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O órgão Rêalizador do Certame aclma quatificado, inscrito no CNPJ 0 I . 8 6 6 . 5 0 1 / 0 0 0 1 - 6 7 , doravante
dênominado ginplesmentê ORC. lorna público para conhêcimento dê quantos possam interêssar quê

fârá rêalizar através da Comissão Permanentê de LicitaÇão, doravante denominada simplesmênte
Comissão, as 08:00 hotas do dia 1? de Fevêreiro de 2023 no endêrêÇo acima indicado, licitaÇào
na modalidade Tomada de PrêÇos n". aaaal/2023, tipo menor preÇo, e sob o Iegime dê empreitada
por pieÇo g1oba1; tudo de acordo com êste instrumento e ein observância a Lei Eedêra1 n" 8.666,
de 21 de Junho dê 1993; Lei Complementar n' 123, dê 14 de Dêzêmbro de 2006; e legisl-aÇão
pêrtinente, consideradâs as altêraçôes posteriores das referidas normas; conforme os critérios
à procedimentos a seguir definidos, objetivando obtêr a mêfhor proposta para: CoNTBÀTAÇÃo DE

EMiRESÀ PARA PAVIMENTAÇÃo EM PARÀLELEPÍPEDo NÀ COMUNIDÀDE MÀNIÇOBÀ, ZONÀ RURÀL DE MOGEIRO'PB.

1 .0. DO OBJETO
1.1. Consritui objero da prêsente licitaÇào i CoNTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ PÀVIMENTÃÇÃO EM

PÀRÀI,ELEPÍPEDO NÀ COMUNIDÀDE MÀN]ÇOBA, ZONA RURÂT, DE MOGETRO PB.

1.2.As especificaÇôes do objeto ora 1Íc.itado, encontram-se devidamentê dêtalhadas no

conrespondêntê Terlno de Referência - Anexo I dêste Instrumento'
1.3.A ;ontrataÇão acima descrita, que será pr:ocessada nos termos deste instrurÂento convocatório,
especificaçôes técnicas ê informaÇõês complementarês que o êcompanham, quaado for o câso,

1u-stLfica-se: pêfa necessidade da devida efetivaÇão de obra para suprir demanda especifica -
óo}I:TnataçÃo DE EMPRESÀ PARÀ PAVIMENTÀÇÀo EM PÀRÀLELEPÍPEDO NÀ COMUNÍDADE MÀNIÇOBÀ, ZONA RURÀL

DE MOGEIRO-PB , considêrada oportuna e imprescindivel, bêm como rêfêvante mêdida dê intêresse
público; e ainda, pêla necessidade dê desenvolvimento dê aÇõês continuêdas parâ ê promoÇáo de

àtividades pêrtine;tês, visando à maximizaÇào dos recursos en rêIação aos objetivos programados,
observadas as dirêtrizês e metas definidas nas fêlramentas de planêjamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contrataÇáo, não sêrá concedido o tratanento diferenciado e

simplificado pa.á u" Microempresas e Enprêsas dê Pequeno Porte, nos termos das dlsposiÇÕes
contidas no Art. 4?, da Lei complementêr nÔ 123/2006, poI não ênquadrar-se nas hipótesês dos

incisos I e II1, do Àrt' 48, corÂo tambéIn, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no

inciso ÍI, do mesno artigo, visto estarêm prêsêntes, isolada ou s inultaneamentê, as situações
previstas no inciso III, do Àrt. 49, todos do referido diploma lega1. Fica, no entanto, assegurado
à un . gpp o tratamento difêrênciado ê simplificado previsto nos demais A.tigos do Capítulo V,

Seção 1, da Lei n'. 123106.

2.O.DO LOCÀ! E DÀTÀ E DÀ IMPI'GNÀçÀO DO EDITÀT
2.1.Os envefopes contendo a documentação r:êlativa à habilitaÇão ê a proposta de preÇo§ para
êr.ecuÇãô ao ob;eto desta licitaÇão, deverão ser. êntregues à coíLissão até as 08100 horas do dia
17dêEêvereirode2a23,noendêrêÇoconstantedopreânrbulodêstêinstrumento.Nestêmêsrio
foca1, data e horário sêrá realizada a sêssão pública parê abertura dos refêridos ênvelopês,
2,2.Infôr:maÇões ou esclarêcimentôs sobre esta licitação, serâo prêstados nos horários nolnais
dê expediênte: das 08:00 as 12"0A horas' B-mail:
I i citacaomoge iroGuol . com. br/compras . cotacoes Goutlook. com.

2.3.eualquei cidadào é partê fegítimê par.a impugnar o ato convocatório deste certame pôr
irregulaiidade na aplicaÇão da Lei 8.666/93 e Iêqislação pertinênte, devêndo protocolar o pedido,
por ;scrito e dirigida a Comissão, até 05 {cinco) dias írtêis ãntês da data fixada par:a a êbertura
dos envelopes de habilitaçáo '
2.4,Cabêtá à Comissào, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração destê ato
convocatório e sêus anexos, iulgar e rêsponder à inpugnação êm até 03 (três) dias útêis'

Te1. i (83)

teaconsiderados da data em quê foi devidamênte recêbido o pedido'
2'5.DecairádodirêitodeimpugnarostêImosdoatoconvocatóriodestêcertamêpera
administração o ficitante que não o fizett poÍ escrito e diilgida a comissáo, até o segun dla
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úti1 que anteceder a abertura dos enve.lopes com as propostas, as falhas ou irregulalidades que

o viciariam, hipótese em que t.al comunicaÇâo não têrá efeito de reculso.
2.6.À respectivê impugnaÇão sêrá apresentada da seguintê forma:
2.6.L,protocolizando o originãl, nôs horários dê expêdiente acima indicados, excfusivanente no
sêguinte endereço: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

. DOS Er.EIEN:!OS PÀ4,À LICIIÀçÂO

.Aos participantes, serào fornecidos os seguintes

.1.ÀNEXO I - TERMO DE REPERÊNCIA - ESPECIEICÀÇÕES;

.2.ÀNEXO IÍ - MODELOS DE DECIARÀÇÔES;

.3.ANEXO I11 - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIÀ;

.4.ANEXO IV - MINU?À DO CONTRÀTO;

.5.ÀNEXO V - PLÀNILHÀS.

.À obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte

.L.Junto a Comissáoi glaLuitamêntê; e

. 2. Petos sites : www.mogeiro.pb. gov. brllicitacoes;

efemento s r

forlna:

1r1^'1r, tce.pb. gov. br,

4.0
4.7

.DO ST'PORTE Í.EGÀ'.

.Esta licitaÇáo leger-se-á pela Lei
123, de 14 de Dezembro de 2006;

Federal n' 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei complementar
pertinente, considê!adas as alteraÇôês

partes lntegrantes de§te instrümento,posteriores das referidas nolmasi que
independenEe de lranscriÇão.

e 1êgi s L ação
ficam fazendo

5.O.DO PRAZO E DOTÀçÃO
5.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora ficitado, conforme suas caractêrlsticas e as
nêcessidades do ORC, e que adnitê prorrogaÇào nos casos previstos pê14 Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e sêrá considerado a partir da emissão dâ ordem de Sêrviço:

Inicio: Imediato;
Conclusão: 4 (quatro) meses.

5,2.O prazo de vigência do correspondênte contrato será detêrminado: 4 (qdatro) meses,

considerado da data dê sua assinatura.
5.3.Às despesas decorrentes do objeto deste certame. correrão por conta da seguj-nte dotaÇáol
Recursos Ptóprios do Municipio de Mogêiro: SICONV 91?534 CONIRÀTO DÉ REPASSE NÔ

9L7 534 / 2O2t /MDR/cArxA No OpERÀÇÀo 10?9156-09 LEr MUNrcrPÀL 384/2022 02.08o-sEc.DE INDUST.

