas ai condiÇões para câdastramento âté o terceiro dia ânteriôr à data Prevista
para o rêcebimento das propostai, c,.rja regularj-dade sêrá observada, en qualquer dâs hipóteses,
àxclusivamente mediante apresentaÇâo do certificado de Inscriçáo de Eolnecedores e Prestadores
de sêrviÇosf ou equivafente na forma da 1ei, fornêcido pel-o oRc' en plêna validade:
à.f.f.eo-requêrer inscriÇão no têfêlido cadastro, ou atualizaÇão deste, â qualquer tempo, o

intelessado fornecerá os êlementos necêssários à satisfação das exigências dos lncisos I e Iv,
do AÍ1.. 2'1 | da Lei 8.666/93'
6.2.osproponentesdeveráoentregaracomissáo,noprazodeternioado,doisenvelopesfêchados
indicaoào, re spectivamente, DocúENTÀÇÃo e PRoPosTÀ DE PREÇos, dêvidamênte ideotificedos nos

têrmos definidos neste lnstrumento convocatório'
6.3.ÀpalticipaçãonêstecêItaneéabertaaquaisquerintelessados,incluslveâsMicroeÍnpresa§,
Empresàs de Pàqueno Porte ê Êquiparados, nos termos da legislação vigente'
O,a.tlao poaeraá paiticiPa! os inleressados que se encontrêm sob o regime fafimentar' eÍnpresas

estrangeiras que não funcionem oo pais, nen aquefes que tenham sldo decfarados inidôneo§ pa!a

licitai ou conllatar com a Ad.ininisúâÇâo PúbIica oú que estejam cunprindo a sànÇão dê suspensão

do dirêito de licitar ê contlatar com o oRC'
à.s.o" rlaituntes que desejarem enviar seus envelopes DocumentaÇáo e proposta de preÇos via
postal - coln Aviso ãe necebinento AR -, deverão rêmetê-1os em tempo hábiI ao êndereÇo constante
ào preâmbu1o deste instrumento, aos cuidados do Presidênte da Conissão - Ffaviano Clebson Araújo.
NãosendoligolosanenteobselvadasasexigênciasdesteiteÍr,o5rêspectivosenvêlopesnãoseião
àceitos e o ticitante, portanto, dêsconsiderado para efelto dê participaÇão no certane'
6.6.Ouando ob§ervâdâ a oco!!ência da entrega apenas dos envelopes junto a Comi6sâo' sem a

permanência de r.ePresentantê credenc.iado na respectiva sessão pública, é facultado ao l}citaote,
nâo sendo condição pâaa sua habilj.taÇão, a incfusão no envêlope DocunentâÇão, da declãraÇão
ar,p..r"u de renuncial ao direito de interpor rêcurso e ao prazo cor!espondente relativo à Ease

deHabilitaÇão,concordaidocomoProsseguinentodocertane,previstonoArt'43'II1'dal'ei
8.666/93, conforme modefo - Anexo III.
6.7.É vedada à palticiPaÇão em consórcio.

6, 8 , CONDrÇôES ESPECÍFrCÀS: o licitante deverá atendêr aos requisltos abaixo e os respectivos
integrarão os elementos do envelope DOCUMENTÀÇÁÔ:comprovantes, obr l gatori amente,

6.8 . 1. ComProvaçáo de garantiâ,
licitação, no valor equivalente
modalidades de garantia: a) cauç

que deverá ser prestada até o último d1a útiI quê a!1tecêder a

" nS Z.ZOa,Ag. Caberá ao licitantê optêl por uma das seguintês
ão em dinheiro ou em títufos da divj-dà pública, devendo estes
ituraL, mediante registro en si§telna centralizado de liqu

)
J
\

têr sido eni.tidos sob â formâ escr daÇão



e de custódia autorizado pelo Banco Central do B!âsi1 e avaliados pelos sêus valores econômico§,
conforme definido pelo Ministério da Éazenda; b) seguro garantia; c) fiança bancária. A rêfêrida
garantia devêrá ser repassada ao Setor Einanceiro do ORC ou outro informado pela Comissáo, o
!r.ra1 emitirá o respectivo docutuento de quitaÇão, vátido até o seu resgatê que somentê poderá
ocorre! cinco dias úteis âpós a honologaÇão da p!esentê licitaÇão.
6 . g . 2 . Comprovação de que o licitante tem pIêno conhecimento das condiÇôes rêlativas â naturezâ
da obra ou serviÇos a selem executados, feita âtrâvés de dêc-IaraÇão fornal assinada pe.lo seu

responsáve1 técnico, contêndo a idêntifj.caçãô da emprêsa e do signatário, loca1 e data, e

basicamente com o§ sêguinte§ termos: > trDECLÀRÀMOS sob as peôalidades da 1ei, que temos plêno
êonhecimento das condiÇôes ê peculiaridades ine!êntes à naturezâ dos trabalhos lelativamente ao

objeto da Tomada de prêços Do OOOO4/2A22, assumindo totâ1 responsâbif idade po! esse fâto e

ioiormando que não o utilizaremos para quaisquer quêstionâneotos futuros que ensejem avenÇas

técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Mogeiro - PB" <'
6.8.2.1.No caso do Iicitantê desejar realiza! uma visita ao Ioca1 da obra ou sêrviços com o

acompanhamênto de um responsáveI áo ORC, deverá conunicar previâmente a CoÍnissão côm a dêvida
ante;edência, observado o prazo máxino para realização da referida visita, necessária para que

sêja feito o agendamento junto ao 6etor competente do órgâo'
O . ó . : , co.pro,raião dê cap;idade técnico-plofissionâ1, feita através de atestado fornecido por
pessoajuridicadêdirêitoPúblicoouprivadÔêúÍ!oúêdoRâsPoasáwêIrócnicodesignadopelo
ii.ituni", devidamente regi;ttado junto a entidade profisslonal co.opetente, demonstrando a

execução de serviços com caracterÍ;ticas semelhantes à parcela mais rel-evante do objeto da

p."""r'ra. licitaçâo, abaixo discriminêda. O referido atestado só será aceito se acompanhado da

;orrespondentê Certidão de Acelvo Técnico - CAT emitida pelo conselho regional dê fiscalizaÇâo
prôfis;ionâI competentê ê da coÍlprovaÇão de que o referido Responsáve1 Técnico designado pertence

ào qu.dro da empiesa ou dê1e far; partê caso seja vencedora do presente êêltame. Ta1 conprovação

pod;!á se! feitã através da apresántação de qualquêr um dos seguintes documentos' a critério do

ii.itunt., a) cópia da carteiia dê Tr;ba1ho e previdência social - cTPs assinada ou da fiêha de

R;;i;t;" do r:mprágado; b) instrunêoto dê contrâto de prestaÇão dê serviÇos regido pê1a tegislação
êivi1 comum, devidantente legistrado no registro Púb]ico, nos termos da Art' 22a' da I-êi Eêderal

n. LO.406, de 10 de janeiro de 2AO2; c) cóntrato social, altêração contratual ou equivalente na

folnadâlei,quandoolêsponsáveltécnicoforsóciodaenplesa.sêrãoadmitidososatestados
referentesàexecr,tçãodeoblasouserviÇossimilaresdecompfexidadetecnológicaeoPeracional
equivaleote ou supêrior a: CONEORME OBJETO LICÍTADO'
ã . g . q . co^ptorrução de capacidade técnico-operacional, feita através de atestado folnecido po!

ie""oa 1,]ríaic. de diráito público ou privado eu fawo! dâ Eút'têtr' demonstrando aptidão do

Iicitante por execução ae seiviços, en c;racterístlcas semelhantes à parcela mais relêvante do

ãúj"to au jresente licltaçáo, abà1xo j-ndicada. serão admitidos os atestados referentes à exêcuÇão

de obras ou serviÇos simllarês de complêxidade tecnológica e opêrâcional equivalente ou superior
â: CoNFORME OBJETO IIC ITADO.

?.0.DÀ REPRESEI(IAÇÃO E DO CREDENCIÀI'íEI(IO
T.l.olicitantedevê!áseapresentar,paracredêrlciamêntojuntoacomissâo,quandoforocaso,
atravésdeumreplêsentante,comosdocumentosqueocredenciamaparticipardegtêprÔcedimênto
Iicitatório, Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a

intervir nâs fases do certâme na forma irevista neste instrumeôto, podendo ser substituído
posteriormentê por outro devidâÍnente credênciado'
i.z-puru o cred;nciamêÂto deverão ser apresentados os seguintes documêntosl
7.2.1.Tratando-sê do rêpresentante legai: o instrumênto constitutivo da empresa na folma da Lei'
quando fo! o caso, dêvidaÍnente !êgistlado no ólgão competênte' no qual estejaÍn exprêssos sêus

poà"iu" p"tu exêrcer direitos e assumir obrigaÇões em decorrência de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se dê proêulador: a procuraÇão por 'instrumento público ou parlicufar da gual

constem os necessálios Poderes Para firnar declaraÇôes' dêsistir ou apleseôtar as razóes de

recurso e pratj.car todos os demáis atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondênte

instrr:mentà de constituiÇão da empresa, quândo for o caso, que comprove os podêres do mandante

p"iu a o,.rto.g.. Na hipótese de piocuraÇão seia particular d'werí târ recoD}lecide a fl.-úâ €&

cartótio do le.Pêctivo signatário.
i,-.:,O.upr"""itante tegál e o procrlrador deverão identificar-sê aprêsentando docul[ento oficial
que contenha foto.
?.3,Éstes docunentos deverão ser entregues a comissão - antes do inicio da sessâo pública - em

original, por quafquer processo de cSpia autenticada por cartório cornpetente ou mêmbro da

Comis são.
f .4,4 não apresêntaçâo ou ainda a incorreÇão -insanável de qualqrier dos documentos de

credêncianenú inpedirá a participaÇão ativa do representante do licitantê no prêsente certamê.
g"i" oao.rên"iâ não ioabilitará sumarramente o concolrentê, apênas perderá o dirêito â

manifesta!-senasco,respondentesfasesdoprocessoticitatório.Pâ,atanto,acomissãolecêberá
rêgulallnentêdorêferidoconcorrenteseusenvê]'opes,declaraçóeseoutrosêlementosnecessários
à participaÇão no certame, dêsde que apresentados na folma definida neste instrumênto'
l.!.No moÀento de abertura da sessão públj-ca, cada licj-tantê, por intermédio do seu represêntantê
devidamente credenciado apresentará, em separado de qrlalquer dos ênvelopes, a sêguintê
documentaÇão:
7 .5. 1. oeciaraçáo de ElaboraÇão Indepeôdentê de Propostê - Anexo 1I'
f.6.Ouando os envêlopes oocumentaçáo e Propostâ de Preços forem ênviados viâ postaL' a declaraÇão

indicadanoitem?.5.1deveráserapresentadadentrodoenvelopêDocunentaÇão'

8. O.DÀ HÀBI],ITÀÇÀO

\



8.1.
via,

Os documentos nêcessários à hâbi.litação dos licitaâtes, deverão ser aplesentâdos êm 01 (uma)

dentro de envelope 1âcrado, contêndo as seguintes indicações no aiverso:

PREEEITURÀ MUNIClPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTÀÇÁO - TOMÀDA DE PREÇOS N'
NOME PRÔPONENTE

ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

0a0a4 / 2a22

8.2.P
8.2.7
8.2.2
8.2.3
l icr- t
8.2.4
trata

O ENVEIoPE DOCUMENTAÇÃO deverá coôter os seguintes elementoa:

FiÊna, informando que a mêsma funciona no enderêÇo nenciÔnado nos documentos '

ESSOA JURÍ DICA:
.Conprovação de cadastramento nos telmos do item 6'1 deste instrumento.
.Prova de insclição no cadastl:o Nacional dê Pessoa Juridica - CNPJ'
.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Ínunicipaf, rêlativo à sede dô

ante.
.Ato constitutivo, estatuto ou contrato socia] ên vigor, devidanente Iegistrâdo, em se

ndo de sociedades comerciai§, e, no caso de sociêdades por aÇões, acompanhado dê documêntos

de eleiçâo dê seus administradores. InscliÇão do ato constitutivô7 no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova dê diretoria em exêrcicio. Decreto de autorizaçâo, em se tlatando de emPresa

ou sociedade estrangeira em funcionânênto no País, e ato de Ieqistro ou autorizaÇão pâ!a
funcionamênto expedido pelo órgão competeÀte, quando a atividade assim o êxigir. Registro
comerciaf, no caso dê etlpresa individual. Estas exlgências não se aplicam ao licitante que'
quaúdo da êtapa de credenciarnento no certane, já tenha apresentado dê forma regular nÔs termos

áo ptesente instrumento convocatório, a referidâ documentação solicitada neste subitem.
8.2.5.ratançopatrimonialêdemoÔstlaÇôescontábêisdoúftimoexercÍclosociaI,jáêxigíveise
apresentâdo; .rà fo..u da 1ei, corn indicaçâo das páginas correspondentes do livro diárlo en quê

o mesmo se encontta, bem como apIêsentaÇão dos competentes termos de abêrtula e encerramênto,
assinados por profi§sionat habi.litado e devidanente Iêgistrados na iunta comercial competente,

vedada a sua substituiçâo por baLancetes ou balanços provj-sórios. Tlatando-se de empresa

constituída há menos de un ãno, ou aquela que ainda não tenha rêalizado o fechamento do seu

plirneiroânodeêxistêncianoprazolêgal,poderáapresentaloBâ14çodeAbêrturaas6inàdopor
irofissional habilitado e devidênente rêgistrado na junta comêxcia1 competente'
it.z.o,negutaridadê para com a Eazenda Eederal- - certidão Negativa de Débitos Rêlàtivos aos

Tributos federais e â Divida Ativa da União.
8.2,7.Certidões negativas das Eazendas Estadual e MuniciPal da sede do licitaate, ou outlo
equ.Lvalente, na forma da 1ei.
8.2.8.compto-raçãoderegularidadêrêlativaaoEundodeGaranti"aporTempodeserviÇo-EGTS'
.pr""u't"r,do o respectiio Certj'ficado de Regularidade foroecidà pela Caixa Econômica Fedêral'
g.2.9.prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mêdiante a

aplesentaÇáo de Certldão Negativa de Débitos Tlabalhi§tâs CNDT, nos telmos do Título VIl_A da

cànsolidaião dàs T,eis do trÁalho, aprovadâ pelo Decreto-Lei n'5'452' de 1o de maio dê 1943'

B,2.1O.De;larâÇão do ticltante: de cuÍnp!1mênto do disPosto no Art' 7"' lnciso xxxrÍI' da

constituiÇâo rederal - Att.21, tnciso v, da Lei 8.666/93i de superveniência de fato impeditivo
no que diz respeito à pârticipâçâo na licitaÇâo; e de subineter-sê a todas as cláusulas e

condj.Ções do presente instnrmênto convocatório, conforme modelo _ Anexo II'
g,z.1i.rerno àe Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representaÂte
credênciado e desejar renuociar ao direitá de i-nterpor recurso e âo Prazo resPectivo relativo à

EasedeHabilitaÇáo,cqncordandocomoplosseguj-mentodoceltanelicitatóIio,conformemodelo-
Anexo II1.
B.2.12.certidão negativa de fâIência ou concordata expedida pelo distribuidor dê sede do

licitante, no máximo 3O (trinta) dias da data prevista para abertrlra das propostas'
8.2,13.RêgistroouinscriÇão,emcompatibilidadêcomoobietodopresêntecêrtame'dolicitante
e se,]s re-"ponsáveis técnico§, quandá for o caso, frente ao consêIho regional de fiscalizaÇão
profissional competente, da regj-ão dê sede do licitênte'
ã.2.14,aIvará de localizaçâo e fuôcionamento e/ou dêclaração da prefeitura do tocal da sede da

8 .3 . Docu.aântação êst€cifica:
I .3 , 1. cornprovaÇão de PrestâÇâo
8.3.2. Conprovaçáo de Pleno con
8 .3 . 3. ComprovaÇão de caPacidad
8.3.4.ComprovaÇâo de caPacidad

de garantia item 6.8.1,
hecimênto das condições da obra ou serviços item 6.8.2
e técnico-prof issional item 6.8.3
e técnl co-operacional rtem 6.8.4
itante sê enquadra nos termos do Art. 3o da Lei 723/06, se for o

resa ou êmpresa dê Pequeno porte e rêcebendo, Poltanto,
ficando nâ forma definida pê1a legislaÇão vigente ' Ta1

resentaÇão dê quâlqrler um dos seguintes documentos, a

í

B . 3 . 5 . Comprovação de que o lj.c
caso, sendo considerado microemP
tratamento diferenciado e simPli
coinprôvâção podêrá sêr feita através da âp
critério do ficitante: a) declaração expr
contábi1, devidamentê habilitado; b) certld
do ficitante ou equivalente, na foma da Ieg
ou certidâo siÍnplificada, apenas neste ca
legislaÇão vigente, não é suficiêntê motivo
durante o presênte cêrtame, o direito ao tra

êssa formalmente assinada Pefo profissional da área
ão simplificada emitida pela junta conercial da sede
islaçáo pertinente. A âusênciâ da referida declaraÇão
§o para conprovaÇâo do enquadranento na forna dâ

para a inabifitaçáo do ticitante, apenas perderá,
tamento diferenciado e sünplificado disPensado a ME

ou EPP. previstos na ],ei 123106:
a.:.s.i.À comissão poderá ptonover di11gência, na forma do Àrt' 43' § 3'' da Leí 8'666/93'
destinada a esclalecer se o licitante é, de fato ê de direito, considerado microemplesa ou

empresa de pequeno Polte.



8.4.Os documentos de Habilitação deverão ser orgânizados na ordem descritâ nêste instrunênto,
precedidos por um índicê corlespondente, podendo ser apresentados em original, poI qualquer
paoc"r"o de cópia autenticada por cartório competênte, nembro dâ Comissão gu publj.caÇáo êm ôlgão
da imprensa oficial, quândo for o câso. Estando pêrfeitamente legívêis, sem conter borrôes,
rasulas, enêndas ou êntrelinhas, dentro do plazo de validâdê, e encerlados em ênvê.Iope
devidamente lacÍado e indevassáve1. Po! ser apenas uma folnalidâdê que visâ facilitar os

trabalhos, a ausência do refelido Índj-ce não inabifitará o licitânte.
8.5,A fal,ta de qualquer docunento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas gu dâs vias oiigj.nais pâra autenticaÇão pê14 Cotnissão ou da publicaÇâo en órgão nâ

imprensa ofici.aL, a apresentaçâo de docunentos de habilitação fora do enveloPe especifico,
toinará o respectivo licltante inabilitado. Quando o documento for obtido via Intelnet sua

Iegalidade seiá cornprovada nos enderêqos e1êtrônicos correspondente§ ' Poderá ser utilizâdâ, a

critério da Conissão, â documentaÇâo cadastral dê fornêcêdo!, constante dos alquivos do ORC'

para conplovaçáo da autenticidade dê êlenentos aPresentados peLo licitante, quando for o caso.

9,0.DÀ PROPOSTÂ
9.1.ÀploPostadeveráseraPresentadaemol(uma)via,dentrodeenvelopelacrado,conteodoas
seguintes indicaÇõês no anverso:

PREEEITURÀ MUNICÍPAI DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - TOMÀDA DE PREÇOS N". 0a0a4/2422
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVEIOPE PROPOSTÀ DE PREÇO§ deverá conter os seguintes êlementos:

g.2.Propostaelaboradâemconsonânciacomorespectivoplojetoeasespecifi.caçõesconstantes
deste instrumento e seus elêmentos - Ànexo I -, ern papêI timbrado da enplesa, quando for o câso,

assinâda por seu reprêseotantê Iega1, contendo no correspondente j.tem cotado: dj.scriminaÇáo,
quantidadà e valores unitário e total expre§sos em algarisnos, acompânhada dê:

9.2.1.P1ani]ha dê quantitativos e preços;
9 . 2 . 2 . cronograma fis i co- finance iro compatívef com o prazo de execução dos sêrviço§; e

9.2.3.Conpo;içâo de custos unitários contendo, inc].usive, o detalhaloento da conposição e da taxa
ae gonifiàaçãá ou Beneficio de Dêspesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados,
bêm como o detâlhamento dos encargos sociais'
9.3.Será cotado um único preço par; cada itern, com a utilizaÇão dê duas casas decimais' lndicaÇão

em contrário está sujeita a correção obsêrvando-se os seguintes clitérios:
9.3.1,Ea1t4 de dÍgitog: serão acrescidos zêros;
9.3.2.Excesso de ãígitos: sendo o primeiro dlgito excedente lneno! quê 5' todo o excêsso se!á
s.rprirniao, caso conúálio haqerá o arredondamento do dÍgito anterior para nais e os demais itens
excedentes suPrimidos.
ó.a,a pr"nif}ri de quântitativos e prêÇos, o cronoglâma fi s i co- finênceiro e a conlposiçâo de

custosUnitários,develãoserassinadaspolResPonsáve1TécnicodaemPresa'ProPostasque
apresentem o mesmo Responsável TécDico serão desclassificadas '
g'.5,a proposta devêrá sêt ledigida em línquâ portuguesâ ê en moêda nâcional, elãbôiada corn

clarezà, sern alternativa", .."riu", êmendas e/ou entrel.inhas. Suas folhas rubiicadas e a úItima
datadaeassinadapeloresponsável,coílli-ndicação:dovalortotaldapropostaenalgali§mos'
dos prazos cle entrêga ou e;ecuÇão, das condiçôes dê paganento, da sua validade que não poderá

ser inferior a 60 dias, e outras informaÇões ê observaÇões pertinentes quê o licitaote julgar
necessá!ias.
9.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valo! total, resultado da multiplicaçâo
do prêÇo unitário pê14 quanti.dâde, o preÇo unitário prêvalêcêrá'
9.?,EicaêstabefecidoquehavendodivergênciadepreÇosunitáliospâxaumÍnesmoplodutoou
serviÇo, prevalecêrá o dê nenor valor'
9.8.No caio de alterâÇão necessátia da proposta feita pê14 Cotnissão, decorlênte exclusivamente
dê incorreÇões na unidade de nedida utilizada, observâda a devida proporcional idade, ben como

na nultiplicação e/ou soma de valoles, prevafecerá o valor corrigido'
9.9.4 não indicaÇão na proposta dos plazos de entrêga ou êxecução, das condições de Pâgamento
ou de sua validade, flcará:ubentêôdido q.e o licitantê aceitou integlalmentê as disposiçôes do

ato convocatórj.o ê, portanto, sêrão consiáeradas as determinações nele contidas para âs refelidas
exigências náo sendo suficiente motivo pâra a dêsclassificaÇão da Proposta'
9,1õ.É facultado ao Iicitantê, apresênt;r a proposta no pr.óprio nodelo folnecido Pelo ORC, desde

quê estej a devidâmente Preenchido '
ó.rr.s".ã desclassificada a ploposta que deixar de atender as disposiÇôes deste instrumênto.

10. O.DO CRITÉRTO 9ÀRÀ JI'LGÀ}'E}IÍO
1O.1,Será declarado vencedor deste certamê o Licitante que, atendidas todas as exigências do

p!êsentê insttumento, apreseôta.r propostâ com mênor và10! globêI no coalêspondentê iteú cotado,
ielacionado no Alrexo Í - TeÍno de Referência -, na coluôâ código'
1O.2.Havendo lguafdade dê val"ores entrê duas ou nais propostas, e após obedecj.do o disposto nos

Àrts. 44 e 45 àa Lei complenentar 123/06 e no À!t. 3', § 2o, da Lei 8'666/93' a clâssificaÇão
se fa!á àtravés dê sorteio.
i0 . 3.liu p..".nte licitação será assegurada, como critério de desempate' P'eferência de

contrataçáo para âs microêmprêsas e enpre§as de pêqueno porte'
\
\\:\§
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1O.4.para efeito do dj-sposto neste instlumento, êntênde-se por empate aquelas situações êm que

as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguâis ou até
l.0t (dez pol cento) supeliorês à proposta inais bet! classificada'
lO.5.Ocorrendo a situaçâo de empate confolme acima defi!1da, procêder-se-á da seguintê forma:
10.5.1.À microêmpresa ou empresa de pequeno polte mais bem classificada poderá âpresentar
propostâ de preço infelior àquela corls.i"deradá vêncedora do certame, situâÇão em quê será
adjudi.cado em seu favor o objeto 1Ícitado;
10,5.2.Nâo ocorrendo a contrataÇão da microêmpresa ou emprêsa de Pequeno porte, na forma do item
ânterj.or, sê!ão convocadâs as demais rêmanescentes que por ventula se enquâdrê!0 na situâçâo de

empate acima definida, na orden de classificaÇão, para exercicio do mesmo dj-reito;
10.5.3.No caso de equivâ]ência de valores apresentados pelas microemprêsas e enpresâs de pequeno
porte que se êncontlem no intelvalo estabelecido corno situâção de empâte, será reâlizado solteio
entre ê1ês para quê se idêntifique aquel-a que primeiro poderá aplesentar mêfhor ofertâ'
1O.6.Na hipótesê de não-contlataÇâo nos termos acima previstos, em que foi observada a situação
dê êmpate e âssegurado o tratamênto diferênciado a microemprêsâ ê empresa de pequeno porte, o

objet; licitado será adjudicado em favor da ploposta oliginalmente vencedora do certême.
10.?.A situação de empate, na forma acima definida, somentê 6e aPlicará quando a nelhor oferta
in-iciaI não tivêr sido aplesentadâ por microempresa ou empresa de pequêno porte'

11. O.DÀ ORDI}í DOS IRÀBÀI,EOS
11.1,para o lecebimênto dos envelopes e j.nício dos trabalhos será observada uma toleiância de

15 (qulnze) miÀutos após o ho!ário fixado. Encerrado o prazo pala recebimento dos envelopes,
nênhum outro será aêeito.
11.2.Declarada abelta à SeS6ãO públj.Ca pefo Presidente, se!á efetuado o devido credenclamento
dos interessados, somente participa!á ativamênte da reuniáo um replesentante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser âssistidâ por quâlquer pessoa que se intêrêssar'
tf.:,O nao coírparecimento do lepresentante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivaçáo
daleuoiáo,""ndoqu",asimp]-esparticipaçàonestecertameinplicanatotalaceitaÇãodêtodas
as condições estabêlecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos'
11.4.Em nenhuma hipótesê será concedido plazo pala a aPresentação de docunentação e/ou
substituição dos envelopês ou dê qualquer elemento er<igido e não apresentado !a rêunião dêstinadê
à habílitaÇão,
11,5.A Comissão rêceberá de cadê aepresentante os envêlopes Documentação e Proposta de PreÇos,

e rubricará juntamêÂte cont os participantes os fêchos do segundo'
11.6.posteri;rmente abtirá os Ànvelopes Documentação, rubricará o seu conteúdo e solicitàrá dos

licitantes que examinem a documentaçào nêIes contidas. Ouaisque! impugnâÇõe§ lêvantadas dêverão

ser comunicadâs a Comj-ssão, que as cons.i-gnará na Ata de reuniâo'
ll.f.prosseguindo os trabalho§f a conissão ânalisará o5 documentos e as impugnaçõês porvêntula
formuladas [e1os licitantes, dando-fhes ciêEcia, êm seguida, do lesultado da Fasê de HabilitaÇão.
Entretanto, se assiÍl julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova leunião,
registrando-§e na Atâ, ou nêdiante publicaÇâo na imprensâ oficial ou ainda enitindo aviso poI

escrito, observada, nestes casos, a devidâ antecêdênciâ necessáIia - náo inferior a 48 (quarenta

e oito) horas.
11.8,ocorrendo à desistência expressa dos licitântes ao direito de recorrer na tase de

Hat,ilitaçáo, conforme plevisto no Àrt. 43, Í11, da Lei 8'666/93, nâ nêslna sessâo poderá hâver a

abertura dos ênvefopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com obselvância âo

prazo reculsal estabelecido na legislação pertinente'
i1.9,O envelope proposta de pleÇo;, devlda;ente fechado e lacrado, será devolvido ao licitante
inâbilitado, desde que não tenha havido !ecurso ou após sua denegação'
11.10.Encerrada a Ease de HabilitaÇão e observados os ditames destê instrumento, â comissão

procederá então à abertura dos envelopes PlopÔsta de Preços dos proponentês declarados
irabilitados, rubrica!á o seu conteúdo e facultará o exanê da docunêntaçâo nelês contidâs e todos
os pârticipantes, os quais podeião efetuar impugnaÇões, devidàmente consignada§ na Ata dê

reunião, quando fol o caso'
11.11,A c;missão examinará os elementos apresentados, as observações evêntualnente apontadas,
declarando, em seguida, vencedor o licitante que, atêndidas as exigêôcias ê considerâdos os

critérios dêfinidos ne§te instrumento, aptesentâl proposta mais vantajosa parâ o ORC'

11.12.Da reunião lavtâr-se-á Ata ci rcunsianci ada, na qual se!ão registladas toda§ as ocorrência§
e que, ao final, será assinada pela Comissão e ]icitantes presentes'
11.13.En decôrrência da l,ei óonplementat L23/06, a comprovaÇão de rêgulâridade fiscal e

trabalhista das nicroemprêsâs e eÃpresas de pequeno portê somente será exigida para efeito de

assinatuta do contrato, observândo-sê o seguinte procedimênto:
1.1,13.1.Às m.icroempresas e emptesas de pequeno polte, por ocasião da participaçâo nesta
l-icitação, deverão aptesentar loda â documentaÇão exigidâ pa!a êomprovação de regularidâde
fiscat ê trabâlhista, dênttê os documentos enulnerados oeste instluÍnento pâra efêito de

HabilitaÇão e integtantes do envelope Documentaçâo, mesmo que êsta aplesente â1guna restxiÇão;
11.13.2.Haveldo alguma restriÇáo na coilprovação da Iegulalidade fiscal e tlabalhista, será
assegurado o prazo àê 05 (cinco) dias útêis, cujo termo inlcial corresponderá êo momento em que

o li;itante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual perlodo, a critério do oRc' pala a

regularizaÇão da documentaÇâo, paga;ento ou parcelâmento do débito, e emissão dâ êvêntuais
cê;tidôês negativas ou positj-vas com efeito de cêrtidão nêgativai
11.13,3.Ã. nâ;_regularizaçâo da documentação, no prazo acima previsto, implicará dêcâdência do

direitoàcontratação,semprejuízoda§SanÇóesprevistasnoArt.S]',daLei8.666l93,sendo
facultado ao oRC convocar os ficitaotês remanêscentes, na ordêm dê classificaÇão, parã âssinatura
do contrato, ou rêvogar a licitaÇão

J



11.14.Os documentos apresentados pelos licitantes no credenciamênto e os elenentos constantes
dos envefôpês Documeniação e proposta de Preços que foren abeltos, serão retidos peLa Comissâo
e anexados aos auto6 do plocêsso. No mesmo contexto, o envelope Proposta de Preço§, àinda
lacrado, do licitante inabilitado quê não for retirado por seu reprêsentante legaI no prazo de

60 (sessenta) dias consecutivos da data de honologaÇão do presente certame, será sumariamentê
dêstruido,

12.O.DO CRIÍÉBIO DE ÀCEITÀBII,IDÀDE DE PREÇOS

12.1.Haveodo proposta con valor pâra o rêspectivo item relâcionado no Anexo 1- Têrmo de

Refêrência - Especificaçôes, na coluna código:
12.1.1.supêrior âo estimado pelo oRC, o item §erá desconsiderado; ou
12,1.2.Com indicios que cônáuzam a uma presunção re1âtiva de i nexequibi l idade , peto critério
definido no Àrt. 48, II, § 1', da lei 8.666193, êm ta1 situação, não sendo possiveL â imediatá
confirmaÇáo, poderá sêr dada ao ficitànte a opoltunidâdê de dêmonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias útei§ pala comprovar ê viabilidâde dos preÇos,

conforme parârnetros do lqe§mo Alt. 48, II, sob pena de desconsideração do iteÍL'
12.2.Safi;nta-se que tais ocorrências não desclassifican automaticanente a proposta, quando for
o caso, apenas o iten correspondênte.
12.3.0 valor estimado que o oRc se plopõe a pagar pefo obiêto da presente licitação - valor de

Refe!ência -, que representa o sonátório total dos preços rêlacionados na respêctiva p1ânilha
dos serviÇos a setêm executadoa, referente ao correspondente item, está devidamente informado
nestê instrunlênto convocatótio - Ànexo I.