COMERCIO E TNERA ESTRUTURÀ 02080.15.451.1027.1108 _ CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO EIO E LINHA D

AGUÀ 02A80,I5.452.20A9.20'73 _ MÀNUTENCÀO ÀTÍVIDÀDES ADMINISTRÀTIVAS DÀ SEINERÀ

O2OBO.15. ?82.1029.11],3 - RECUPERÀCAO DE ESTRÀDÀS VÍCINÀIS 4.4.90.51.00.00 OBRÀS E INSTÀLACOES

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOÀ JURIDICÀ

6.0.DÀ!r CO!|DrçÔES DE PÀRTrCr PÀçÃO

6.1.poderão partici-par deste certamei os licitantes dêvidanente cada§tlados no ORC ou que

atênderem a iodas as condj.Çôes pârê cadastrêmento âté o tercêiro dia anterio! à data prevista
para o recebimento das propostas, cuja regularldade será observada, em qualque! das hipóteses,
;xclusivamênte nediante apresentaÇão do Cer:tificado dê Ínscrição de Eornecedores e Prestadores
de SêlviÇos, ou equivalente na forma da lei, fornecido pêlo ORC, em plena validadê:
6,1.1.Ào requêrer inscriÇáo no referido cadastro, ou atualizaçâo de§te, a qualquer tempo, o

interessado ]ornecerá os êlementos necessários à satisfaÇão das exigências dos Incisos I e IV,
do Att. 2'7, da Lei 8.666193.
6.2,Os ploponentês deverão entrêgar a Comissáo, no prazo deteiminado, dois envelopes fechados
j-ndicanào, rêspectivamente, DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTÀ DE PREÇOS, devidamente idêntificados nos

têrmos dêfinidos nêste instrunento convocâtório.
6,3.À participação nestê certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,
empresàs dê Pequeno Porte ê Equiparados, nos termos da legisfação vigente'
6.à,Não poderão participar 06 interessados gue sê encontren sob o regirne falinentar, empresas

êstrangêiras quê não funcionem no pais. nem aquê1es qdê tênham sido declarados inidôneos Pala
licitar ou contratar com a Àdministraçâo Pública ou quê estejam cumprindo a sanção de susPensão
do direíto de licitar e contratar con o oRc'
6.5.Os licitantes que desejarêm enviar seu§ ênvelopes Documentação e Proposta de Preços via
postal - com Àviso de Recebimento ÀR -, devêrão remetê-los em tenPo hábi1 ao endereÇo con§tante
ào preâmbu1o deste insttumento, aos cuidados do Prêsidente da Comissáo - Flaviano Clebson Araújo.
Não sendo rigorosahente observadas as êxigências deste itêm, os resPectivos ênvelopes não seráo
aceitoê e o licitante, portanto, desconsiderado para efê1to de ParticipaÇáÔ no cêrtâme'
6.6.Ouando observada a ocorrênciâ da entrega apenas dos envêloPes junto a comj.ssáo,
pêrmanência de reprêsêntante crêdenciado na rêspectivâ sêssão púb]ica, é facultado ao 1ic
neo sendo côndiçâo para sua habililação, a inclusão no envelopê Documêntação, dâ deê

exprêssa de rênunciar ao dirêito de interpor Iêcurso e ao prazo correspondente relativo
de HabilitaÇão, concordando com o prosseguimênto do cêrtame. prêvisto no Àrt' 43. IlI'
8.666/93, conforme modelo - Anexo 11I.
6.?.É vêdada à partlcipaÇão em consórciô.

sem a
i tante,
-I araçã o

ê ['ase
Lei

6.B.CONDIçôES ESPECÍEICÀg: O Licitante deverá ate.der aos rêquisitôs abaixo e os respectivos
complovantês, obrigatoliamênte, intêgraráÔ os elemêntos do envelope DOCUMENTAÇAO:

6 . 8 . 1 . Comprovaçáo dê garantia, que deverá ser prestada até o úItimo dia úti1 que antecede! a

licitação, no vaLor equivalentê a R$ 4.816,03, Caberá ao li-citantê optar por umâ das seguintes
modatidadês de gârantia: â) cauÇáo em dinheiro ou êm títu1os da dívida púb]ica, devendo estes



ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistena centralizado de liquidaÇão
e de custódj.à autorizado pelo Banco Central do Brasil ê avaliados pelos sêus valores econômicos,
conformê definido pelo Ministério da Eazenda; b) seguro garantia; c) fiança bancária. À refer:ida
gârantiar quando na modâlidâde cauÇâo em dinhêiro ou em tltulos da divida púbIica, dêverá ser
repassadâ ao Setor Einancê1!o do ORC ou outro informado pela Comissão, o qual- emitirá o rêspêctivo
dôcumento de quitação, que dêverá integrar o envelope Documêntação, vá1ido até o seu resgate
quê somente poderá ocorrer cinco dias útels após a homologaÇão da presente licitação; e guando
nas modalidadês seguro garantia ou fiança bancária, a rêspectiva apó1ice ou equivalentê dêverá
integra! o envelope DocumentaÇão.
6. L 2 . Comprovaçào de que o licitante tem plêno conhecinento das condiÇões rêlat1vas â natureza
da obra ou serviços a selem êxêcutados, feita através de dectaraÇão folma1 assinada PeIo seu
responsáveI técnico, contendo a identificaçào da empresa e do §ignatário, loca1 e data, e

ba§icamente com os seguintês têrmos: > "DECLÀRÀMOS sob as pênalidades dâ Iêi, que temos pleno
conhecamento das condições e peculiâridades inêrentes à natureza dos trâbalhos relativamente ao
objeto da Tohada de Preços no OOOOL/2023, assum.indo total rêsponsabilidade por êssê fato e

intormando quê nào o utilizaremos para quâisguer quesLionamentos futuros que ensêjem avenças
técnicas ou financeiras com a Plefeitura Municipal de Mogeiro _ PB" <.
6,8,2.1.No caso do licitante dêsêjar realizar uma visita ao 1ocaI da obra ou serviÇos com o

acompanhamentô dê um responsávê1 do ORC, deverá comunicar prêviamente a Comissáo com a devida
antecedência, observâdo o prazo máximo para rêa1izaÇáo da referidâ visj-ta, necêssária pêrê que

seja feito o agendamento junto ao setor compêtente do órgáo.
6 . ô . 3 . Comprovação de capacidade técnico-profissional, feita através dê atêstado fornêcido po!
pêssoa juridÍca de di!êito púbIlco ou privado eo noDê do Reapon!ávql Iécnico designado pelo
ficitante, devidamênte registrado junto a entidade profissional comPelentê, denônstraodo a

execuÇão de sêrviÇos com caracteristicas semelhantes à parcê14 mais rêfevante do objeto da

presente licitação, abaixo discriminada. O referido atêstado só será aceito se acompanhado da

correspondente Cêrtidâo de Acervo Técnico - CÀT emitida pefo conselho regionat de fiscalização
profisiional conpetente e da conprovaÇáo dê que o referido Responsável Técnico designado pertencê
ào quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vêncedora do presentê cêrtame. Ta1 comprovação
podárá ser feiLa através da aprêsentaçáo de qualquer um dos seguintes documêntos, a crltério do

licitante: a) cópia da Carteira dê Tlabatho ê Previdência Socla1 - CTPS assinada ôu da ficha de

Rêgistro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestação de selviÇos regido pela legislaçào
civil comum, devidamente rêgistrado no registro Público, nos termos do ArL. 221, da Lei Eederal
n" 10.406. de 10 dê janeiro de 2aa2; c) Contrato social, alteraÇão contlatual ou equivalente na

forma da lêi, quando o responsável técnico for sócio da emprêsa Serão admitidos os atêstados
refêrêntes à execuçâo de obras ou serviços similarês de complêxidade têcno1ógica e ÔpêIacional
equivalente ou superior a: CONEoRME OBJE?O LICITÀDO'
6. I - 4 . Comprovação de capacidadê téCnico-opêracional, feita através dê atestado fornêcido por
pessoa juridica dê dj.r;ito púb.Iico ou prj-vado eú favor dÀ Eqrrerr, demonstrando aPtidão do

ii.it"ni. por êxêcuÇão de serviços, em caracteristicas semelhantês à parcela mais re1êvante do

objêto da presente IicitaÇão, abaixo indicada, Serão adnitidos os atestados lêferentês à execuÇão

dê obras ou serviços 5imi.l-arês de compfexidadê tecnotógica ê opêracional equivalênte ou superior
a: CONrORME OBJETO LICITADO.