13.0.DOS RECT RSOS

13.1'Dosatosdêcorlêntesdêsteprocêdimentolicitatório,cabelãoreculsosnostermos
109 da T,el Eedelal n.o 8.666/93,
13,2.o recurso será dirigido à autolidade superior do oRc, por internédio da conissáo'
sêr protocolizâdo o orióina1, nos horários normais de expediente das 08!00 as 12:00

eracl;sivamente oo seguinte endereÇoi Av, Presidente João Pessoa, 47 - centro _ Mogêiro

do Àrt

devendo
horas,

- PB.

14. O.DÀ EOÊ.Or,OGÀÇÃO E ÀD,lÍrDrCAçÀO
14.1.Concluldo o julgamento daS propostas âp!êsentadas, a comissâo emitirá relatório concfusivo
dos trabalhos desenvolvidos ,'ro t"aiu.", remetendo-o a autolidàde suPerio! do ORC, juntamente

com os elementos constitutivos do processo, necessários à Homologação e ÀdjudicaÇão da respectiva
licitâÇáo, quàndo for o casc.
14.2.4 auto;idade suPêrior poderá, no entanto, teÔdo êm vista sempre a defêsa dos intêresses do

oRC, discordâr e d;ixar de homologar, total ou parcialmentê' o resrlltado apre§entado pela

cornissão, rêvogar ou considelâ! nutâ a l,icitaÇão, desdê que apresentê a dêvida fundanentaÇão

exigida pela legisfaçâo vigênte, resguardâdos os dirêitos dos licitantes'

:,5.0.DO CONÍRÀTO
15.1'ApósahonologaÇãopefaÀutoridadesupeliordooRc,olicitantêvencedo!seránotificado
para, àentro ao prárô de 05 (cinco) dias consêcutivos da data de recebimento da notificaÇão,
à""ioa. o respeêaivo contrato; quando for o caso, elabolado en confornidadê com as modalidades
permitidas pêia Lei Eederal n,o à.Aee/gZ, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos
pêIa referida norma.
is.z.lao atendendo à convocação parâ assina! o contrato, e ocolrendo esta dentro do prâzo de

validadê de srla proposta, o licitante perderá todos os di!eitos que porvêotura tenha obtido como

vencedor da licitaÇão.
ri,:.i perrnitiao a; oRc, no ca§o do Licitante vencedor nâo compalecer para assinatura do contrato
DO p!a;o e condiÇôês estabelecldos' convocar os licitantes relnanescentes, na ôr.dêm de

clas;ificação, parâ fazê-lo en igual prazo e nas mesmas condiçõês do licitante vencêdor'

inclusive quanto ao preÇo, ou levogar a presente licitaÇáo'
15.4,o contrato que eveotualnente- venha a sêr assinado pelo licitantê vencedor, poderá se!
uit.ruao corn a d&ida justificativâ, unilateralmêntê peLo contratantê ou por acordo entre as

f.rtes, ,,os casos previ-stos no Art. 65 e será rescindido, de pLeno direito, conforine o disposto
^nos Arts. ':,'7. 18 e 19, todos da rei 8,666,/93; e executado sob o regime de empreitada por preÇo

g1oba1.
í5.5.O Contratado fiCA ObrigAdo a âceitar, oas Ínêsmas condições contratuais' os acréscitÍos ou

supressões que se fizerên nâs obras, até o respectivo limite fixado no Àrt' 65' § 1" da Lei
A.266/93. Ne-nhum acrêsclmo ou suptessão poderá exceder o 1ünite estabelecido, salvo âs suprêssões

rêsultantes de acoldo celebrado êntrê os conlratantes'
15.6.A diferença perceôtuaf êÔtre o valor global do cont!ato e o preço global de referência não

pÀa.ra 
"", 

..áoriau êm favor do Contratado ên decorrência de aditamentos que modifiquem â

planilha orçaÍnentária.
is.l.tlu I'rl-pót""ê de cêlebração de aditivos contratuais parâ a inclusâo de novos serviÇos' o

pi"ço a"""u" sêrviços será calculado con§idêrando o custo de rêferência e a taxa de BDÍ

àspÉciricaaa no orÇamento basê da licitaÇâo, subtxaindo desse preÇo de lêfe!ência a difelenÇâ
percentualêntrêovaloldoorÇamentobaseeovalorglobafdocontratoobtidonocertamê,com
.ri"tu" u garantir o equillbrio êconômico financeiro do contrato e a manutenção do pêLcentual de

desconto ofeltado pelo Contratado.

fegais, suj eitará
nos Alts, 86 e 8?
cinco por cento)

d

16. O.DÀS SàNÇõES ÀDMrNÍ SERÀI rl/ÀS
ii.l.a.".o"ã injusta em dêixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos
o Contlatado, garantida a prévia defesa, às seguintes penafldades previstas
da Lei 8.666l93: a - advertência; b - multa de nora de 0,58 (zeto virgula



aplicadâ sobre o valor do cotlttato por dia de atraso na entrêga, no início ou na execuÇão do
objeto ora coatratado; c - nulta de 1Ot (dez por cento) sobre o vâlor contratado pela inexecução
total ou parcial do contrato; d - suspeÂsão tenporária de participar em 1iêitaÇão e inPedineôto
de contraiar con a Administraçâo, por prazo de até 02 (dois) anosi e - declaraÇão de inidoneidade
para licitar ou conttatar con â ÀdministraÇão Púb1icê enquanto perdu!àrem os motivos
àeterninantes da punição ou até que seja plonovida sua reabil-itação perante a própria autôridade
que aplicou a penalidade; f - s imul taneamentê, qualquêr dâs penalidades cabivêls fundamêntadas
na Lei 8.666/93.
16.2.Se o valor da multa ou indenização devj-da nâo for recolhido no pxazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o conttatado vier a fazer jus, acrescido dê juros moratório§ dê 1g (um por
cênto) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmentê'
16,3.Após a aplicação de quaisquer das penafidades plevistas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao coniratado, e publicado na inprensa oficial, excluÍdas as penalidades de advertência e !0u1ta

de mora quando fo! o caso, constando o fundamento Iêga1 da punição, informando ainda que o fato
será registrado e Publicado no cadastro corlesPondente.

17.0.DÀ COÀAROVÀÇÀO DE E:GCÚÇÃO E RECEBTIdEI{ÍO DO OB.rEtO

ll .l,Executada a presente contrataÇão e obsêrvadàs as condiçôes
pactuadas, os procedinentos e prazos para rêceber o seu obiêto
câso, à disposiÇões dos Àrts. 73 a 76, da Lei 8.666193.

de
PeIo

obrÍgâçôes
conforne o

adimpfernento das
oRc obedecêrão,

18. O.DO PÀGÀ!'EI(IO
1B-1.O pagamênto será efetuado mêdiante ptocesso Iêgu1âr e em obsêrvância às normas e

procedirnenios adotados pelo ORC, da seguinte mâneifa: Para ocorrel no plazo de trinta di-as'
contados do periodo de adimplemento'
18.2.O desembol-so máxino do perlodo, não será supelior ao valor do respectivo adinplenento, de

acoldo con o cronograma aprovado, quando for o caso, ê sempre enconfornidàdê com a

disponibilj-dade de recursos financeiros.
1g.ã.tentrum valor será pago ao contratado enquanto pendente de liquidaÇâo qualquer obrigação
financêira qllê the for imposta, em virtude de penalidade ou inadinPlência' â qual poderá sêr

compensadaconopagamentopendente,semqueis6ogeledireitoaacléscimodequalquelnatuleza.
tg.a.ttos casos dó eventuais atrasos de pagamento nos temos deste instrumento, e desde que o

Contlatado não tenha concorrido de alguma forma pala o atlaso, será a&nitida a compensação

financeila,dêvidadesdeadatalinitefixadaparaoPagamentoatéadatacorrespondenteao
efetivo pagamento dâ parcela. Os eôcargos moratórios devidos en razão do atraso no pagamênto

se.áo caicrlados com utilizaÇão da sêguintê fórmufa: EM = N x vP x I' ondê: EM = êncargos

máratórios; N = númêro de dias entrê a data prevista pala o pagêÍnento e â do efetlvo Pagamento;
vP: valor da parcela a ser paga; e I = lndice de compensação financeira' assin aputado: r =

(Tx:.100)+365,sendoTx=pelcentualdoIPCA-IBGEacumuladonosú]-tinosdozemesesou,na
sua fa1ta, um novo indicê adot;do pêIo Governo Fêdêra1 que o substitua. Na hipótese dô r:efêrj-do

Íodice estabelecido paxa a compensaÇão financei!a venha a sel extinto ou de qualquer formâ não

possa mais sêr utilizado, ser; adotado, êrn substituiÇão, o que vier a ser dêterminâdo pela

legis1âÇão entâo em vigor.

19. O.DO REAJI'STÀT.íENTO
19,1.os prêÇos contratâdos são fixos e irrêajustáveis no prazo de um ano'
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mêdiantê solicitaÇão do Contratado, os Preços

foau.ãá "otr". 
ieajuste apó-s o interregno de um ano, na nesna ploporÇão da variaÇão verificada

nO ÍnOj-ce Nacaonâf da ConstruÇáo Civif _ INCC acumu-Iado, tomando-se po. bâSe o mês de aprêsentaÇão

da respectiva proposta, ex;lusivânente para as obrigaÇões iniciadas e concluldas após a

ocorrência dâ anualidade.
19.3.Nos reajustes subsequentês ao primeiro, o interregno ninimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financêiros do úl-timo reajuste.
19.4.Nô caso de atraso ou não divulqàção do indice dê reajustanento, o Contratante pagará âo

contratado a importância calculada pêta ú1tima variaÇáo conhecida, liquidando a difêIenÇa

"or.ã"pona.nt" 
iao togo seja divulgàdo o indicê definitlvo. Eica o contratado obrigado a

aprese;tar memória de cáIcu1o referente ao reajustanento de preÇos do valor rêmanescente, sempre

que este ocorrer.
ig.s.pr" aferiçôes finâis, o índice utirizâdo parâ reajuste será, obliga to rianente , o definitivo.
1g-6,Caso o indice estabê1êcido pala reajustamento vênha a sêr extinto ou de qualquel forma não

poss"maissêIutilizado,seráadotado,emsubstituição,oqr.reviera§erdeterminâdopela
.Legislação então etÂ vigor.
191?.ua ausência de pràvisão Lêga1 quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo

oficial,PalareajustamentodopreÇodovalo!remanescente,Porneiodetermoaditivo.
19.8,o reajuste poderá sêr reatizado por apostifanento'

índr-ce

d20. O,DÀS DTSPOSTÇôES
20 . 1. Não sêrá devida

GER,ÀIS
aos proponentês pela elaboração e/ou aplesentaÇâo de documentâção relâtiva

ao celtamê, qualquer tipo de indeaizaÇâo.
2o,2.Nenhuma pes;oa físj-ca. ainda que credenciada por proculação lega1' poderá representa! nais
de una Licitante.
20.3.A prêsentê lieltaçáo Somentê poderá vir â se! Iêvogada po! Iazôes de interesse públiêo
decorrente de fato superveôiente devidanente comprovado, ou anulada oo todo ou em palte, por
ilegalidade, de ofíci; ou pox provocaçâo de telceiros, nediante parecer escrito e devldâmente

fundanêntado.



2O.4.Caso as datas previstas para a realizaçâo dos evêÂtos da presentê f.icitaÇáo sejan declaradas
feriado e não haveodo ratificêçâo da convocação, ficam transfelidos autonaticamente para o
primeiro dia útif subsequênte, no mesno local e horâ aoteriorrnentê previstos.
20.5.O ORC por conveôiência administrativa ou técnicâ, sê reservâ no direito dê palalisar a

quâIquer tempo a execuÇáo dâ contrataçâo. cientificando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impugnar perantê o ORC nos termos do presente instruinento, aquele
que, tendo-o êceitado sen objeçáo, vênha a aprêseotar, depois do julgamento, fâ1hâs ou

irrêgulalidadês que o viciaram hipótese en que tal comunicâdo não terá efeito de recu!so.
2O,7.Nos valo]:es apresentados pelos Iieitaotes, já deverão estar incluídos os custos com

aquisiÇão de naterial, mão-dê obra utilizada, impostos, encargos, fretes ê outros quê vênham a

incidir sobre os respectivos PreÇos.
2O,g,As dúvidas sulgidas após a apresentaçâo das propostas e os casos omj.ssos nestê instrumento,
ficaráo única e exclusivamentê sujeitos a interprêtaÇão da Comissão, sêndo facultâda a mesna ou

a autoridade superior do oRc, em qualquêr fase da licitâÇão, a pronoÇão de diligência dêstlnada
a esclarece! ou a colllPLementar a instrução do plocesso.
2A,g,pata dirimit controvérsias decorrentes deste certame, excluldo quafquer outro, o foro
conpêtente é o dà Comarca de Itabaiana.

Mogeilo -

ELÀV o LEBSON ARÀ JO

Pres ntê dà Comis sáo

e MârÇo de 2022.



ÀNEXO

TERMO

0 . JusrrFrcÀTrvÀ
l.Considerando as necessidades do oRC, tem o Presente termo â finalidade
adequadamente, os procêdimentos necessários para viabilizar a contrataÇão
2.As câracteristicâs e espêcificaÇôes do objêto ora licitâdo sãol

I

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PRSFEITURÀ MI'NICIPÀI DE MOCEIRO

COMÍSSÀO PERMÀNENTE DE LICTTÀÇÀO

roMÀDÀ DE PREÇOS N" 00oo4/2o22

DISCRIMINÀÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVTÇOS PÀBÀ ÀMPIIÂNÇÀO DO CEMITÉRIO UND

UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE PREÇO UNIT. PREçO TOIà!

DE RETERÊNCIÀ . ESPECÍ EICAÇÕES

O .DO OBúETO
l.constrtui objêto desta licitaÇão I CONTRÃTAÇÁO DE EMPRESA PARÂ ÀMPIIÀNÇÁO DO CEMITÉRIO PUBI,ICO

Ào ERÀNCrsco DE Àssrs DEsrE MUNÍcrP]o.

1
1

s

2
2

e
2

{.0
4.1
-E
4.1
4.7
def

de
em

definir, técnica
tela,

1

CODIGO

5.1.É

226 .A89 ,18

TOrÀ!

226.889 ,18

226.489 ,18

3. O.OBRIGÀçÕES DO CONÍRÀTÀDO
3,l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçóes concernêntês à legislâçâo fiscal, civil,
tlibutá;iâ e trabalhista, be(r como po! todas as despesas e compromissos assunidos, a quê1quer
titulo, perânte seus folnecedoÍes ou tercêiros em Iazão da exêcuÇâo do objeto contlatâdo.
3.2.Substituir, arcando coÍi as despesas decolrentes, os materiais ou serviços que aPresentalem
alteraÇôes, deterioraçôes, imperfeiçóes ou quaisque! i"rrêgulaxidades discrepantês às exigências
do instlunento dê ajuste pactuado, ainda quê constatados após o Iecebimento e/ou pagamento.
3.3.Não transferj-r a outten, no todo ou em palte, o objeto da contlatação, salvo mediante Prévia
e expressa autorização do Contratante'
3.4.üanter, durante a vigência do contrato ou outros insttumentos hábeis, em compatibilidadê
com as obrigaÇões assumidas, todas as condiçôês de habilitaÇão e quafificaÇão exigidas no

respectivo pioa"""o fj.citatório, apresentando ao Contratânte os docuÍnentos necêssários, sempre
que solicitado,j,S,g^iti. Nota Fiscal correspondente à sede ou fi1ial da eÍIplesa quê apresentou â documêntaÇão
na fase de habilitação.
3.6.Êxecutar todas as obrigaÇões assumidas con observânÇla a nelhor técnicâ vigente, enquadrando-
sê, rigoxosamente, deniro dos preceitos legâis, nolnâs e espêcificaÇões técnicâs
corrê spondentê s .

.DO CRIEÉRIO DE ÀCEITÀAIÍJIDÀDE DE PREçOS

.Hâvêodo proposta com valor parâ o !êspectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Refêrênciâ
specificêçôes, na co] una cooigo:
.l.Superior ao estünâdo pelo ORC, o iten será desconsidelado; ou

.2.Co; indicios que conduzam â uÍna presunÇão relativa de inexequibi l idade , pelo critório
inido no Àrt. 48, 1I, § 1', da Lei 8.666193, em tâI situàção, não sendo possivel a i-mediata

confirmaÇão, poderá ser dada ao 1j-cj-tantê a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sêndo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis Para comprovar a viabilidade dos preços,
conforÍ4e parâmetlos do nesno Art. 48, II, sob pena de dêsconsidelaçâo do iten'
4.2.Sa1ie;ta-se que tais ocolrências não desclassificam automaticaloente a proposta, quando for
o caso, apênas o item correspondente.
4.3.o valàr êstimado quê o ORc se proPõe a pagar pê1o objeto da presentê licitaçáo - valor: dê

Rêfe!ência -. quê rêpresenta o somatória totâl dos prêços relacionâdos na respectiva planilha
dos serviÇo§ a serem exêcutados, rêferente âo coarespondênte item, êstá acima indicado.

PUBLICO SÃO F8ÀNCISCO DE ÀSSIS DESTE MUNIClPlO

5. O.MODE],O DÀ PROPOSTÀ

m]ente pleenchido, conforme faculta o instltlnento convocatório _ Ànexo 01'

LEN I I, NDE

arte integrênte destê Termo de Referênciâ o modelo de proposta de Preços
o licitante apresentar a suâ proposta no próprio modelo fornecido,pode

devl

J
N\

SECRETÁR]O
E ALVES

correspondente,
desde que sej a



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRETEITURÀ MI]NICIPÀI DE MOGEIRO
coMrssâo PER!4NENTE DE r,rcrrÀÇÃo

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REFTÚNCIÀ - PROPOSTÀ

TOMADÀ DE PREÇOS N' A0004/2022

PROPOSEÀ

REF,: EotÍÀDÀ DE PRsÇos N" OO00412O22

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀBÀ ÀMPIIANÇÂO DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO TRANCISCO DE ASS1S DESTE
MÜNTCI P1O.

PROPONENTE:

Prezados sênhores,

Nos termos da licitação en epigrafe, apresentamos propostâ conformê abâixo:

D I SCRIMINÀÇÀO PREÇO totÀt
1 c DE SERVIçOS PÀRÀ ÀMPLIÀNÇÀO DO CEMI RI OND 1

UB],ICO SÀO EF.qNCISCO DE ÀSSIS DESTE MUNICIPIO

VAI,ÔR TÔTAL DA PROPOSTÀ _ RS

CNPJ

PITAZ O - Item 5.0 :

PAGAMENTO . Item 18.O:
VAL] DADE DA PROPOSTA - lten 9.0:

de de

Responsáve1

OUÀNTIDÀDE PREÇO I'NITUNIDÀDE



FOLHA 01,/ 02

ESTÀDO DÀ
PREFEITI'RA MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PER}NNE}I:IE DE I,ICITÀÇÀO

À}IEXO II - TOÊ,íADÀ DE PREÇOS N" OOOOA/2O22

MODELOS DE DECÍ,ARÀçÕES

REF. I TOI,ÍÂDA DE PRf,ÇOS N" 0a004/2a22
PREEEÍTURÂ MUNÍCIPÀI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECrÀRÀçÃo de cumprimênto do disPosto no Art' ?o, Inciso xxxIII, da cE - Àrt' 27, Ínciso
v, dâ Lei 8.666/93.

o ploponente acina qualificado, sob pêna§ da Lei e em acatamento ao disposto no Axt. 7" inciso
XXiitti Ou Con6tituiÇão rederal, Iei 9.854, dê 2? de outubro de 1999, declara não possuir em seu

quadlo de pêssoal, funcionários menores de dêzoito anos em tÍabalho noturno, pêrigoso ou

insaLrbre s nen menores dê dezesseis anos, êm qualquer trabêlho; podendo existir menofes, a

partir de quatolze anos, na condiçáo dê aplendiz na forma da legislaçâo vigente'

2.0-DECLARÀÇÀodesuperveniênciadefatoinpeditivonoquedizrespeitoaparticipaçáona
IicitaÇão.

confolme exigência contida na Let8.666/93, Art.32t §2", o proPonente acima qualificado' decrara
não haverT a-té a presente datâ, fato lmpeditivo no que diz IesPeito à habi l itaÇão /pa.ticipaÇáo
ôa prêsente J-icitàção, não se encontlando em coocordâta ou estado fafimentar, estando cientê da

obrigatoriedade de informar ocorrências Posteriorês' Ressa1ta, ainda' não estar soflendo
penaíidade de dectâraçáo de j.donêidade no ârnblto da administraÇáo Eederal, Estadual, Municipal
oudooistritoEedêral,alcandocivilecrininalmentêpeIâprêsêntêafirÍnaÇão.

3.0 - DECLÀRÀÇÃO de submeter-Sê a todas as cláusulas e condj.çõês do collêspondêote instrumento
convocatório '

O proponente acimâ qualificado dêclâra te! conhecimento e

respe;tivo instlunento convÔcatório e subneter-sê as condiÇóes
aceita! todas as cláusu1âs do
nelê estipulâdas.

Local e Datâ.

NOME/ASSINATURÀ/CARGO
Representante legal do proPoôentê.

OBSERVÀÇÃO:
ÀS DECI,ÀBÀÇÕES DEVÊRÃO SER EIÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO I,ÍCITÀNTE, QUANDO EOR O CÀSO'



REE.: ToI,ÍÀDA DE PREÇOS N' 0A004/2A22
PREFEITUR.A MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

DECI,ARÂÇÃO de efaboraçâo indêpendente dê propostâ.

EOLHA A2/02

como lepresentante devidanente
consórcio), doravante denomj"nado
do Edital da Tomâda de Preços no

299 do Código Penal Bràsi Ielro.

decisâo de qualquel
quanto â ParticiPar

(identificaçáo completa do reprêsentantê do licitâÔte),
constituído de (identiflcaÇão conpleta do licitante ou do
(licitante/consórcio) , parâ fins do disposto no iten 7.5'1.
OOOA4/2022, decl-ara, sob as penas da 1ei, em esPêcial o art.
que :

4.0

l,ocal e Data.

a) a ploposta apresentada para participâr da Tonada de PreÇos ^" 
A00A4/2022 foi elabôrada de

mânêi;a indepêndênte pelo licitante, e o contêúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiletanentê, infornado, discutido ou recebido dê qualquer outro participantê potencial
ou de fato da Tonada de PreÇos Í\' OOAO4/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenÇâo de apresenta! a proposta el"abo!êda parâ pêrticipar da Tomada de Prêços t\" 000a4/2422
não foi informada, discutida ou recebj-da de qualquer outro palticipante potêncial ou dê fato da

Tomada de PreÇos no OOOA4/2022, por qua.lquêr ,neio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, po! qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na

outr; participaDte potenciâl ou de fato dâ Tomadâ de Preços n" 00004/2022
ou nào dâ referidà licitaÇào;

d) que o conteúdo da proposta aplêsentada para participar da Tomada de PreÇos

será, no todo ou em Parte, dileta ou iodiretarnente, comunicado ou discutido
participante potencial ou de fato da Tomada de PreÇo§ no 00004/2022 antes
obj eto da rêferrda licitôÇâo,

da

e) que o conteúdo da proposta apresentada para Participaçáo da Tomada de Preços n" A0004/2A22

não foi, no todo ou êm pârte, dirêta ou indirêtamente, discutido ou recebido de qualquer
integrantedaPrefêitulaMuniciPâldeMogeiroantesdaaberturaoficialdaspropostâs;ê

f)queestáplenanêntecientedoteoredaextensãodestadeclaraÇãoequedêtémplenospodeles
e inforrnaÇôês Parâ firná-14.

0a004/2a22 não
qualquer outro
âdjudicâÇão do

NOME/ÀSS lNATÍRÂ/CÀRGO
Reprêsentante Legâ] do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DEC1ÀRÀÇÕES DEVERÂO SER ELÀBORÀDÀS EM PÀPEL T]MBRADO DO LIC]TANTE, QUÀNDO EOR O CASO.

\



-
-

hI

&t ',l-

1.0 - TERMO DE RENúNCIÀ ao recurso confolme prêvisto no Art. 43, fnciso III, dê lei 8.666/93.

o proponente acima qualificado, dectara, na forma do disPosto no Art, 43, ÍII, da lei 8.666/93,
u.àitàr o resultado divulgado pela CoÍ1issão, que analisou â documentaÇão preliminar do processo
em epigrafe, efetuada nos te;mos do respectivo tnstrumento convocatô!io, dêsistindo, assin,
expr;s;nente de qualque! intêrposiÇão de rêcurso previsto Àa legislaÇão vigênte, bêÍn como âo

prazo correspondente e concordando, poltanto, con o prosseguimento do certamê. Declara aindâ

ãoa, "a nu"."ao a ocorrência de qualqr-rer igualdadê de valores entrê sua proposta e a dos deÍnais

i.i"itunt." e após obselvado o disposto no Àrt. 3o, § 2', da Lei 8.666/93, fica autorizado â

reâlização do iorteio pâra definiÇâo dâ respectiva classificaÇão, não sendo necessário a 5ua

convocação parâ o correspondente ato púb1ico, conforrôe Previsto no À!t' 44, § 2"' dÔ iefêrido
diplorda 1ega1.

ÀITEXO rtr - TO!.íADÀ DE PREçOS N" 00004/2022

MODEIOS DO TERMO DE RENÚNCÍA

REE. I Tol,lÀDÀ DE PREços N' 0A004/2422
PREFE1TURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

ESTÀDO DÀ
PREI'EITURÀ MUNTCIPàI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

Local e Data.

NÔME/ASS INATURÀ/CARGO
Represêntante Iega1 do proponente.

OBSERVAÇÃO:
O TERMO DE RENÚNC]A DEVEú SER ELÀBORÀDO EM

tl

PAPEL T]MBBÀDO DO IICITANTE, QUÀNDO EOR O CASO.



SSTÀDO DÀ PÀRAIBA
PREFEITURÀ MT'NICIPÀI DE MOGE]RO
coMrssÀo PER!ÂNElrrE DE r,rCrTÀÇÃO

À}{EXO rV - TOrrÀDÀ DE PREÇOS N" 00004/2022

MINUTA DO CONTRÂTO

roMÀDÀ DE PREçOS No 00004/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N. TP OOOO4,/2022

corsÍRATo N": ..,./...-cPL

TER},IO DE CONTFÀTO
MOGEIRO E . .. .. ..
NESTE INSTRUMÊNTO

QUE ENTRE SÍ CEIEBRÀM À PREEEITURÂ MUNICÍPAL DE

.., PARA EXECUÇÃO DE OBRÀ CONEORME D]SCRIMINADO
NA FOR}4À ABATXO;

Pelo presente
Prêsidênte Joâo

por: .. ., residentê e domiciliado 11ô .. ..r
CPF no . Cartêira de Identidâde
as paltes contratantes âssinêr o preseíte
segulntes:

lnstrumênto de contlato, dê um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Àv'
Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato

representada pelo Prefej-to Antonio José Eelrêira,
donlciliado na Sltio Pintado de Cima, 138 - Alea Rural - Mogeiro -

Brasil-eiro, solteiro, EnPrêsario, residente e
PB, CPE n" 840.199.644-91,

Carteirâ de rdentidade n" 3360118 ssPPÀ, doravante simplesmênte CONTRÀTANTE, e do outio lado
, CNPJ no neste ato representado

simplêsmente CONTRÀTÀDO, decidiram
regerá pelas cláusulas e condições

nô .. .., doravantê
contrato, o qual se

CIJíUSUI,À ERIUEIRA - DOS EONDÀ}IENIOS:

Este contrato decorre da licitação modafidade Tonada de PreÇos no 00004/2022, plocessada nos

termos da Lei Fedêral nô 8.666, de 21 de Junho de 1993; rêi Complêmentar n' 123, de 14 de

Dêzembro de 2oo6; e legislação pertinênte, consideradas as alteraÇôes posteliores das refêridas
normas.

CIÁÚSÚÍ,À SEGT'}IDÀ - DO OBJETO:

o presente contrato teÍL por objeto: CoNTRÀTÀÇÃO DE

SÃO FRÂNClSCO DE ASSIS DESTE MÚNICTPIO.
EMPRESÀ PARÀ AMPIIANçÂO DO CEMITÉR]O PUBLICO

A obra deverá se! executadâ rigorosamenle de acordo com as condiçÔes êxpressas ne§tê instrumento,
prãp""t" apreselrtada, especifícaçôes técnicas colre spondentês , processo de licitação modalidade
io.àau a. preços n. OAA(;4/2A22 ê instruÇôes do Contratante, docunêntos êsses que ficên fazendo
partes integlantês do presentê contrato, i[dePeôdente de transcriÇão; e sob o regime de

enpreitada por preÇo gIobal.

eIÁUSÚLÀ EERCEIRA - DO I,âIOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a bâse do preÇo proposto, é de R§

cúoSU,,À QT,ãREÀ - DO REÀ,,I,STÀUEN1!O EM SENTIDO ESIRITO:
os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um aÔo'

oen-tro do plazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇão do Contratado, os preços poderão

sofrer reajuste após ; interrêgno dê um ano, na mêsma proporÇão da variâção verificadâ no Índice
Nacional d-a consiruçao civil - ÍNcc acumulado, tomando-se por base o mês de aprêsentação da

,à"p."tirr" proposta, exclusivamênte para as obrigaÇões iniciadas e concluÍdas após a ocôir:ência
da anualidade.
Nos reajustês subsequentes ao primeiro, o intelregno mínj"mo de um âno será contado a Partir dos

efeitos financeiros do ú1tino rêajuste.
No caso de atrâso ou nâo divulgaçãá do indice de reajustamento, o Contrâtante pâgará ao Contratado
â importânciâ calculada pêla úitina variaÇão conhecida, liquidando a diferêôça collespondênte
táo iogo seja divulgado o ínaiau dêfinitivo. Eicê o Contratado obrigado a aPresentar mêmôria dê

cá1cu1á refãrente aà reajustarnento de prêÇos do valor relnanesceôte, sempre quê este ocorrer.
Nas aferições finâis, o iodice utilizado para reajuste sê!á, obr igatoriâ(ente , o definitivo.
cêso o índice êstabel-ecido para reajustamelto vênha a seI extinto ou de qualquel forma não possa

mâis ser utilizâdo, sêrá adotado, ê; substituição, o quê viêr a ser dêterminado pe1â legisfâÇão
entáo en vigor.
Na ausênciJ de previsáo lega1 quanto ao indice substituto, as partes elege!ão novo lndice
oficial, para !êãjustamerlto ào pi"ço do valor renanescente, po! meio de tefilo aditlvo'
O reajustê poderá ser realizado por apostilâmento'