?.0.DÀ REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCTÀIIENIO
?.1.O licitantê dever:á se aprêsentar. par]a credenciamento junto a comissão, quando foI o caso,

atravé§ de um representante? com os documentos qúe o credencj.am a Participar deste procedimênto
licitatório. cada licitante credenciará apenas um rePresêntante que será o único admitido a

j-ntêrvi! nâs fasês do cêrtame na forma prêvista nestê instrumento, Podendo ser substituido
posteriormentê por outro dêvidamente crêdênciado'
i,2.puru o credenciamento devêrâo ser aPresêntados os sêguintes documêntos:
7.2,l..Tratando-sê do representante legal: o instlumento constitutivo dâ emprêsa na forma da Lei'
quando fo! o caso. devidamente rêgistrado no órgão compêtênte, no qual êsteiarn expressos seus

p'oderes para exercer dileitos ê assumir obrigaçÕes em dêcorrêncj'a de taf invêstidura;
'l .2.2 .TÍa:-ando-se de proculador: a procuraÇão por instrumênto Público ou particular da qual

constem os necêssários Poderes Para firmar decla!ações, desistir ou aPresentar as razõês de

recurso e praticar todos os deniis atos pertinêntes ao cêrtame; acompanhada do correspondente
instrumentodêconstituiçãodaemprêsa,quandofÔrocêso,quecomPrÔvêosPoderesdomandante
para a outorga. Na hipótese de piocuraçáo seja par:iicular deverá aer reconàeqida a firüa ea

c8.tório do reaPectivo aigiatário.
?,2.3.O representante l-egal e o procurador develão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estês documento§ cleveráo ser enLreguês a comissáo - antes do início dê sessão Púb1ica - em

ôriginal, por qualquer Procêsso de cópla autenticada por cartório competente ou menibro da

Comissão.
?,4.À não apresêntação ou ainda a incorreÇão insanávêI de quatquer dos doêumêntos de

credencj.amento impêdirá a participaÇão ativa do replesentêntê do licitante no Prêsentê certame'
Esta ocorrência náo inabilitatá surnarianente o concorrente, apenas perde!á o direito a

manifestar-sê nas correspondêntes fases do processo licitatório, Para tanto, a comissão rêceberá
regularmênte do referido concorrente seus ênvelopes, declaraÇõês e outros e]êmêntos necessário§
à parti-cipaçáo no certame, dêsde que aprêsêntadÔs na forma definida neste instrumento' l. ,-,
7.5.No momênto dê abêrtura da sêssão púb1ica, cada lj.citante, por interrnédio do seu rêPresenFê!tê
devidamente credenciado apresêntará, êm sêparado de qualquer dos envelopes' a seStr\te
documenEaÇào: \,.
? .5.1. DecLaraÇão de Elaboraçáo Indêpêndente de Proposta - Ànêxo IÍ' Y!"



?.6.euando os envelopes DocumentaÇáo e Proposta de Preços forêm enviados via postal, a declaraçâo
indicada no item 1.5.1 deverá ser apresêntada dentro do envelope Docuroentação.

8. O. DÀ IIÀBrr,IrÀÇÁO
8.1.Os docunentos necessários à habi,fitaÇão dos licitantes, deveráo sêr aplesentados ern 01 (uma)

via, dentro de envelope Lacrado, contendo as sêguintes indicaçÕes no anverso:

a0001/2a23
PREFEITURÀ MUNÍC]PAI DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO . TOMÀDA DE PREÇOS N"
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTÀCÀO deverá conter os segulntês elementos:

8.2. PESSOA JURÍDlCA:
I .2 . 1 . ComprovaÇão dê cadastramento nos terlnos do item 6-1 dêste instlumentÔ'
B.2.2,Pro\ra dê inscriÇão no cadastro Nacionâ1 de Pêssoa 'Turidica - CNPJ'

8.2'3.Prova dê inscrição no cadaslro de contribuintes estadual ou nunicipal, refativo à sede do

licitante.
g,2.4.Ato constitutivo, estatulo ou contrato social êm vi-gor, devidamentê registrado, êm se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos

dê eleiÇáo de sêus administradores. Inscriçáo do ato constitutivo, no caso dê sociedades civis,
acompanÀada de prova de dirêtoria êm êxercício. Dêcreto dê autorização, êm se tÍatando de empresa

ou ;ociêdade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autor:izaÇáo para

funcionamênto êxpedido Pelo órgão compêtênte, quando a atividadê assim o exigir' Rêgistro
comercial. no caso de empresa indiv-idual. Estas exigências não se aPlicam ao licitante que.

quando da'etapa de crêden;iamento oo certame, já tenha apresentado dê forma regular nos termos

Jo pr.""nt. lnstrumento convocatório, a referida docunentaÇáo solicitada ueste subitem'
8.2.5.Ba14nÇo patrimonial e demonstraÇôes contábêis do último êxercicio social' já exigiveis ê

apresentado; nà forma da lêi, com indicâçáo das páginas colrêspondentes do tivro diário em que

o mesmo se encontra, bem cono apresentaÇão dos comPetentes têrmos de abêrtura ê encelramenio'
assinados por profissional habilitado e devidamente Iegistrados na iunta coinercial competente.

vêdada a iua substituição por balancetes ou balanÇos plovisórios. Tratando-se de êmpresa

constituída há menos de un ino, ou aquela quê ainda não tenha realizado o fechamênto do seu

f.i^"i.o ano de existência no prazo 1ega1, poderá apresenta! o Bafaço de Àbertura assinado por

profissionaL habj'litado ê devidamente registrado na junta comêrclal competentê'

S.2.6.RegularidadeparacomaFazendaFederal-certidáoNegativadeDébitosRêlativosaos
Tr:ibutos Fedêrais ê à Dlvida Ativa da União'
8.2.7'certidÕêsnegativasda§FazendasEstadualeMuniciPaldaSededolicitante,ououtro
equivalênte, na forma da lei.
I .'2 . 8 . comptovação de rêgularidadê relativa ao Eundo dê Garantia por TemPo de serviÇo - EGTS'

apresenta.,dooresPectivocertificadodeRêgulalidadefornecidapelacaixaEconônicaFêderaf,
8.z.9.p.ova dê injxistência de débitos inaáimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a

apresentaÇão de cêriidão ltegativa de Débitos irabalhistas CNDT, nos têrnos do Títu1o vÍÍ-A da

Consolidêção das Lêis do Tr;ba1ho, aProvada pelo Dêcrêto-Lei n" 5'452' de 1" de máio de 1943'

8,2.10.DeálaraÇão do licj-tantel de cumprim;nto do disposto no Art' f"' lnciso xxxllI' da