V



crÁusulÀ QrrrNrÀ - DÀ DoIÂÇÃo:
Às despesas correrâo por conta da sêguinte dotaÇão, constantê do orÇamentô vigente:
Recursos P!óprios do Município dê Mogeiro: LEI MUNICIPÀI 358/2027 02.080-SEC.DE INDUST. COMERClO

E INFRÀ ESTRUTÚRA O 2 O 8 O . 1 5 . 4 51 . 1O 2 6 . 1 O B 4 - CONST. ÀMP E REFORMÀR CEMITERIO PUBIICO
4.4 .90.51.00.00 oBRÀS E INSTALÀCOES

CI,TiUSUIÀ SEXIÀ - DO PÀCâ}'DITO:
o paganento será efetuado nediante procesSo regular e em observância à5 norÍnas e procedinento§
adotados pêlo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias, contados
do periodo de adimplemento.

cl,i(usuul sÉTrr'a - Dos PRÀzos E DÀ vreÊNcrÀ:
os prazos máxüitos de inlcio de etapas dê execução ê de conclusáo do obieto ora
admitem plorrogação nas condlÇôes ê hipóteses prêvistas no Àrt. 57, § 1', da Iei
abãixo indicados e se!ão considêrados da êmissão da ordêm de Serviço:
a - lnicio: Imediato;
b - Concfusão: 4 (quatro) meses.
À vigência do presente contrato será deterninada: 4 (quatno) nêses, considerada
assinaturà; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 5?, da Lei 8.666193.

cont!atado, que
8.666/93, êstâo

da data dê sua

cúusulÀ orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀÇõEs Do coNTRArÀNTE I

a - Efetuar o pagamento lelativo â execuÇáo da obra efêtivamente lêalizada, de acoido com as

respectivàs cláusulas do Presente contrato;
b - proporcionar ao Contratâdo todos os mei-os necessárj-os para a fiel execução da obra contratada,
ê - Notificar o Contrâtado sobre qualquer j-rregularidade encontrêda quanto à qualidade da obra,
exetcendo a nâis ampla ê complêta fisêalizâÇão, o que náo eximê o contlatado de suas
re spons âbi lidade s contratuais e leqais;
d - Designar representantes con atribuições de Gestor e Fiscal de§tê contrato, nos termos da

norma vióente, especialrnente para aconpanhar e fiscalizar a sua execução, res pe ct ivamente,
perrnitidJ a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informaçôes Peltinentes â

essas atribuiÇões.

c!.iiusl,IÀ NoNÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNlRÀrÀDo:
a - Executar devidanênte a obra descrita na Cfáusula co!respondente do presente contrato/ dentro
dos melhores parânetros de qualidade eStabelecidos para o râIno de atividâdê relaciônada ao

objeto êontratual, com observância aos prazos estipulados;
b : Res pons abili zar- se pox todos os ônus e obrigações concernêntes à leglslação fiscal, civil,
tributá;i-a ê trabalhista, beÍn como por todas as despesas e co!11proltissos assumidos, a quâlquer
títu10, perante seus fornêcedores ou terceiros em razáo da execução do obiêto contratâdo;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contrêtante, quando da execução do contrato,
que o lepresênte integralmentê em todos os seus atos;
j - p.i*iti. e facilitâr a fiscalizaÇão do Contratênte devendo Prestar os infolmês e

esclarecimentos solicitados ;
ê - Será têsponsáve1 pelos dânos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, dêcorrentes
de sua culpa ou dolo Da execuÇão do contrato, não excluj,ndo ou leduzindo essa re spons abil idade
a fiscalizàção ou o acompanhaneôto pelo órgão interessâdo;
f - Náo cêder, ttansferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o obieto deste instruloentÔ, sem

o conhecimênto e a dêvida autorizaÇáo expressa do ContÍâtante;
g - Manter, durante a vigência do contlato, êm compâtibilidade com as obrigações assumidâs,
iodas as condiÇões de habititaÇão e quafificaÇão exigidas no respêctivo processo licitatório,
apresentândo ao Contratante os documentos nêcessários, semplê qrlê solicitado'

cLÁUsgIÀ DÉCIT,,A - DÀ àI,TERÀçÂO E RESCISÀO:
Este contrato poderá ser âlterado com a devida justificativa, unilatelalmente pelo contratante
ou pol acordo êntre as partês, nos casos previstos no ÀIt. 65 e será rescindido, de pleno
dir;ito, conforme o disposto nos Arts. 1'l , 18 e 79, todos da tei 8'666/93'
o contlatado fica obrj-gado a aceitâ!, nâs ,nesmas condiÇóes contratuais, os acIáscimos ou

suprêssões que se fize!em nas obras, até ô rêspectivo limitê fixado no Art' 65, § 1" dâ Lêi
g,à66/93. Nenhum acréscj-mo ou supressão poderá exceder o limite estabê1ecido, salvo as supressôes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

cuil,su.À DÉCIT,À PRD,GINÀ - DO RECEBÍUEIqTO:

Executado o presente contrato e obselvadas
os procêdimentos ê prazos para leceber o
caso, às dlsposições dos Arts. 73 a 76, dâ

as condiçóes de adimplemento das obrigações pactua
seu objeto pelo Contratante obêdêcerão, confo
Lei 8.666/93,

C!ÁUSÚIÀ DúCI!,íÀ SEGUNDÀ - DÀ.s PEI{ÀI,IDÀDES:
A tecusa injusta êrn deixar de cumprir as obrigaÇôês assumldas e Pleceitos Iêgais, sujêitará
contlatado, garantida a prévia defesa, às seguintes penafidades prêvistas nos Arts. 86 e 87

Ler8.666/g3ta-adveltênciâ;b-multademoradeO,5g(zerovirgulacincoporcento)âp1ica
sobre o valor cio contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na exêcuÇão do objeto o

contratado; c - multa de 1Ot (dez por cênto) sobre o valor co'tratado Pel-a inexecuçãÔ total
parcial do contrato; d - suspengão temporária de par:ticipâr em licitaÇão ê imPedimênto
contratar êon a Admj-ni§traÇão, por plazo de até 02 (dois) anos; e - decfaraÇão de inadoneida
para licitar ou contratar cám a admrnistraçáo pública enquanto perduraxem os motiv
àeterninantes da punição ou até que seia promovida sua rêabilitaçáo perante a própria autollda

da
da
ra
ou
de
de
os
de



que ap1icor.1 a penalidade; f - s irnultane amentê , qualquer das penalidades cabívêis fundamentâdas
nâ Iêi 8.666193.
Se o valor da nulta ou .indênizaÇâo devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇâo
ao Contratado, sêrá automaticamênte descontado da primeirà parcêla do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de julos moratórios de 1g (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmel]te.

cu{rrsu.À DÉcItíÀ rERcErRÀ - DÀ co.{PBNsÀÇÃo FrNÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atraso§ de pagamênto nos termos deste instrumento, e dêsdê que o Contlatado
não tenha concorrido de alguma folmâ para o âtraso, será adnitida a compensaÇão financeira,
devida desde a datâ llmite fixada para o pagamento até a data colrespondentê ao efetivo paganento
da palcela. Os encargos noratórios devidos em razão do atlaso no Paqamento serâo ca]culados com

utiiizacáo da seguinte fórmula: EM = N, VP x I, onde: EM = encalgo§ moratóriosi N = núnelo de

diâs entrê a data prêvista pata o pagamento e a do efetivo págâmento; vP = valor da palce]a a

serpaga;eI=índicedecomPensaÇáofinancêira,assimapulado:I:(TX+100)+365,sendoTX
= peicentual do ÍPCA-IBGE acunulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, un novo Índice
adãtado pelo Governo Fêderal quê o substitua. Na hipótese do !êferido indice estabelecido paia
a compensação financeira venha a ser extinto ou de quàlquer forma não possa mais ser utilj-zado,
será àdotado, êm substituiçâo, o que vier a ser determinado pê1a legislação então em vigor.

cu{ssúrÀ DÉcnÀ QUàR!À - Do EoRo:
Para dirimir as questôes decorrentes deste
Itabaiana.

contrato, as partes êIegem o Eolo da CoÍnarca de

E, por estârêm de pleno acoÍdo, foi lavrado o presenLê contrâto en 02(duas) viâs, o qual
assinado pêIas partês e Por duas testemunhâs'

de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÀTADO

Mogêiro - PB,

PEI,O CONTRATANTE

de

)
ú



ESTÀDO DÀ
PREI'EITOBÀ MI'NICÍPÀI DE I''OGE]RO

COMI SSÀO PER}ANMNTE DE TICITÀÇÀO

ÀNEXO V - rO,íÀDÀ DE PREÇOS Nô 00004/2022

P],ANILHAS

REF.: To!4ÀDA DE PREÇOS N" 00004/2022
PREEEITURÀ MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

MOG ,16 )a11

itl

CRONOGRAMA FiSICO.FINANCEIRO

oô cÉMrr aR& lÀo rRÀr,ict§co oÉ Â§ls ' §€r"
!!

^rr[ú(jo 
ú cEn.rEfto §rô Én^r.crsco oE as§13 sÉv

MÊS 1 MÊS 2vAroR (RS)DESCRTçÃOIÍEM

226.889,186953.51.{,
226.889.18AMPLIAÇÁO DO CEMlTÉRlO SÃO

FRÀNCISCO DE ASSIS1

11 sERVIÇOS PRELTI'{lNÀRÉS

4.106IüOVIMÊNÍO DE ÍERRÂ1l

ESÍRUÍURA13

5.814,
,9.073.63VEDAÇÂOl4

1.5 INSTALAÇÁO ELÉTRICÂ

r,414,541,r ra
1,411rNsTAlAÇÀO HIDRO§ANnARlA16

REVESÍI}'l{ENTO't1

1,{.51.r,11.511.f7
14.5111-lSÔUADRIAt3

PINÍURÂl9

.i.8ÊB 83t!0 DRENAGEI'I

56.569.2ÍPAVIMENTAEÁO E ÀCÊSSOS1.l1

53.837153.51i,
216.883,18

226-889,1

@

@
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-@
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E E
@E

EGI
@

@@ @

@@Ere
@@

E
@E
@ GEG@EG

@G

cE2ÁR ÀU6
ENG- CIVIL; 6C209 1-8

\

I

2.806.2

,1.106,4

29.073,611.62S.4 11.6?9,4

1-726_ú 3.as2.0,

6.16E.2

4,8!9,82.«9,9
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PLANILHA ORÇAMENÍÁRIA
BOt. 22.47!.OAÍA: 1110912021soNEi Çt,ltvtlÍ Rro

I scDOOl-:li

.,F§E
sac

?02 r1 1 SlM OÊ.IjON:RÂÇÀO

?D:'7',o:. : 1r r'4ka
O'7 SfB T]tl,L,NIRAÇÁO

2t:21r)1 §LM DeíjONERÂÇÁO

1r t.!1í

r15,03%

01no27

03,?í22

ost l21
024n27

Prêíeitfs Mlniciorl d€ líosdtu - PACLIE N

IÍEM cÓotco DESCRçÀO Fol.lÍÉ TINIOADE QTD
vÂroR u rT^Rlo Rl PREçO TOIÂL RI

s€H aol coM Etot §EM SOt coM Bot

1 aMPLlAÇÀo DO CEUrâRlO SÁO FRANCISCO DE ÀSSIS

SERVIÇOS PRÉLIMINARES

184.656,06 226.889,18

2.290,7r 2.4Ot.22
1.1

1 1.1 20 r 0054 PTACA DE OARA EIV CHAPA DE ACO GALVANIZAOO. INC.&5'O2O CATRN 6,00 341,98 11A.a2 2.051.88 2.51292

1.1.2 SD'EI{ LOCÁÇÃO DE MURO, INCLUSIVÉ EX:CUÇÁO DÉ GABÀRITO OÊ MADEIRÀ oPSl tll 20§,50 1,14 1,.10

Í',OVIMENÍO O€ TERRA
AL PARA BLOCO COROAMENÍO OU SAPATA, COM SINAfi 10 88 73 99 90.c 2

I]REV FÔRMA. AI. '11

91j9!5 REAÍERRO MANUAL APILOADO COIII SOOUÉTE, AF.IO/2017 SIN^l)i M3 25,95 33,07 47,45

ESCAV ANUAL DE VALA CAVÀ EiI r,E I' CATEGC) ORSt M3 33,52 45,77 a(j rl..
s 1?131 TÉ1

ESTRUTURA

238,83 293,3n

3_353.09 4.í06,,46
1.2

805.01 985.95
'1.21

1.241,71

1.534.21 1.878,8ô
12.3

52.751,00 64.603,95

1.3.1 !r.1205
clr,rr urlLlZAÇÀO DE

BLOCOS CANALÊTA, AF 03/2016
À1 192,25 33,83 41,Á3 6.503,82 7.964,92

1.3.2 LASÍRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO ÉM PISOS OU RADIERS' AF_08/201?

CONCREÍO 1r2.5;4 COU FORMAS/ÂRMACOESCINÍAS E VIGÀS(2&LIAGUA)

srNÁr,l M3 0.93 476,31 583,34 442.97 542.51

SL}C

M3 5 8.1 2 385,44 2 S21..r5 13.S30 S7 17 061 ,27
1.3.3 n4a21,1

1.3.4 CONCRÉTO 1 2:3 18MPA +25A UÀGUA.PILÁRESISAPÂTAs"FOfiMÀS/ACO M3 5,40 2.919.51 J.575.52 15.7ri5,35 1S 307,81

ÀT VÊ ÊFM OCO 8 FUROS
CAERN 33.32 4!:i.13 592.0tir rL)i)a2

DE CIM€N'TO E 1:6 R 11

vEoAçaO
ALVENARIA OE TIJOLO FURAOO (SX1 19)Cl\,1 MISTA §LlNt ÍtA M2 352.48 04,00 78.38

cor)73
1"1 1 1:2

PÀREDE, 1 x CM. ÊL H, LlNi.lÂ

s1 1 1d1l CRISÍAL 8ÊGE, ÂPLICADO COM ÂRGAMASSA INDUSTRIÀLIZÀDA AOII. REJUNTI M2 11,74 100,59 123,19

OU

INSÍALAÇÃO ELÉÍRICA
OI COÀ,lAN LU ]N R 1000 w SINÁPI UN 8,00 49.30 li0,3ô

r(r1ô32 E
RM POD (l NOMINAL 2A UN 1. B0 12.92 15.82

CIMENTO

16.107.89 19.721,44

23.739,65 29.073,63
1.1

22.5s8,72 27.627,3A
1.4.Í

1.180,s3 1.446,25

29.280,25

142

23.908.r I
1.5

3U,44 483,04
1.5.1

12.92 15.82
1.5.2

1.5.3 (:ol!tP,01 CONECTOR UNIVÉRSAL PARA DERIVAÇAO OE BT PARA LUMINÁRIA

{l DE ÀÇo COl.j !J o cll o (- H .ÍJlú

N D I NAçÁO úBLrcA. t)E s8w Tt': 1 3CLU st\,, LUM INÁR IAS LED
11

LUÀ,I

u r.i 16 00 13,56 16.61 21(;,S6 265.76

UD 4,00 I 719.40 5 853.33 19. Í 17,60 23 413.32
r.5 4

PREFEINjRA MUNICIPÀL DE T,IOGEIRO . CNPJ 08.466.50ÍMOO1 rj7

ê\
AVE!IDAPRES, JOÁO PE§SOA 47. CENTRO - CEPI58.3?!DOO

M'JGEIRO. P8

(

1.013,87

1.3

sua 
I

&
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PLANILHA ORÇAMENTÁRN
OATA: 14ngl2921 BOI: 22,47*oAM S.SÊM D