Constituição Eederal - ArL.27, fnciso V, da Lei 8'666/93; de superveniência dê fato impêditivo
no que ai" respeito à participação na ticitaÇão; e de subneter-sê a todas as c1áusulas e

condiÇões do prãsente j-nstrurnento convocatórj-o, conformê modêlo - Ànêxo I1'
B,2.ti.termo ãe Renúncia, caso o Palticipante ênvie âpenas seus envelopês' sem representante

credenciado e desejar renuncia! ao direito de lnterpor recurso e ao prazo respêctivo reIâtivo à

FasedêHabi].itaÇão,concoldandocoÍnoprosseguimentodÔcertamelicitatório,conformêmodelo_
Ànexo III.
8.2.12,cêrtj-dão negativa de falência ou concordata expedida pelo dlstribuidÔr da sêde do

licitante, no máxino 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas'

8.2.13.RegistroouinscrÍÇáo,emconpâtibilidadêcoftoobjêtodoprêSêntêcertãme,dolicitante
ã-""r" ."ipor1"aveis tecnicos, quand; for o caso, frente ao con§êIho regional dê fiscalizaÇão
profissioná1 compêtentê, dâ região da sede do licitante'
8.2.14.Àlvará de localização ê funcionâínento e/ou declaraÇáo da Prefeitura do local da sêde da

Firma, informândo quê a mêsma funciÔna no êndêreço mencionado nos documênto§'

8 . 3 . DocuDentação .Elrêcl'fj.ea:
I . 3 . 1 . comprovâção dê prestação de garantia - item 6'8'1'
L 3 ,2 . ComprovaÇào de plênô conheciÃento das condiÇões da obra ou sêrviÇos - item 6'8'2'
À .: . à. c".p.o".iao de àapacidadê técnico-profissional - itêm 6'8'3'
à . à , a . co.p.""uiao de capacidade técnico-oPeracional - item 6'8'4'
I .3 . 5 . ComprovaÇão de quê o licitante sê enquadra nÔs termos do Àrt' 3" da Lêi 123106' se for Ô

caso, sendo consideraclo microempresa ou empresa dê pequeno porte ê recebendo' portanto'
tratamento difê!ênciado e simpiificando na forma aefinida Pela 1êgis1ação vigênte' Tal

.ãÀpro.rrç"o poderá ser feita atr;vés da aprêsenlâção de qualquêr um dos sêguint€s docuhêntos' a

critério do ticitante: a) declaração .*p.e""a fornalnente as§inada pelo profissional da área

contábil, devidamentê rluuirii"ãà; À) ...iiaao simprificada êínitida pela junta conêrcia1 dâ sedê

do licitante ou equiva]ente, na forrda da legislação Pertinentê' A ausência da referida declaraÇão

ou cêrtidão §implificada, apenas nêste caso para comprovêção do enquadrament? "1- 
t-1t1"^ 

-9'i"gi"úao vigenle, não é suliciente motivo para â inabilitaÇão do licitantê' apenas perTrf '
\ir
,x.



durante o presente cêrtame, o direito ao tratanento
ou EPP, previstos na Lei 123105:
8.3.5.l.,À comissáo poderá promover dj-1igência, na
destinada a escfarece! se o licitante é, de fato
empresa de pêquêno porte.

9.0
9.1

DÀ PROPOSTA
A proposta deverá ser aprêsentada

difêrenciado e simpllficado dispensado a ME

forma do Àrt.
e de direito.

43, § 3", da Lei 8.666/93,
considerado microeÍnpresa ou

B-4.Os documentos de HabilitaÇáo deverão ser organizados nê ordem desc!ita neate j-nstrumento,
precêdidos por un índice correspondêntê, Podêndo ser aPresentados êm origj-naf, Por qualquêr
p.o..""o de cópia autenticada por cartório conpetentê, nenülo da Cornissão ou publicaÇão em órgão
àa imp.ensa oficial, quando for o caso. Estando pêrfeitamente legiveis, sern cooter borrões,
rasurâs, êtnendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validadê, e encêrrados em envelope
devidamente lacradô ê indevassáve1. Por sêr apenas uma formalidade quê vi§a facilitar os

trabalhos, a ausência do rêferido indice náo inabil-ita!á o licitante'
8.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimênto, a ausência das cópias dêvidamênte
autenticadas ou das vias originais pêra autenticaÇão pela comissão orl da publicação êm órgão na

imprênsa oficlal, a aPresêniaÇão dê documentos de habilitaÇào fora do envelope espêcifico'
toinará o rêspectivo Iicitante lnabilitado. Ouando o documênto for obtldo via Internet sua

lêgal.idade se;á comprovada nos endereÇôs eletrônicos correspondenles. Podêrá ser utilizada, a

clitério da comissão, a docunêatação cadastral dê folnêcêdor, constante dos arquivos do oRc,

paracomp].ovaÇãodaautenticidadêdeêlementosapresentadospêlolicitante,quandoforocaso.

em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as

segui"ntes indicações no anverso:

sêrviço, prevalecêrá o de inenor valor'
9.8.No caso de alter:ação necessária da

de incorreÇÕes na unidade dê mêdida ut

PREEEÍTURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
pRoposrA DE PREÇOS - IOMÀDÀ DE PRBÇOS N'. 00001,/2023
NO!,IB Do PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o ENVELoPE PROPoSTÀ DE PREÇoS deverá conter os seguintês elementos:

9.2.Proposta efaboradã em consonância com o respectivo projeto e as esPecificaÇôes constantes

deste instrumento e seus elêmentos - Anexo I -, ên papel tiíülado da enPresa, quando for o caso'

assinadaporsêurêpresêntantelêgal.contêndonocorrespondênteitêincotâdoidiscrininâÇão,
qràntiaaae ê valore; üniLáiio e toiar expressos em algarismos, acompanhada de:

9.2.1.Plani1ha de guantitativos e preÇos;
9.2 . 2 . cronograma fisico-financeiro compativel com o plazo de execução dos serviÇos; e

9.2,3.ComposiÇão de custos únitários cóntendo, inclusi-vê, o detalhatnento da composiçáo e da taxa

de BonificaÇáo ou BênefÍcio dê Despesas Indiretas - BDI e dos rêspectivos pêrcentuai§ praticados'

bem como o dêtalhaÍrento dos encargos sociajs'
9.3.Será cotado um único preÇo parà cada item, com a utilizaÇão de duas casas decinais' IndicaÇâo

àm contrário está sujeita a co;reÇâo observando-se Ôs seguintês critérios:
9.3.1.Fa1ta de digitos: serão acrescidos zeros;
9.3.2.Excesso de digÍtos: sendo o primeiro dlgito excedente lnenor çnle 5, todo ô êxcesso sera

srprimiao, caso conúário haverá o arredondarnenio do dígito anterior para mais e os dêmais itêns
êxcedentes suPrimidos.
g.4.APIaniIhadêquantitativosêprêÇos,oCronograÍnaflsico_financeiroeaComposiçãodê
custos Unitários, deverão ser assinadas por Responsáve1 Técnico da empresa. Propostas que

.t.á""nt.. o mesmo Rêsponsáve] Técnico serão desclassificadas '
9.5.À proposta deverá ser: redlglda em Ilngua portuguesa e em moeda nacional' êlaborada con

clâreza, sem altelnatj-vas, rasu;s, emêndas e/ou entrelinhas' Suas fothas rubricadas e a últitna
datada e assinada pero responsâve1, con indicaÇáo: do valor total da proposta em algarisnos,

dos prazos dê entregâ ou eiecuçao, das condiÇóes de pagamento' da suâ validadê que náo Podêrá

sêr inferior a 60 dlas, e outras informaÇÕes e obser.,alôes Pêrtineotes que o licitante julgar:

necessária§.
9.6.Existindo discrePância entre o preço unitário ê o valor total' resultado
do pleço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá'
9.'1-.Fíca estabêlecido que havêndo divergência de preços unitários Para um

da roul t ipl icação

mesmo produto ou

das

proposta feita P
ilizada, observada

revalecerá o val-or corrigido.

ela Comissão, decorrente exclus ivamentê
a dêvida proporcionalidade, bêm como

na multlpticaÇão e/ou soma dê valorês, p

9.9.À não indicaÇão na proPosta dos prazos dê entreg
àu de sua validade, ficará subêntendido quê o licitan
a to convocatório e, portanto, serão consider:adas as de

exlg ências neo sendo suficiente motivo para a desclas
9.10 -É facultado aô l-icitante, apresenta! a ploposta n

a ou exêcuÇáo, das condiçôes de pagamento
tê aceitou intêgralnentê as disposições do

têrminaÇÔes nele contidas para as rêfe
sificação da ProPosta.
o próprio modêfo folnecj-do pê1o ORC,

disposiçôes deste instrumentque esteja devidamente preenchido '
s-.fr.su.á dêsclassificada a proposta que deixar de atender as

sde

10. O. DO CRITÉRIO PÀRA JI'LSâI{ENAO
10.1.sêrá dêclarado vencêclor deste cêrtane Ô licitante que' atendidas todas as e

presêote instrumênto, aPrêsentar Ploposta com menor valor globa1 no corrêspondente

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

xigências do
item cotado,



1O,2.itavendo igualdade de valorês entrê duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto nos
Àrts. 44 ê 45 da Lei complêinêntar L23/06 êÍro Art. 30, S 2'. da Lêí 8,666/93, a classificação
sê fârá através de sorteio.
10.3.Na presentê licitação sêrá assegurâda, como critério de dêsêmPate, Preferência dê
contratação para as nicroempresas e empresas de PequeDo portê.
1O.4,para efeito do disposto neste instrumento, entende-sê por empate aquêIas situaÇõe§ em çIlê
as propostas aprêsentada§ pelas microempresas e empresas de pequeno portê sejam iguals ou aLé
1OB (dez por cênto) supêriores à proposta mais bêm classificãda.
1O.5.Ocorr:endo a situação de enpate conforme acima definida, proceder-se-á da seguj-nte forma:
10.5.1.À mictoempresa ou êmpresa dê peque.o porte nais bem classificadâ Poderá apresentar
proposta de p!êço infêrior àguela considerada vencedola do certame, situaÇeo em que será
adiudicado em seu favor o objeto licitado;
10.5.2.Nâo ocorrendo a contratação da rnicroenpresa ou êmPresa de Pêqueno portê, na forma do item
anterior, serão convocadas as denais remanescentês que por ventura se ênguadrem na situaçáo de

enpatê acima dêfinida, na orden de cfassificaÇão, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivafência de valores apresentados pela§ nicroempresas e empresas dê pequeno
porte quê se encontrem no intêrva1o êstabelêcido como situação de empate, será realizado sorteio
entre efas para que sê identifique aquela que primêiro poderá aPresentar melhor Ôfêrta'
1O.6,Na hipótese dê não-contrataÇáo nos termos acima prêvistos, êm quê foi observada a situação
de enpate e assegurado o traLamento diferenciado a microemplesa e emPresa de pequeno porte, o

objetà licitado sêrá adjudicado êm favot da proposta originalmente vencêdo!a do cêrtame.
10.?.ÀsituaÇãodeempate,naformaâcimadefinida,§omente§eaplicaIáquandoamê.lho!ofêrta
inicial náo tiver sido apresentada por microêmpresa ou ernplesa de pequeno porte'

11 .0. DÀ ONDE§I DOS TN,ÀBÀIBOS

11,1.para o têcebimento dos envelopês e .inicio dos trabalhos 5êIá obsêIvada uma tolê!ância dê

15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimênto dos envelopes,
nênhum outro será aceito.
11.2.Dec1arada aberta à SeSsào pública pelo Presidênte, será efetuado o devido crêdenciamento
dos interessaclos. somênte participará ativanente da reunião um lepre§entante de cada licitante,
podendo, no entanto. ser assistlda por qualquer pessoa que se j-ntelêssal'
if-3.O nao comparêcimento do represÀntante de qualquer dos lj.citantes nâo ihpêdi!á a efetivaÇão
da rêuni-ão, se;do que, a simplei ParticiPaÇão neste certame implica na Lotal aceltação de todas

as condiÇões estabêlecidas neste Instrunento Convocatório e seus anexos'
11.4.8m nênhuma hipótêse sêrá concedido prazo para a aPresêntaÇão de documentaÇão e/ou

substituiçãodosenveloPesoudegualguerelementoêxigidoenáoaPresentadonareuniãÔdêstinada
à habilitaÇão.
11.5,À Comissâo rêceberá de cada representante os envelopes DocunentaÇáo e Proposta dê Preqos,

e rubricârá juntamente coln os participantes os fechos do segundo'
l.1.6.posteriàrnente abrirá os ãlvelopàs Documentação. rubr:ica!á o sêu contêúdo e solicitará dos

Iicitant-ês quê examinetn a documêntaÇào neles contidas. Ouaisque! impugnaÇóês levantadas deverão

ser comunic;das â Comissâo, quê as consignará na Àta de reunião'
1L.f.Plosseguindo os trabalh;s, a Comissáo analisará os documentos e as impugnaçÔes porvenfura

formuladas;elos licitantês, dando-Ihes ciência, em seguida, do !esultadÔ da Fase de Habilitaçáo'
Entretanto, se assim iulgar necessário, poderá divulqar o resultado numa nova reuniáo'
rêgistrando-se na Ata, ou áediante publicaçáo na imprensa oficiêl ou ainda enitindo aviso por

escrito, obselvada, nestes casos, a àêvida antecedência nêcessária - não infelior a 48 (quarênta

e oito) horas.
11.8.ocorrêndo à desistência êxpressa dos licitantes ao direito de recorrer na Ease de

Habil.itaÇào, conforme previsto no À!t. 43, III, da Lei 8'666/93' nê mesma sessâo poderá haver a

abêrtuladosenvefopesPropostas,ca§ocontrárloSerámarcadanovadata,comobservânciaao
prazo recursal estabelecido na fegisfação pertinente'
i1.9.o envelope PloPosta de preços, devidamente fêchado e lacrado' será devolvidÔ ao licitante
inabititado, dêsdê que não tenha havido recurso ou após suâ denêgação'
11.1O.Encerrada a Easê de Habilitação ê obsêrvados os ditamês deste instruínento' a Comissão

procederá então à abertura dos ênvelopes Proposta de PreÇos dos proponêntês declarado§

habil-itados, rubricará o seu conteúdo e frcultará o exame da documentaçáo neles cÔnt1das a todos

os participantes, os quais Poderão efêtuar impugnaÇões' devidamente consignadas na Àta dê

reuniáo, quando fo! o caso.
if .f.f .e Cámissâo exaninará os ê1enêntos apresentados, as observações eventualmênte aPontadas,

dêclarando, em seguÍda, vencêdor o licitaote que, atendidas as exigências e considerados os

critérios definidos neste i-nstrumento, aprêsentar proPosta mais vantajosa para o oRC'