UDE ÂSSIS -cRrÇ

LOCAL

?o?irl r 5aM Dr-sor'tÉRÁÇÀo

?t!2:\t2 -).aô P.3ra.
027StM OaS(!NÉRÁÇÁO

3'?ZDr SLV OLtarNÉRÀÇÁO

r11,§r% riâ,091{

115.13% 
'2.?t%

01t2022

oxl2022

o2DO22

0t?021
CLIENTÉ

ITE', cótxco rÕl.lTE UNIDÂOE qro R'
SEM BOI coM Bot sÊtl BOI cota BDt

cotJP{1r,iAR 100623

§003i,4 ÉLETRODUTO DE PVC RíGIDO ROSCÀVEL, OIÀM = 32MM 11") M 85.00 19,00

CÂIXA DE PASSA§EM EM ALVÉNARIA - 1I2 ÍI.]OLO COIVIJM SÊINfRA M2 4.00 16ti.25 203.ri1

O MÂGRO.
l:4,5:4.5 (ÉM MÀSSA SECA DÉ OMENTOi ARÊ|A MEOÂ,/ BRITA 1) - PREPARO M3 100 301,38 372,7 7

4
DE L tsoLAOO, 10 Ml\r',, -oHA[.{A 0,6/1,0 KV,

§|N^P1 i.1 170.O0 1r.05 13,53s1980 TRIBU I o- RN C NTO E IN r)15

It.STÀLAçÀO HIDROSANÍIÀRTA

c2506 TORNEIRÁ OÉ PRESSÃO P/JAROIM DÉ 3/,{' 29.38 35.98

c2159 1ÉGI§ÍRO DÊ GAVETA BRUTO D= 32túM (t 1/a") SEINFRA UN 1C0 €5,r3 104,26

SOL VEL. DN ÊMR s-l-li ú t) 5[{^Pt IJ 60 00 15,87 19 44
8Ír,{l:}

E Cltvj Aí 12nO1

REVESÍIMEtIIO
a ISCO APLICÀDO EM AL E ESTRUÍURAS t) CONCRETO
NTERNÂS. CO&l COLHER OÉ PEDREIRO. ARGAIúASSÀ TRAÇO l;3 CoM stNAl,l 701 25 3.89

REC l) TURA E1\.4 SÀ TRAÇO 1i2:8,

PREPARO MAI.IUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INÍERNAS DE tJ2 21.75 19,65 24,t)7

RA OE EXE u T 06i2(,14
EN O 1r2.8.

PREPÁRO MECÀNICO COC'I BETONEIRA 4OOL. APLICADO MANUAT.MENTE ÊM
§tNAPt M2 9.48 16,58 20.31

s75á9 :ÂC€S INTÉRNAs DE PÀRÊDES. PARA ÀMBIÊNTE COM ÀRÊA ENTRE 5M2 E 1OII2

1.31A.35 1.615,!O't.5.5

1.5.6
Éi65,00 814,44

30,r,38 372.17
1 5.7

1878.50 2 300,10158
1.r 54.85 't.41,í.5a

1.6
111 ,52 14 3,92

1ri1
85,13 104,26'!.6.2

952.20 1.166,4ü
1.6 3

2.821.18 3.,t52.04
1-7

2.229.98 2.727 ,86
1.7 1

427,33 523,52

| 63,81 200.66
1.7 3

1.8 ESQUAORIA
11.851,7,1 11.511,77

1 8.1
BO DE FERRO COM OU 2". Ê BARRAS

VERTICÂIS 11 A CADA 1

FÉRR RA 1, MÔN TANT

PERFIL 'U" OE CIíAPA UDC 75 X 38 X 2,&5 MM (OUPLO) A CADA 2.65M. SARRÀS

vÊRTrcArs DE sEçÃo CHATA DE 1 'l12" X vlô'E BARRÂ CHAÍa DE 1 1/2'X 3,/16'

M2 450

17 50

688,23 1.087.82 3 997,0,1 4.E95.19

ORSt,. 4,t8.8,{ 5,1S.69 s.619,58
18.2

't.9 PINTURA
5.035,M 6.168.24

191 s08ri2t
DE SUPERF CIE, COM AFLI tiE S DE MASSÀ

ÀCRiL R Íoou
PINTURA AC ÀÊMP

DE

TO
tú2 21 77 15.22 r8.64 377,00 461,11

SINAPI À,t:2 ?4,17 11,s3 14.61 295,51 361.8S
19.2

15.51

PREFEIÍURA MUN ICIPAL O€ MOGEIRO - CNpJ: 08.866.50rO00147
avÉr, oÂ PRES- JoÁo PESSOA.47 - CENTRO - CÊP 58.375-000

MOG€IRO. PB b

oEscRtcAo
PRÉÇO TOTAL RI

oRsE I

c0636

SENFAA I UN 4.o0l

M2 3,18 
|

SINAPI
I

?.854.?O 
I

1,,,
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRÂ: @Da Assrs- §EM oÉsoNER ÇÃo OÂÍÂ: 11lggt20?1 BOf: 22-17%

sac

Ixrô
2O?r 11 I s8u rê SOi|ER^ÇÁO

2O21n2 JoSo P.iat
0z sa,i,r oEsotfÂÂcÁo

2a22ror S€M OÉ9oXÊRAÇÁO

c(t\rÊogço€s ÊÊÓPÊr s

n1,2022

03,2022

o212022

0t2021

024n72f2.25$

oÉscRtçÁo: ArrPLtÀo[o oo c,E rrrtr-Rio sÃo FRANolsco oE 
^ssls 

- s€M oEsollERÁÇÀo

P.'Íêilúe lúuridFrl dê Mo!6i,i - PACLEI,IÍE

cÓorco UNIOAOE QTD
PREçO TOTAL RI

EElil SOI SEM BOI corr Bot

19.3 CAIAçÁO EM DUA§ DEMÂOS COM SUPERCAL SÉINFRA M2 876 17 {,98 6.10 4 363.33 5 344.M

1.10 DRENÂGET,I 4.O00,62 .í.89S,83

110.1 i 0299r
CANALETA MÉlA CANA pRE-ttlOLOAllÂ DE CONCRETO (O = 40 CM) -
FORNECTMENTO § iX§TALACÁO. ÀF n8/2021

SINÂPI t,l 65 90 42,35 51,87 2.75O A1 3.418.23

1.10.2 s02797
CAIXA DE ÊIú AL crÇ SP :0.12M, Dlli

ORS E UN 3, ú0 3?7,ô7 461.Brl

LASTRO CONCREÍO MAGRO. AFLICADO EM SOS, SSO
S!NAPI M2 330 23,80 29.15fS

PAVTME TAÇÁO É ACESSOS

SINAPI t.t 64 22 0,5,r 0,ri;f

1.131,21 Í.385,40

110.3 78,54

53.949.27

96,20

66.56S,211.'rI

11t 1 :i,l.6rl 43 03

1,11.2
Ê§cÃVÁEÃo MÉCANIZÀDA cAMPo ÀBERTo EM ÍERRA ExCETO ROCHA ATÊ lOM
- B0l = 23,38

SEINFRA l,l3 375

196

5.07 6.?ô

4.'16

19.01 23,48

8.151 1t.3 s07086
ÀÍ-RRo MÉcANrzÀoô eoú iiiATôR DE EsrErRA, rNcLUsvÉ coMPAcrAÇÃo
{MÁO DÊ OBRA, CAMINIIÃO PIPA, E ROLO). BDI = 23,38

OR§E [.( 3 3.37 6.61

111 4 1005t6 REGULARIZAÇÀO E COGIPACTAÇÃO DE SUALEITO DF SOLO
PREOO6TINANIEMENTE ARGILOSO. AF 1 1i201 I - BDI = 23.38

SINAPI M2 426 91 2,04 ?,52 870,90 1 .0 /5,81

1.1 1.5 ?150043
EXEEU'Áo DE FÃViMÉNÍÓ Êú PARATETEPIPEDOS, REJUNIAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1i3 (CIMENÍO É AREIA), INCLUSIVE COLCHÁO DÉ AREIA Ê
COMPACTÀCÃO COII PLACA VIARÀTÓRIA R 05r'2021 - BDI = 23,38

CÀERN 42ti.91 53.80 22.967.76 28.338.29

1.1 1.6 ,J4273

ASSENTAMENTO DE 6UrA (MÊrGflO) ÉM TRECHO RÉÍO, CONFÊCCTONAOA EM
CONCRETO PRÉ+AERICADO, D'MENSÔES 1OOX15X13X3O CM (COMPRIMENTO X
BASÊ INFERIORX RASê SUPÊRIOR X ÀLTURA). PARA VIAS URBANAS (USO
vÁRlo). AF 06/2016 -B9r:23.38

SINAPI M 633,6ri 43,87 54.13 27.798,6í; 34.300.02

1.11.r 100981
bARGÃ. úÀNoBRA E OESoÁRGA DE EN"TULHo EM CAMINHÃO BA§CUIANIE 6 M,
- CARGA COM ESCÂVÀDE|RA HIDIIAULICA (CAÇÀMBA Dü 0,80 Mr / 111 HP) (
DESCARGA LIVRE IUNIDADEI M3). AF 07/2020 - BDI = 23.38

M3 108 $6 7.45 !r.32 A22.õ'-r 1.O t 5,51

1.118 s7912
ÍRANSPIf,RTE COM CAMINHÃÔ BÀSCULAN]E DE 6 M!, EM VIA URBANA EM LEI'IO
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). Àf 07l?020 - BDI = 23,38

§,NÁÊI lr3XKLl 108 96 1.94 3.63 aJ20 :14 3S5,52

1.11.9 102,1grj
PINTURA DE MEIO.Ê CO INÍA SRANCÂ A C )

1-EDl=? t,l 633.66 l.'15 1,42

Í .1 íJ

7?A,11 BS9 BO

462020
LIMPEZA DÉ RUA CÚIV VÂRRIÇÃO COIú ÍRANSPORÍE MANUAL PARA
POSÍERIOR BOIA-FORA - BÂS§ADO ÍIOPASA 65000069 - BDI = 2:1,38

M2 42ti,91 0.89 379,95 469.60

v[oR Eol Ío1&

VAIoR oRçÁraExtol

it2.033,í2

t8a.t58,06

226.889.1ô

PREFÊtlUR^ MUN|CtPÀ* OE UOC€:RO - CNPJ 06.866.flo1A00ri7
avEnD PRES. JOÀO PE§SOÂ. {7 - CEi{ÍRO - CAP 58.37!000

UOGEIRO. PA

D

tl

ITEI' oEscErÇÀo foITE vÂroR ut{tTÂRlo R!
coia aor

lloclçÀo oe clvrrrleNTAÇÁo. aF_ÍM2018 . 8or = 23.3s

stNd9l

I11.10
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OAÍÀ: 11109!2021 Bol: 22.47%COBRA:

OE ÀS ot.,

LOCÀ!
otr5[
sfic

2a2ír, nM oÉso{tRÁÇÀ()

ã12?/ú2 ]oIo Pà$oa

o;, sErí oÉsoNERÀÇÂo

2C22'!1 5EV O!SÔ\l€Êdç^O

41n022

|312022

o2t2022

06?021

c2tm22

111,51%

BOt SEMcÓolcoIÍEÍ{ retEil
val'oÀ ool troÍ^!:

v toi oEç^ferlTo:

VrrroI ÍOÍ^ti

42.0t3,12

í f,4.85€,06

226rE9,14

t\.'lOGÉlRO, 16 DE |\4ARÇO DE 2022

S SILVA

ENG, C 121-8

F'RFf ÊTU RA MUNICIPAL Of MOGEIRO-CNPJ 08 466,501/OOO1 -67

ÂVENOÁPRES. JOÀO PESSOA, aT - CÊlrTRO - CEP:58.37M00
MOGEIRO. PB

(

oESCRtçÂO FOIÍE u loAoE Q'D
VÀI.OR UNÍÀÃIO RI PREÇO TOTAL AÍ
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PRoJETO DO NOVO ACESSO E AMPLhçÃO DO

CEMIÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MOGEIRO - PB

APRE§EHIAÇÃO

0bro:

Este memorial se refere as obras de csnstruçãÕ do novo acesso e ampliação do

cemitério São Francisco de Assis na sede do município de mogeiro - pb'

Locolizoçôo do I rrv iç o:

Os referidos serviços serão executados na Sede do Município

Drrcriçõo do projetor

- Partes integrantes deste Pro.ietol
. Apresentação

Mernoriot Dsscritivo e Especíicoçõca tácnkoa

' Orçamento gásico

' CronogrômaFísico-Financeiro
. Planilha de Quantitativos (Memória de Cálculo)

Peços Gróíicos:

Projeto Arquitetônico

ú

u



uEM0RTAL 0ESCRlilv0 E EsPEclFlcÂÇÔEs IÉCillCAS

0 birlivo do memoriot

O obietivo do presente memorial é mostrar como serão executadas as diversas etâpas, as

especificações dos mâteriais e normas empregâdas na execução da obra âcimâ citadas'

Projetor

Iodos os píojetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitufa

Municipal e quaiSquer dúvidas posteriores deverão ser e§clãIecidas com a íiscãl,zação;

txocuçõo dor rrrviçol

O contratado deverá dar início ãos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no

côntíatô confotme â dâta da Ordem de Serviço êxpedida pela Prefeitura Municipâl'

Os serviços deverão ser executados rigorosamentê de acordo com os projetos,

especificações, normas e recomendaçóes estabelecidas pela ABNT'

Molsriois

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

deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

ÂsEirtêncio ticnico r odm in is tro liv o

para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o contratado §e

obriga, sob as responsabilidades leSais vigentes, a prestaÍ toda assistência técnica e

âdministrativa neceg§ária ao andamento conveniente dos trabalhos'

Drrprros indire tor I Encorgor sociois

Ficará a cargo da contratada, paía execução dos serviços toda a despesa referente à

mão-de-obra, material, transporte, teis so€iais, licenças, multas € taxãs de qualquer

natureza que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser íegistrada ôbrigatoriârnente no CREA-CE em até 05 (cinco) dias úteis a

partir da expedição da ordem dê Serviço da pela PreÍeitura Municipal devendo ser

apíesentadas a PreÍeitura cópias da ART, devidamente pÍotocolada no CREA'CE e

cornprovante de pa8amento da mesma.

\
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Condiçôor dr trobolho c !rg!r0Írlo do obro:

Caberá ao construtor o cumprimento das disposi$es no tocante ao emprego de

equipamentos de "segurança" dos operários e sistema§ de proteção das máquinas

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

luvas, máscaras, etc,, quando necessários, como elementos dê proteção dos operários.

As máquinas deverão contêr dispositlvos dê proteÇão tais como: chaves apropriadas,

dís.luntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para ludo o que reza as normas de regulamentação NR'18 da

Legislação em vi8or, côndições e Meio Ambiente do Trabalho na lndustíiâ da construção

Civil.

\
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ESpECTilCÂç0ES TÉCilrCAS 0O§ SERVrÇ0S

O oço poro execuçôo dos estribos e ormduros de corrpressôo ssrô CA-60/CA-50, de

ocordo com o detolhe no projeto estruir.rql. Estes deYeróo ssr espoçodos o codo 15 cm.

PRELIMINARES

O presentc conpnto de especificoçôes e descrições tem por objetivo prirrcip<{ npstrqr os corocte.isticos

e o tipo & obrõ. como tombêm o respectivo ocobom€ôto dos serviços de povimentoçôo e construçôo

do muro do omplioçôo do Cemitá,rio Púbtico Munkipol Sõo Froncisco de Âssis no sode do município de

Mogeiro - PB.

2 SEnVrç0S PRELTMIXÂRES

2,:, ESCAVAÇÀO V ÂII(]AL CAUPO ABERI§ EV IERRA À'Ii 2M

As escovoções poro fundcçôes deverõo ser exccutodos de Íormo o permitir o execuçôo

de elern€írtos eatrulumis especiÍicodos nos proietos com poíundidode de 70cm em solo

noturot e lorguro x conprincnto de 60X6Ocm, jó poro o olvenorio de embosomento o seçõo

com loçuo ds 20cm x 40 çm de oth,ro.

2.3. CAMADA DE REGULARIZAÇAO

Sobre o fundo do covo de íundcçôo devidomente compoctodo devarô sor executodo umo

conrodo ds regutorizoçôo de concreto simplee com resistêncio à compresoõo nroior ou iguol o

11 MPo. com ospesluro iguol ou suporior o 0.05m e zuperíicie plono e nivetodo.

3 FUX0ÂÇ0Es E ESIRlJÍURA

.?:. ÂLVEilA A 0E Elii SASAr,{ ir0
Este serviço consiste no errchimsnto dqs covqs. obertos poro fundoçõo corrido, cqm btoco

cerômico de 8 furos e orgomosso da cirnento e orei,r no troço(l:6). Este processo deve se

repetir otê que o úl.timo comodo de argomosso 3e ig!.r.te oo nivet do t€rrono

3,2. ARMADURA CA-50 MÊD|A D = 6,3 ,A lorrrrn

O oço o ser empregodo seró CA-50 poro os ornroduros de hoçõo, nos bitolos

estobeteridos peto p,roja{o estruturol conÍorme proiato estruturo (vide proncho)'

3.3. ARi'/ADURA CA-60 FINA D=3,4 A 6.4rnrn

3 4 iOPI,,I A DE ÍABUÀ§

As Íormos serôo de modeirq conpensodo. resinodos poro nrlhor ocobomento dos peços e

re{orçodos com soro{os e escorodos com pontoletes de modeirq, dcvends cb€decet

rigorosomente ,is dirnensóes do projeto est.ut',rrqt. veriíiconô com rigor o nivelorn«rto e

tocoçôo. Nõo podem ter erro d€ cotocoçõo moior que cinco mitirnotros

suo estonqucidode, horizonto[idode e verticotirjode serôo veÍificodos rigorosonrnte dronte
o ex..uçfu e nrois, onteg do Lonçomento de ççnçreto Os prSos do Lôdo dô concreto ssrõo

rebotidog o çqtqÍetqdos,
No mornEnto do concretogem, qs supeíícieg doS Íôrnros devcrôo estor livres de irrcrustoçóec

e orltros nrqteriois e:tranhos s 3êrAo convenbôlstnente lub'riffcodos. de modo o evitor o

oderêncio oo cmcreto e o ocorrênrio de monchog do ínesÍm.

']i \



Poro Íórnros de rnodeiro. usor-se-ó óteo minersl corwanbntemenlq combinado com oditivos.

As Íôrrros deverôo scr retirodos somente quordo. o endurecimento do corcreto sejo tol que

goronto umo totoL seguronço do sstruturo e de modo otgum ontes dos prozos estiPulodo,

pelo NB-1 do ABNT.

3 .5. CONCRETO

O Íck do concreto sgró no minirno 25,0 Mpo. A concretogcm seró rnonuol, tomondo-

se cuidqdo coín o qdcnsornento s curô do concÍcto.

3.6. CTNTA DE AI/ARRAÇAO DE ALVENARIA I'/OLDADA lN LOCO EM CONCRETO

sobre os firndoções de otv€fioiq de enbosorn€nto dsverô ser €x€culodo cinto de concreto

orrnodo com íck > 25 Mpo Erso cinto seguiró o tácnico e cuidodos exigidos pora o concrelo'

Íormos e lerogens. Dev€ró ter os dimengões da 15 cm dc torguro por 20 cm de otturo'

3 7 TMPtRMtAEIt|ZÂÇÂ0 c/ tuljLsÀo A3tÀlTlcÂ c0llSl.)M0 2lg/ma

Todo íoce s.petior do oLvenorio de emboscntertlo e srlog lolsois cm urm ioixo de 0'5Om'

deverõo ser impcmcob{izodos

4. ALVENARIA DE VEDAÇAO

4.1. ALVENARIA DE r l,l0 L 0 cERÀu lc0 FURADO (9x19x19) cm

fusentonrento de olverrcrio em bloco cerômico furodo ds 9x19xl9cm, íuros horizontois

ftijoto daitodo). com espessuro de 19 cm no oaso' iuntoB d€ 12 mm, ossotodo am ongomosso

n;cto de cimento. col hidrolqdo e oreio ssm peneiror. troço 1:2;8 (cimento, ccl hidrofodo e

oreio).

5. REVESTIMENTOS

5I CHÀPlSCO

O procedimento de exacuçõo do cholsco dwerô obedeccr oo praristo no NBR 7200 -

Reveetirnentos de poredes s tetos com orgoínoss<ts - moteÍiois' peporo' oplicoçôo c

morrlterçõo. Ag bõr"s de revsstiÍn nto deverõo otender às condçõcs de ptono' prunu e

nivel,ommto, fixodos peto cspecifkoçõo dc nornro brositeio
Poro o oplicoçôo do chopisco, o bose devsÍó estor tinpo, üwe de pó' gr<n<os' óteos'

.flores.êÍ;iÉ, noleriois sottos ou quoisq-rr tsod'rtos 9r vcnhorn preldicor o oderêncb

gobundonteÍBnternolMosontegdgreceba.oop{koçôodescetipodersv§ltirn€nto.A
opcroçõo tsró dg ser êxecutodo. poro otingk o seu obletivo, com o enrprego de esguicho

da mongueiro.

5 2. RE80CO C0l/ ÁtGÀUASSA E ClMtl{JO r Á RllA SÊM PtNEltÀl' TIAÇ0:1:3

O procedimento de execuçõo do roboco dewró obed€{er oo previsto no NBR 7200 -
Revcetimrnto de poredcs e tetos com orgorÍÉssos -rnot'riois' PrePorÔ' oPlicoçõo €

rnonutaçôo.
O r.bocà Poutisto deve ser oliaodo e desempenodo, devendo oderir bem oo c]upisco

e dcvcró Possuir texfuro e conposiçõo lrniÍornr' A elP*suro do comodo de reboco

poutiato deveró ter no nÉximo 15n*a

5,3. REVÊSIIMENTO CERAMCO

Revcstirnento cerôrnico poro porede, l0 x l0 cm. Etizobsth' tintr cristot bege' opiícdo com

oÍgoÍÍsos<r ind'rshiotizodo oc-ii' reiunte epóxi

VL)



6 PII{TURA

A porede do muro receberó tinto à bose de col. oíim de cobrir per{eitomenle o superíicie

do muro. As pinturos deverõo compreendor todo qtturo do locot'

Nôo serôo oceitos escorrimentos, sotpicos de tinto nos zuperÍicies destinodos e nôo

destinodos ô pinturo (üdros. pisos, mobitiorios. ctc'), poro tonto' o proleçõo dos

suPsíicies d€vcró ser ôtido por isotomento, com tiros de popet' ponos' etc'

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

? iLII.I PTZA GTRÁL

ACoNTRATADAoÉsocÔnclusãÔdostróothogdeveróprocederolinpezog€rot
do obro de formo que o Írosno se opresente comptetomer*e timpo' e pronio poro o

utÜzoçôo. Devcrôo ser timpo§ Pisos. P§rêde§, vidros' eq'ripornentoe (boncodos' totrçoa

metois, etc.) e áreos externos O enh'rtho' r€stos de moteriois' ondoimes e

eqiPsnentos dcvem ser totolrnente rernovidos do obro'

8. PAVIMENTAçÃO EM PARÂJ"ELEPIPEDO

8,1, PROJTÍO TÉCNCO DE IN$ iIi llA ft IÀ

8,2. PLACA INDICATMA DA O B TA

O oroieto técnko de enqenhcrio, slobaroô o pcrtir do levontomento topogrôíico e dos

;#.tõ* dc compo ií"tlrodo. pdo proietisto, <onsistfu no 6tudo de todo o ôeo

;t".,pl"d" "o, 
visios oo dimeôsil"Emento do poviment@o obieto do presente controto'

Devero s€r imptontodo no obro, eÍn LocoL vigivd escolhkto peLo FISCALIZAÇAO' ptoco

no modeto poúa" ao O.gAo gotor. nos dimensóas (2'00x1'50) m'

8.3, SESIçOS TOPOGRÁF|COS

8.3.1 Locoçôo e n iv rto m en to

Serão reolizodos o locoçõo e o nivetomento dqe ruos o ssr Povimatqdêe' rnÍbl '
enprcgo dc inshumentoçõo e tácnkqs de topogrofio dsíinhdo-se todcs os etemer*os

georrÉtricos necessórios

A FlscALlzAÇÀo teró totot ocesso e eÍêtuoró o mois rígirío controte sobÍe os serviços

topogrófkos -' locoçôo de eixo, nivetomonto, hoçqdo de eeções tronsvsr:qis' ofs€tcs e seu

r^*pJ"tivo nivetonrento e o ernissõo de ldotos de Senrio'

A CONTRATADA pocederó de imediot'c. os veríicoçôes e correçôes q\E q FISCAUZAÇÃO

irigue noceesorios.

A CONTRATADA dewró oe§sguror' às euos clPcneõs' o potoçôo e o consarvoçôo de todos

os reíerônclrc. .Íetw, o .ebJ-oçao do cüo nos diversos dopos de rerviço ou o oviventoçôo

dE or.ibos dem€ntos q,* s" Íizà'"m necesúrios' todos ete§ com bogg nos l'l'otos de $rvko

íonecidos Peto FISCAUZAÇAO'

Antes dc s6r in'riodo q.rcdquer mviço, saú instot'cdo urno rede de RN' porthdo de !1 P"1'
p..Ja.t n"a" pelo 

'FISCALIZAÇÃO' Os Ínorcos qw conslih'rirõo o rede de RN lerõo

ofostornento íeino d6 2OO (duzentos) mgkoa' nivetodos e contro-nivelodos' rÉo sendo

o*nitlCos erros ds fe.hqncnto r'rperiore s c lcm (0'@l%) poro codo quitômetro'

§\
(-.'

\



Serôo tonrodos todos os providôncios necesúrios peto CONTRATADA Poro que o§ nErcos

permoneçom intoctos oté o finqt dos trobolhos

Os rnqrcos imptonlodoe rerão registrodos, r§orosorrrnte, em plontos e codemeüos. íicondo

cstog ultinros orquivodos poro eventuois consJttos.

A tocçõo dos vios corresPonderó oos eixos olinlpdos, com pÇetogern de 2O sm 20m ou

Íroçôo.

9.IERRÀPLI}IÁGEM

9.1. Limpezo nreconizodo do órco

Saó reotizodo no oreq dc rolomento (óreo o ser povirnentodo), conro tornüÉtn nos dois todos

do Poümento do ruo. m $ro[. seró construído um po*seb poro pedssbes, com lorguros de

ocordo com o poieto aquitetônko. Pso Permiti o exeorçõo deste serv(o seró redizodo o

tlçezo spe.tlrt do tsreno. €om o rosPogsín do soto íino de suprficie' €m bus€o dq

cqrnodo qr€ coofiro o s.rporte exigido peto cotçodo

No proçsso executivo, seró empregodo mob-rúvelodoro Pqq o ro§Pogqn e conpoctodor

dc plocos pa'o o compoctoção. Apems nos ccrlo§ em qJe q compoc§ôo rnecônico Éo
g';* .* ieito, o otero será exscutodo com irshurnentos de coapoctoçào nrorr'rot

9 2. Reguloriroçào e re{orço do subteito

Ssó eíehrodo regutcizoçôo c confornroçôo do ruq cm todo o exteÍrsõo q s€r PoviÍnântodo

e iornb&n .,o Jteroao do posseio de Pedesbts. confornn daterminoçôo do proito de

to'rçtencgetn fureide e s€ções honsversois) O arHrito deverô ser regrJcrizodo e

"aap*t"a", 
a*Áodo reíorço ms éreos onds este procedinrnto se íizer nece'gsorio'

A execuçôo do r:gutorizoçôo mecôrüco de s'&leite compreende :" .oqttq d"

escorifrcoçôo, misturoçõo. ocáo e conrpoctoçôo. otá 0 2Gn de profunddode de &e+s y'oros

Por €,-osõrs.

O reforço consisthó no retirodo dos sotos evenhldmenlg desprovidos do coPocidodg de

suporte ex§ido Poro o conrcdo, rguido do reposçõo ds nroteriqt s'nPr€êtodo' em condi<fes

gotecnkos corrpotivais com o desürnçõo'

9.3. Boto-íoro otá I 0l nr

Os rmtsriois inserviwis e os excedentes do çeroçõo de corte poro coníorrnçoo do sr'rbteilo

do vio serôo epungodos, sendo dispostos nos tocois iftlicqdos peto FISCALIZAÇAO cm

proços de uoto_iorJsit rcaos o ,r-o ái"tôr.o -ádio de Slm dog teitos dos vios, com voturvr

rniiao .ro seçôo de proieto e ocrssrido d3 oíFotonsrto nÉdio corresFondtnte o 25%.

9.4. Corte mecqnizodo p/ coriornoçàl do terrsro noturol

Ao togo do kedlo o s€r Povimentodo ssrôo 
'í€hrodos 

cortes poro g're. otinio o greile

p.opüao esse sró feito por um trotor de esteiros e rgnrovijo Por um cominhão boscr'iontc'

9.5. AteÍÍo mecanizodo p/ conlorm oçôo do tcrreno lolurot

O otero soró mconizedo íeito com nrotonivetodoro' roto compoctodor vibrotorio tiso

""t"p""p"fia. 
e Éde-«nriro, cominhôo piro c trotor dg Pnei§ com grode de disco'

9.6. Cogo. lronsporte e descorgo de rnoteriol poro otrrro

O rnoterir:t de oterro soá honsportodo por comirhôo boscutonle' s€ndo o mot'ariot corregodo

com Pó coregodeiro.

»
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9 7. Aqviriçôo de mqteriot Poro oterro

Sçó Íeüo urn erpróstinn de motend Pqq ot€rro do óreo o ser Povim€r*qdo çom loc<ris

definiJos ern ptonlo.

t0 PAvrMtt{TAç40

l0.l. Maio-íio g roniiico

As guios poro Íorrnoçôo do rneio-íio. em rocàc gronitico de corqsterístkos senrs{hottes oos

p*áaçip.ao", destinon-se q proteger os bordos do povinrento e *ior um ressolto protetor

doe pos.teios e cotçodos. Esteg elernentos serõo o$cntodos nog tqterois dos ruos e nog

ccrleiros ceotrois. crn covos previonrnh compoct:dos. As oresto.s deverõo obssrvor rigoroso

ol,ir*pmsnto e o reiuntomento seró sxecutqdo erÍPregordo orgornosso de cirocnto e orek' no

troço 1;3.

As gnrios destinodoE qo rieio-Íio em trechos rstos deverôo qPresntor dimensô3s míniÍnos

(corforimento, bose inÍerior. bose slPerior e olturoJ, coníeccionodo.em concreto pô-íôricodo'

àirr-n"a"a l00xl5x13x30cm, Glondo o gtrio se destin« oo qssentomento em o'rvog' gst6o

ex§idos os din|3m&c 40x15 x 13 x 30c m. Destincndo-se o cordões, estos medi<jos mirinros

adâ: 0.50m, 0,30m e 0.10m e de pe&o gronitico O piso do meio-íb Íkorá lScm acirrc do

revgstirnento.