11.12.Dâ rêuniâo lavrar-sê-á Àta circunstanciada, na quaL serão registrâdas todas âs ocÔr!ências

e que, ao finâf, será assinada pela Comissão e l-icitantês presentes'
11.13.En decorrência a. lài ôo.pf.mentar 123l06, a comprovação de regularidadê fiscal e

trabálhistadasrnicroempresaseêmpresasdêpêquenoportesomêntêsêráêxigidaParaêfeitode
assinaLura do contlato, observando-sê o sequintê Procedimênto:
11,13.1.Às mlcroemprêsas ê empresas de Pequeno porte, por
licllaÇão, deverão aPrêsentar tÔda a documentaÇão exigida P

fiscal ê trâbalhista, dentrê os documentos enumêrados nês

HabiLitação e intreg rantes do ênvelope Documentação, mesmo quê e

11 , 13 .2 . Havendo alguma rêstrição na comprovação da rêgularida

ocasiâo da ParticiPâção ne sta
ara comProvação de regular idâde
te insLrumento Parâ efêito dê
sta aprêsentê alguma rêstli Ção;
dê fiscaf ê trabalhista, será
corresponderá ao momento em que

íodo, a crltélio do oRC, âra a

bito, ê emissão das eve 1S

âssêgurado o prazÔ d
o ficitante for dêc1
regularizaÇão da doc

ê 05 (cinco) dias úteis' cujô têrmo inicial
arado vêncêdor, prorrogáveis por igual per
umêntação, pagamento ou parcelamênto do dé

u positivas com efeito de certidão negativa;certidões nêgativas o

t
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11,13.3.4 não-regularizaÇão da documentaÇào, no prazo acima previato, implicará decadência do
direito à contratação, sêm prêjuizo das sanÇõês p!êvistas no Àit. 81, da Lei 8.666/93, §endo
facultado ao ORC convocar os licitante§ rêmanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou rêvogar a IiciLâção.
11.14.Os documêntos apresêntâdos pelos Iicitantes no Credênciamênto e os elemenlôs constantês
dos envel-opes Documentação e Proposta de PreÇos que forêm abertos, sêrão retidos pela Comissão
ê anexados aos autos do procêsso. No mesmo contexto, o envêlope PloPosta de PrêÇos, ainda
lacrado, do licitante inabllitado que nâo for rêtirado po! seu representantê lêgal no Prazô dê
60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do Presente certame, será sumariamênte
destruído,

12.O.DO CR]TÉRIO DE ÀCEIT.EBIÍ.IDÀDE DE PREÇOS

12.1.ttavêndo proposta com valor parâ o respeêtivo item relacionado no Ànêxo Í _ TermÔ dê

Referência - Espêcifj.caçóes, na colunâ código:
12-1.1.Superior ao estimado pelo ORc, o item será desconsiderado; ou
1.2.1.2.Com indicios que conduzam a uma presunção refâtiva de inexequibi I ldadê, pelo critério
definido no Art, 48, rr, S 1', da Lei 8.666193, en tal situaçâo, não sêndo posslvet a j-mediata

confirmação, podêrá ser dâda ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exeguibilidadê,
sêndo-lhê facultado o prazo de 03 (três) diâs úteis para comprovar a viabj.lidade dos Preços,
conforme par:âmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do j_têm'

12.2.Salienta-se que tais ocorrências nào desclassificam automaticamente a proposLê, quando for
o caso, âpênas o itêm corrêsPondente.
12.3.O valor estimado que o oRc se propõe a pagar pelo objeto da plesente licitaÇão - vaLor de

Rêferência -, quê represênta o somatório total dos pleÇos relacionados na rêspectiva planilha
dos serviÇos a serem exêcutados, referênte ao correspondentê item, está devidamêntê informado
nêste instrumento convocatório - Anexo 1.

13.0.DOS RECUBSOS
13.1,Dos atos dêcorrentes deste procedimento Iicitatório, caberão recursos nos têrmos

109 da Lêi Eederal n.o 8.666/93.
1.3.2.O recurso será dirigido à autoridadê supêrior do ORC, por internédio da Comissào'
sêr protocofizado o ori;ina1, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00

êxcl;sivanente no seguinte endereÇo: Àv. Presidênte João Pessoâ, 47 - Centro - Mogêiro

do Àrt

devendo
horas,

- PB.

1{. O.DÀ EOMOIáGÀÇÃO E lDirlrDrcÀçÂo
l4.l.conctuidooju]ganentodaspropostasaplesentadas,acomi§sáoemitlrárelatórioconclusivo
dos trabalhos desenvolvidos no ierlame, remêtêndo-o a autoridade superior do ORC, juntamente

corn os eIêmêntos constitutivos do processo, necessários à HomologaÇão ê Adjudicaçáo da resPectivâ
Iicitaçâo, quando for o caso.
14.2.A'auto;idade superior Podêrá, no entanto, tendo em viata sêmplê a defesa dos intelesses do

oRC, discordar e d;ixar dà honologar, total ou parclalmente, o resultado apxesêntado pêla

comissáo, revogar ou considerar nula a LicitaçáÔ, desdê quê aPlesênte a devida fundamêntaÇão

êxigida pela 1ãgistaçao vigente, resguardados os dileitos dos licitantes'

15.0. DO ColllRÀto
15.1.Àpós a homologaÇão pela Àutoridadê superior do oRC, o licitantê vencêdor sêrá notificado
para, ãentro do pràzo de 05 (êinco) dias consecutivôs da dâta de recebimento da nôtificaÇão,
assinaroresPectivocontrato.quandoforocaso,efaboradoemconformidadecomasmodalidades
permitidas peia Lei Federal n.o a.eea/gz, podêndo o mesmo sofrer a1têrações ,ros termos definidos
pêla referida norina.
15,2.Nâoatêndendoàconvocaçãoparaassinarocontrato,êocorrendoêstadentrodoprazode
validade de sua proposta, o licitànte perderá todos os dirêitos que porventura tenha obtidÔ como

vêncedor da l icitaÇão.
I5.3.ÉpermitidoaooRc,nocasodolicitantevencedolnãoconparecerparaassinaturadocontlato
noplazoecondiÇôesestabêlecidos/convocaroslicitantesrênanescentes'naordemdê
classificaÇao, para fazê-1o em igual Prazo e nas mesmas condiÇões do licitante vêncêdor'

inclusivê quanto ao preÇo, ou revogar a presentê licitaçáo'
l-5.4.0 contrato que eventualmente venhá a ser assinado pe1ô Iicitante vencedor, Poderá 5êr

afteladocomadevidajustificatlva,unilateralmentepelocontratanteouporacordoentleas
partes, .ros casos previitos no ert. âs e será rêscindido' de pfêno dirêito' conformê o dispostÔ

nôs Arts. 'l'1 , 18 e ?9, todos da Lei 8.666,/93; ê executado sob o regime de empreitada por preÇo

g1oba1.
15.5.O Contratado fica Obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou

supressõês quê se fizerêm í"" oU..", até o respêctivo limite fixado no Àrt' 65' S 1' da Í'el
g-666/93. Nenhum acréscimo ou suplessão poderá exieder o linitê estabelecido, salvo as supressões

rêsultantes de acor:do ceIêbradÔ êntrê os contratantês'
15.6.4 diferenÇa percentual' entre o vafÔr global do contrato ê o preÇo 91obâ1 de rêferência não

poderá sêr reduzida em favor do contratádo êm decorrência de aditamentÔs quê nodifiquem a

planilha orÇanentária.
15.l.Na hipótese de c
preÇo desses se rviços
êspecificada no o!Çame
pêrcentual êntrê o valor do orÇ

será calculado considêrando o cr.t

nto base da licitaçáo, sublraindo dessê preç

êlebraÇão de aditivos co.tratuais para a inclusáo de novos serviço5.
sto de rêferência e a taxa de B

o de referência a difÉten
tc

D1

Ça
om
de

arnento base e o valor globâl do contrato obtido no cêrt
nômico financeiro do contrato ê a manutênÇão do percentvistas a garântir o equifíbrio eco

desconLo ofertado pelo Contratado.
a1



16. O.DÀS SÀDIÇÕES ÀDMINTSTRÀII\IÀS
16.1.A recusá injusta em deixar de cumprir as obrigaÇÕes assumidas e precêitos legais, sujeitará
o contratado, garantida a prévia defêsâ, às sêguintês Penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mola de 0,5t (zêro virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na êxecuÇão do

ot;ato o.u contrâtado; c - multa de 1og (dez por cento) sobrê o valor contratado pê1a inêxecuÇáo

toiat ou parcial- dô contrato; d - suspensào temporária de participar em Iicitação ê imPedimento

de contraiar com a AdministraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos; ê - declaraçáo de inidoneidade
paralicita!oucontratarcomaÀdministraÇãoPúb1icaênquantoperdularêmÔsmotivos
àeterminantes dâ puniÇão ou até que sêja prômovida sua leabilitaÇão perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das Penalidades cabiveis fundamentadas

na Lei 8.666l93 '
16,2.Se o valor da multa ou indenizaçáo dêvlda não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao contratado, será automaticatuentê dêscontado da prineira parcela do

p;gamento a q,ê o Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 1* (um por

t.r]to) uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmêntê'
16.3.ÀPôsaaplicaçâodequaisquerdaspenalidadesprevistas,realiza'-sê-ácomunicacãoescrita
ao contratado, ê publicado na imprensa oficiali excluidas as penalidades de advertência e multa

de mora quando for o caso, const;ndo o fundamento fêgal da punição' informando ainda que o fato
será legistrado e publicado no cadastro corrêspondênte'

L?. o.DÀ coMPBovÀçÃo DE EXECOçÃO E nECEBTMEIITO DO OB.IETO

17.1.Exêcutada a prêsente contratação ê observadas as condiÇões
pactuadas, os procedimentos e prazos para rêceber o seu objeto
àaso, à disposiÇôes dos Àrts. 13 a -16, da Lêi 8 666,/93-

18.0.DO PÀGÀIIIENTO
18.1.0 pagamênto será efetuado mediânte Processo rêgular e êm obsêrvância às normas ê

procedim;nios adotados pelo oRc, da seguinie naneira: Para ocorrer no Prazo dê trinta dias'
contados do pêriodo de adimplêmento.
lB,2.odesembolsomáxlmoaoperiodo,nâoserásuperioraovalordorespectivoadimPlemento'de
acordo com o cronograma aptovado, quando for o caso' e sempre em conformidadê com a

disponibil i dade dê recursos financeiros '
18.3.NenhumvaloIsêrápêgoaocontratadoenquantopendêntedê]iquidaÇáoquãIquerobligação
financêira quê thê for imposta, em virtude de penalidade ou inadimPlência, a qual poderá sêr

compensadacomopagamentopendênte,semqueissogeredirêitoaacréscinodêgualquernatulêza.
rg.a.llos casos d; áventuais atrasos de pagamento nos iêrmos desLê instlumento, e desde quê o

Contratado não tenha conco!rido de alguma folrna para o atraso, será adnitida a compensaçào

financeira,devidadesdêadatalimitêfixadaparaoPagamentoatéadatacorresponde!]t'êao
efêtivo pagamênto da parcela. os encargos moratórios devidos êm razão do atlaso no pagamento

se.ao ..'t.útuao" co. ,]tili"ução da sequintê fórmura: EM = N x vP x r, ondê: EM = encargos

moratórios; N = número de dias entre a ãata prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

vP = valor da parcêla a ser paga; e t = ínàice de comPensação financeira' assim apurado: r:
(Tx - 100) 'i 345, sendo 1x J psrcentual do rPCÀ-rBGE âcunulado nos últinos doze meses ou' na

sua falta, urn novo indicê uaotâao pulo Govêrno rederâ1. quê o substitua. Na hipótesê do rêferido
índice estabelêcido para a compeniaÇáo financêira venha a ser extinto ou dê qualquer forma neo

possa mais ser utilizaclo, "u.à 
uaoiuOo, êm substituiÇáo' o que vier a ser determinado pê1a

Iêgis1âÇão êntão em vj-gor.

19.0. DO REAirUsaÀ{EMo
19.1.Os preços contratados são fixos ê irreajustávêis no Prazo de um ano'

ig.Z,o"ntto'do prazo de vi-gência do contrato e mêdiantê solicitaçáo do Contratado' os preÇos

pàaãrao sotrer ieajuste apó-s o interregno de um ano' na ne§ma propo!ção da variaÇáo verifj'cada
no Índice Nacional da construção civil - rNCC acumulado, tomando-se por basê o mês de apresêntação

da respectiva Proposta, ex;lusivarnente para as obrigações iniciadas e concluÍdas após a

ocorrência da anualidadê.
19.3.Nos reajustes subselpentes ao Primej-ro, o lnterregno mínimo de um ano será contâdo a partir

dos efêitos finânceiros do úttimo rêaiu§te'
19.4.No caso ctê atraso o, nio ai1rrlqáÇão do lndice dê reajustaÍlênto, o contratante pagará ao

contratado a importância calculada peLa última variaÇão conhecida, liqu.idando a dj-ferenÇa

correspondente tão logo 
"ãiu 

ii""fquao o indice definitivo' Fica o Contrâtado obrigado a

"f.""u.,a.. 
memória de cá1cu1á referente ao leajustamento de PreÇos do valor remanêscente' sempre

quê estê ocorrer.
19.5.Nas aferiÇões finâis, o indicê utllizêdo para rêajuste sêrá' obrigâtoriamente ' o dêfinitivo'
19'6.casooindiceêstabêfecidopârarêajustamentovênhaaserextintooudêqualquêrformanáo
possa mâis ser uti.lizado, será'adotado, em substituiçáo, o qlrê vier a ser detêrminado pela

Iegisfaçáo então êm vigor.
19.?.Na ausência dê Prêvisão fegal quantÔ ao Índice substituto' as. partes elegêrão novo lndice

oficial, parâ reajustamênto do preço do valor rêmanescente' por meio de terno aditivo'
1.9,8.o re;justê podê!á ser rêalizado por aPostilamento'

GERÀIS
aos ploponentes Pela e laboraÇâo
tipo de lndenlzação.

fisica, ainda quê crêdenciada Por

de adimplemênto das obrj.gaçôês
pelo ORC obedecerão, conformê o

dê documentaçào re t iva20. O . DAS DTSPOSTçÕES
20.1. Náo será dêvida
ao certame, qualquer
20.2.Nenhuma Pes soa
de uma Licitante.

e/ou apresentação

procuraÇão legaI, podêrá rêpresentar úa1s

\,



20.3.A presente licitaÇão somente poderá vir a sêr revogada por razôes de intele§sê público
dêcorrente de fato supervenientê dêvidamente conprovado, ou anufada no todo ou em Parte. por
ilê9a1idade, dê oficj-o ou por provocaçáo dê telceiros. mêdiante parecer escrito e dêvidanênte
fundemêntadô.
2O,4.Caso as datas previstas para a rêalizaÇão dos êvêntos da ptêsente licitação sêjam dêclaradas
feriado e não havendo ratificaÇáo da convocação, ficam transferidos automaticamente para o

prime-iro dia útil subsequente, no mesno locaf e hora anteriolmentê prêvistos.
20.5,O ORC por conveniência administrat.iva ou técnica, sê leserva no dirêito de paralisar a

qualquer tempo a eÍecuÇão da contratação, cient.ificando devidamentê o Contratado.
20.6,Dêcairá do dj-reito de impugnar pêrante o ORC nos têrmos do presênte instrumento, aquele
que, tendo o aceitado sem ôbjeÇáo, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou

irregularidades que o viciatâm hipótese êm que tal comunicado não terá efeito de recur§o.
20.7.Nos valotes apresentados pelos flcitantes, já devêrão estar incluÍdos os êustos com

aquisj.Ção de materj-a1, não-de-obra utilizada, imPostos, êncargos, frêtes e outros que venham a

incj-dir sobrê os respêctivos prêÇos.
20.8,Às dúvidas surgidas após a apresêntaÇáo das propostas ê os casos omissos neste instrumento,
ficaráo única e exclusivamente sujeitos a interpretação da Conissão, sendo facuftada a mesma ou

a autoridâde supêrior do ORC, em quafquer fasê da IicitaÇão, a promoÇáo dê diligência destinada
a esclarecer ou a complemêntar a instrução do procêsso.
2O.9.para dirinir controvérsias decorrentes deste certane. excluido ql]alquer outro, o foro
cotnpetentê é o da Conarca de Itabaiana.