Com o fuçõo de proteger os bordos ô Povimento ou clÍÍErrcr detsrminqdos s€ções' nos

bocos-de-ruo e noa t"rri..i* d. povimantoçõo que rÉo coirridom com oltros revesümcntos'

.oao i*4ontoao" cordões de guios róoírodos, cinturôes de trovonrento' q codo 30'0Om

por se botor & Pequenq d€ctividode n'o povimento'

O mqts.iot escorodo dcvero ser reposto e compoctodo togo qo {iqw comluiJo o

qssantomcrto dos nrcios-Íios e cordô€§

O dinhomento e o perfl do meio-fio ssrôo verifiÇqdog qrr|es do inicio do colçomento lGo

ae.r.ra f,c,re. a"srirc a{.rP€riores o 0.0OS m, em rdoçôo o olir*rqrrnlo e perfl estobCccidos'

10.2. Cotçonerrto enr p o ro iek p ip r C c s g rc n ilic o : sobre cotclÊo de o ro io

10.2.1 EsPothornento de oreio'

Sobre o toito peviomente prepordo, será espothodo umo comodo de crein mádio

ou grossd, sm €sPe§eJro tol qtre o s'ro qthlrq sqnodo à do poroldcpipedo sejo de

2&m.

Considaoíldo o olturo do pcxutetepipedo sib'pdo entrs l0 s l3çm' o esPesgr'rro do

cotchõo de orsb vorioró de 7 o 'locm

A oreio poro ossentomento deveró constifuir-se de portkutos linpos' dunos.e

drrówb' isentos da torrões de orgito e motárbs sstronlsa' obedecerdo ô seguinte

gronutometrio; 100% Poro o Sorcsr-tiogcíÍt $'rs posso rE Pcneiro no' 3 (6'35nm) e 5 o

í0% no paneiro no. 200 (0.074flYn)

10.2.2. Recebinrnto e dstrlbu(õo dos porotetepipedos

As dim€mões t *çtfrn*ü' lorguro c otturo) mínirnos dos pcddepípedos serfu &
0.14m x 0.12m x OiO. O" p"ãa"plp"aos dorem se oproxirnor o nsis P€sívd do

Íornn porioto. com foges á{*-. ; s"," sotiêrcins c reentrôr.tcios. prircipcimente o

focc que ió coneti§.rir o guPcrÍkis exPodo do Povirrrnto'

Ac orogt€ d6re.óo $t tinhos retos e os íoces peçerdculores sntre si: Pdmitir-

s€-ô, todovio' qe o íoce iríorbr ssio tigciromrrte rn«1or quq q sup«ior' Pas§Údo
q constituir t,rn úot o dt pirômiCe do boses P'crqtdos'

\I,
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As onroshos de porotetcpipedos poro exomes úsr-rois scíôo colhidc segundo critárbs

esHidicos.

De codo correg«rrnto que chegor ô obro serô seporodo, Õo oco8o, IOO Peckoa So

90% dos pços sotisfizerem os sxornos vig.,rqis. o lote s€Íó oceito: coso contrdgio. seró

r..j.itodo.

Um tok rcieitodo podeÉ oindo ser ocsito se Íor€m substitulios ss Pêçãs #eituosa.
de íornro o ervquodró-{o ro especificoçõo

A oceitoçôo mcdiqnte exome visuot nôo impedió qw o lote venhq o ser reFitodo. no

hipôtese de nôo sotisíozer oos exornes de toborotôrio eventuôlÍÍEnte rêÔllzodo3, o

criterio do F§CALIZAÇAO. Os poroteteppedos k<rsportodos pco o pisto deverôo

ser ernç»ilhodos. de preÍerôrcio à Íôong..n do Sotoíorno de trobotho' O úrnero de

peços d€ codo pilho daveró ser auÍkiente Poro côb{b o primeiro Íoixo à frenta nrois

o cpoçornento entre etos.

tlõo serdo possivd üitizor os órcos loterois poro dcposito. os pços saõo ernpithodos

no pógio pisto, terdo-se o cuidoó de dsixor [ivres c íoixos destürodos ô cotocoçôo

d6 lhhos da reÍerércir poro o ossenüonrento.

10 2.3 Cotocoçôo doa trnhoc dc r€íerên<io

ser:oo crovodos ponteiros da oço. oo longo do eixo da pisto, of,cstodos rÊo tnci!

de lOm uns dos outros. Em seguiJo, serôo íircdos ponteiros oo torgo de ôos an

nrois linhos poroletos oo eixo do pisto, o unr distôncio (desse etro)' §ud o um

úmero intsiro (5 o 6) vezas o distôncio entre os dois lodos porotdos dos Peços'

ocrscido o dirrpnsõo dos iuntos internredirxios

Será nrorcodo com giz nestes Pontehos. com o ouo<ítlo de rágr'ro e nírad de Podreho'

urno colo td q.re reierido oo nívet do guio dê o seçõo tronsversol correspondente oo

qboulornento *tqbdecido pdo proicto.

Seró fortemcnte diste.didq uno tinho Pdos rrorcos de giz' de Ponteiro o PorÊeiro'

segundo o direçôo do eixo do pisto, de nrcdo q're restem tinhos Porqtdos e nivetodêe'

10.2.4. Assentomanto doe porotetapipedos

Os porotCepípedos dsvem ser oss€ntodos ern ÍiEdoe nornplrnentc oo eixo do vio'

Íkondo o ÍÍEilr diín€nsôô àã direçào do fiodo'

fu iuntos dav€Ír ser slternodo3 çom retoÉo ós duo íirdos üziüos' de tol modo

qlo codo i.rnto ffqw dentro do terço nÉdb do pcotdepipedo üzhho'

Este oscanhÍn€nto Poderó ser em trechos retos' €Ín iur§õo dâ trschos retos' €'n

otxgomenlo poro astqcionorÍBnto, ôín curvos' em cruzomç*os e em entrprrqmttltoa'

l0 2.5. Aesentomeoto ern trechos retos

lrúcio-ss com o ossentomento do PriÍr'siro íiloiro. nornpt oo eixo' de tot nrqneho qug

unro i.nto coircido com o elro do pisüo Sobre o cqmÕdo do orsb' ossentqm-sc os

porotdqÍpedos que dsverõo íicor col'ocodos de tot moneirq çe suo íoce superior

fq*;; de l,ô cm ocimo do reísrôncio Ém sçulJo' o colcsteho com nrortelo

espocíico gotpeb o poroteL,egipedo. de nrodo qrr trogo o. s"ro {oce suP€tior oo 
'úve[

do cordct. 
-Trmirodo o ossantomcnto deste prinriro po'oldeplpedo' o segundo serô

ccÀocodo oo sau |odo. tocondo-o l§airornante e íorlondo' pelos irregutoridodes de

sr,Es íoces. o i.rnto, no nrenc lorg-r.ro possívd. qre rÉo deveró cxced€í l'scm O

osrnlomcr*o deste eegundo elemento seró idôntico oo do primeiro'

À fiLeiro dwerâ progredir do eixo do pistc poro o meio-Íio' danendo terminor iunto

o este. O pcrotdepífudo. junto do meio Íio. dgçrerô ser rr,,o's conpriCo que o co'rr:m'

sm vsz de çe colocor um pcotatçipcdo de dingrsões cÔÍÍun5 e nroie urn Pedoço d3

porotdepixdo

»,t/



A Segundo íiteiro serô iniciodo cotocondo-s€ o centro do primeiro pordetepípedo

sobre o eixo do pisto. Os denrois porddglpedos scrõo os-qenü:dos igurdmente oos

dc primeiro ffLúo.

A teícsiro íiteiro dev6ró ser oss€ntodo de tol modo que os iur*os íiq:ern nos

protongornentos dos pntos do prinniro fiteiro, oe do quorto nos proloçornentos dos

iuntos do ssgurdo e ossim Por di6rte.

Deve-se tar o cuidodo de enpregor porote l.epípedos de t<rguros oProxirnodornenie

§uois nunro nresírn fitsiro, poro evitor quc os iurrtos torgitudinois s hcrsversois

exccdom l.Scm.

10.2.6. AcsêntoÍÍrcôlo em junsõo d. trochos rêtoo

Ouondo re tiver que íozer o i-rnçõo de doig hçhoe de porotetçircdos Exeo'rtodos

s€porod«o€nte, de mo'do qqe §uos íiteiros rÉo se oprescntem Períaitomente
porotdos. íorrmndo q99im um trlingrio, pocede-se do moneiro especlot o segui

descrito.

Devcrô sor orrmcodo um determinodo brcho de pomtctepípedos, êcolhsodo-!'c o!
rnobree poro scr reosgcntodos no treho ordc o espoçonrnto ó rnoior' Aa fitcirqs

dorerôo sa orroniodos dê tot Ínodo qrr r atimlx o necessidodc de colocoçõo da

porotdepípedos com formoto trírngutcr.

10.2.7. Ass.fltom€nto em olorgorr»ento Porq o*tocionomento

sõo cotocodoe do ocondo corn o poi:to espcciÍico. modifkondo-se o qlinlronrnto do

nrio-Íb e protorgondo-se no'motrrrnte os Íitairos de porotdepípedo's'

10.2.8. Âssentomsnto €m cu.voô

Nos curvos de gronde rob, Por meio do scleçôo dos tonnrüos dog

porotetçípcdoe " pa" çiro modificoçõo de espeswro dos iuntos trmsv'rsds'

scróo rmntidos qs íilciqs norrncis qo eixo do pbto-

Nos curvog em que o grondezo do roio {or tol qw o p'rocedirnantÔ indkodo nô item

Entsior nôo dê iesutto=do o procedirnento saró Íeito de qcordo çom o proieto'

]0.2-9. Assentornento nos cruzomentos

A dispq§çôô dos poroletepipedos obcdsceó. em codo coso' os irsbr'4õrs do

propto. l'lo sm íotto poderôo ser odotodos os seguintes procedinrentos:

. ogrcntonrento no vio píinçiPot deveró aeguir normdrnenle' no posrogem do

cruzonrenb ocvnponhondo o otinhonrnlo dos guios

o no vio s.cundório, o qs§€ntom€nto deveú proeseguir otâ cncoitrqr o cilir$omcnto

dos peíos inteiro.r do vi: prcrpot. execlrtcÉo-re' inclusiw o corcordôrrcio do ryino

. Nos díererse utitizoín-s. o.ÍtorroçÕ" do l0 ern l0r'1 P<rq Pmiür o drtribu(ôo do

diíerorço ô sar corrigido Por t'odo o oxhfi!ôa do qr&o rrn poümcntoçõo'

.nôohovçrdod§tinçôoeôhgüop,rirrcipotesc<undorberÉohorlerdode6rúçõoetn
prc,ldo. seó odotodo o sotuçôo opresantodo em detolhe eçeclíico'

10.2-10. Asontonrento crn entroncornento

No pisto principot, o cotçomento deveró ccntinr'ror san mocltÍicoçôo nos Procedimer*os

de 
.exeoaôo- 

i'lo ,io *..""1-i.t, o ogsentomento s€{liú dô nrsrno Íorrr otá

ercontror o otirtrorner*o do bo.do do prsto prirripol'

llôo trowndo distirçôo entre vb prircipol e s€curdorio e rÊo hovendo defin§õo em

proieto, seró qdotqdo o sotuçõo opreser*odo ern detolhe espccilico'

10211 Rojuntom*rto cotn orgomoreo d3 cimentô o o'êio

ô rejuntomento- consistirô rro preenchimento dos juntos com orgomosso de

cimcnto g orsiq no troço 1:3. de ocordo com o proieto' rÊo scró Permitkio o

reiuntomenlc com rodo, deve sôí íeito com cqneco'

»í



A oreio pcro reiunlonronto deveró constituir-ae de portí«rlos timPos, durus a dwÔvsis,

iserÊqs ds torróes de orgilo e nrotário edrqnho§. obedecendo ô seguinte

gronr.l.onretrio: l@% poro o porcentogern qtra posso no peneiro no.3 (6.35nm) e 5

c l0ã m peneiro no. 200 (0.074rrn)

A cr.ro do supeíicie dos iuntos preenchlJos com eslo orgonrosso devaró sg Procad€r
pelo menos dlnonte 14 dios cpóe suo çticoçôo

10,2.12. Liberoçôo oo troíego.

Dronte todo o Psíodo da execuçõo do Povirrento e qtá q suo corctusõo deverôo

ser consbúde voletos prwisórios +r desvirn os óguos sr4erÍÊi:is e nõo ssró

permitido o bofego sobre o pisto enr consbu@o Trotondo-ee dc vi: culo irôfego

ÍÉo posso ser desviodo, o ob,ro seró executodq em meir pisto e. neste coso' o

errpreiieiro daveró imptctto e corxxr\r'Õr borrkode. poro inpedir o tróíeç pdo

mel pi:to em serv(o. bern corno ter um perÍailo serviço de sindizoçôo de nodo o

impedir ociientas.

A tibsoçõo do trofego de veiculos no trocho exêqJtodo dqverô ser Íeito sÔmcnts

qp& 2l dios. contodos o Portir do rei.rntqnrnto do coÇonrnto'

10.2,13. ltens de ovdioçõo do serviço,

l0 2.13.1. VeriÍicoçõo do ocobonrento do suPcrfi<ie

Toterôrrio. A s+€ríki€ dos poroletçpedoo, vcrificodo Por urÍE róguo de 3'0 m dê

conprimento, disPorto Porád.omsúe oo eixo loçitudin<{ do povimenio' dwero

opresentor oÍostomento híerior o l.Otm

Rccomendoçôo, Os serviços serfu oceitos se o voioçio do euPríkis' rnedijo com o

ouxitio do rógrc. nõo excedq o toterôrrb'

10.2.13.2 VeriÍicoçõo do espessr.rro mádio ô povimento

Totsrôncio. A e?asguro mádb do povimento dcvcrá scr igud otr nrobr qw o

€apesst-E o do proieto A diíererço entre o mcior ' o menor votor ôtidos poro o

Bsp€sslro deveró ser' no mórinro. de lcrn'

Recomendoções. Os sewiços ú serõo ocoitos sc foÍem oldddos os cÔntro{eg

geomátrkos sstcbetecidos.

10.2.13.3. Verificoçõo do grorrotrio do povimento

Íoterôxio. O 1rcóo será oceito quondo o sro lorguro íor iguot ou moior qua o

deÍinido m Poiato em oté I%,

Recomendoções ltos povirrntoçóes uóonos reshilos por cotçodos ou oüros

dernentcs. o lcngtrro deveró ser exotomonte a defrnido em proido

II. DRENAGEM

Poro o sscôomento dos ógr.ros ptuviois seró conslruido umo conolato rneio cqno prá-motdodo de

concreto (D=40 cm) toterdmente oo nuro conforme projeto'

Asoçõodevozôodovoleto/conaletodeverósgrsuíicieiteporoevitortronsbordorflsntodosóglos
coletodos.

A med(ôo sarô Ísito em rnetro de extenEõo poro os volctos/cono[etos executodog dg ocordo com o

projeto.

O pogomento serô Íeito oo p,reço unitôrio proposto que inctuiró escovoçôo e destinoçõo do rrstsriot

"scovodo. 
bem como tqdo o mõa-de-qbra, nrqteriql, eguipornento e incidânciog corrcsPondentes ó

execuçóo dos serviços.

p(
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12, PINTURA E LIlJ PT2A

12.1. Coioçôo do nrio-fio gronilico

O eepetho e o çÊo do nrio{io serõo pintodos em 2 denÉos, com preporodo ds col hklrotodo

e óteo de tinhoço.

12.2. Limpezo íimt do ob ro

Ards6 do resbim€ito find do ob,ro, dc^rsÍõo ser retirodog dos vios. dos i:ziríos do nroterioi3

e de todo o tsrrero ocupodo Pdo CONSTRUIORA. todo o tixo. exceeso de nrotsrioi§.

esbuturos terpor,ários e equipornntos. Todqs os ôroo5 utitizode deverõo s.r regutorizodos

e opresentóveis. Todos os obro!, deverôo §€r tinpcs ç conservodos otô que o inspogôo find
tenfio stlo Íeito. Es!€s s€rviços serõo corsiderodos indispenÉveis à corçtusõo do controto

e rÉo seró íeito nenhrln pogomento odicionol Poro rem.ineroçôo dos nrcsínos

Mogeiro, 16 óe rwrço dc 2022
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