Mogeiro -

LEBSON JO

PB, 23

FLAVÍANO
Pres iden e da Comi s são

Janeirô dê 2023.
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PREFEITT'RÀ MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERHÀNENTE DE LICITÀÇÃO

À}IEXOI-TOMÀDÀDE

TERMO DE REFERÊNC IÀ

PREÇOS N" OO00L/2023

- ES PEC I E]CAçÔES

1.0
1.1
NA

. DO OBJEIO

.Constitui objeto dêsta licitaçáo: CoNTRÀTAÇÃO

COMUNIDADE MÀNIÇOBÀ, ZONA RURÀL DE MOGEIRO-PB'
DE EMPRESA PARÀ PAVIMENTAÇÃO EM PARÀLELBPÍPEDO

2.0.wsrrFrcÀlrvÀ
2 . 1 . coosldêrando as necessidades do oRC, tem o prêsente terno a finalidade
ê adequadanentê, os Procedimêntos necêssárlos para viabilizar a contrataÇão
2.2,4s caracteristicas e espêcificaÇões do objeto ora licitado sáo:

CóDI@
1 lxEcuÇÀo DE

:PÀRÀLELEPÍPEDO
iDE MÔGEIRo-PB

EM

RURÀ]-

UNIDÀDE QUÀIITIDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO TOIÀ!
LND i 481.603.98 481.603,98

dê definir, técni ca
êm te1a.

DrscRrrfixÀçÂo .

SERVIEO DE PÀVJMENTÀÇÃO
NÀ COMUNIDADE MÀNIÇOBA, ZONÀ

5. O.MODEI,O DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante destê Termo dê Referência o

podêndo
devi da

3. 0.oBRrGÀçÕES DO CON'RATÀDO
3.l,ReSponsabiIizar-se por todos oS ônus e obrigaÇÓes concernentes à legj's1ação fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bêm como por todas as dêspesa§ ê conpromissos assumidos, a qúalquex

titulo, perante sêus fornecedore§ ou terce-iros êm razão da execução do objeto contratâdo'
3.2.Substituj.r, arcando con as despesas decorrentes. os natelj-ais Ôu serviÇos que aprêsentarêm
alteraçõês, detêrioraÇôes, imperfeiçõês ou quaisquel ilrêgulaxidades discrepantes às êxigências
do insirumento dê ajustê pactuado, ainda que constatados após o !ecêbiinento ê/ou Pagamento,
3'3.Náo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mêdiante prévia
e expressa autorizaÇão do contratante.
3.4.üanter. durânte a vigênciá do côntrato ou outros instrumentos hábei§, em compatlbifidade
com as obrigaçóes âssumidas, todas as condiÇôês de habilitaÇão e gualificaÇão exigidas no

respêctivo pioaau"o Iícitatório, aprêsentando ao contratantê os documentos necessálios, sêmpre

que soliciLado.
j,S.S.iti. Nota Fiscal correspondente à sedê ou filial da ernpresa que apresentou a documentaÇão

na fase dê habilitaÇão.
3.6.Exêcutar todas as obrigaÇões assumidas com obselvância a melhor técnica vigênLe, enquadrando-

sêr rigorosamente, dentrá dos precêitos legais, normas ê especificaÇóes técnicas
co!respondentes.

{.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÂBILIDÀ.DE DE PREçOS

4.1.Havêndo proposta com vafor Pala o respectivo item relacionado no Ànexo Í - Têrno de Referência
- EspecificaÇÕes, na coluna códÍgoi
4.1,i.superior ao estimado pêIo oRC, o itêm será desconsidêrado; ou

4.1.2.com indlcios que conduzam a uma presunÇão ielativa de inexequibil idade, pelo critério
definido no Art. 48, Ir, S 1., da Lêi 8,666/93, êm tal situaÇão, não sendo Possíve1 a inediata
confirmaÇeo, poderá ser dada ao liciLante a oPortunidadê de demonstrâr a sua exequibilidade'
sendo-Ihe fâcultado o prazo de 03 (tIêS) dias útêis para conprovar a viabilidadê dos preços,

conforne parâmetros do mêsmo Àrt. 48, 1I, §ob pêna de dêsconslderaÇão do itêm'
4.2.SaIienta-se que tais ocorrências náô desclassificam automaticamenLê a proposta, quando for
o ca§o, apenas o item corrêspondente,
4.3.O valor estimado qra o OnC se propõe ê pagan peto objeto da presente licitaÇão - Valor de

Referência _, que lepresenta o somàtório total dos prêÇos refacionados na rêspectiva planilha
dos sêrviÇos a serêm executados, refêrelte ao correspondenLe item, está acina indicado'

modêIo de proposta de PreÇos
próprio modê1o fo rnecido.

481.603,98

correspondente,
dêsde que seiao licitante aPresêntar a sua proposta no

nte prêênchido, confolme faculta o lnstrumênto

LEN CN

SECR TÁRIO
E DfuA AL S

convocatório - Anexo 01

ESTÀDO DÀ

TOfÀÍ.

u



ESTÀDO DÀ
PREFEITUBÀ MONICIPÀI DE MOêEIRO

coMrssÀo PERMÀNENTE DE rrcrrÀÇÀo

À}TEXO 01 AO TER!ío DE REFERÊNCIÀ _ PROPOSTA

TOMÀDÀ DE PREÇOS N' 00001,/2023

PROPOSTÀ

REF.: lotrÍÀDÀ DE PREÇOS N" 00001/2023

OBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ PAVIMENTÀÇÀO EM PÀRÀLELEPÍPTOO N.A COMUNIDADE MÀNIÇOBÀ, ZONÀ

RÚRÀL DE MOGEIRO-PB.

PROPONENTE :

Prezados Senholes,

Nos têrmos da licitação em eplgrafe, aprêsentamos proposta conforme abaixo:

cóD rGo
1,E

P

DE MOGE IRO-PB

VALOR TOTÀL DÀ PROPOSTA _ R$

PRÀzo - It.em 5.0:
PAGÀI4ENTO - Ilen 18.0:
VÀLIDADE DA PRoPOSTÀ - Ítem 9.0:

CN PJ

XECUÇÀO DE SERVIÇO DE

ÀRÀLELEPÍPEDO NÀ COMUNIDÀDE MÀN

PAVIMENTÀÇÃO
ÍÇoBÀ, zoNA

DI UNIDÀDE
UNI)

/de

T'NIÍ

de

TOTÀÍ,

i

Re sponsáve1

EM
RURÀL

I

\j"



PÀRÀIBÀ
PREEEÍTURÀ T,{UNICÍPÀI DE !íOGEIRO
courssÃo PEaMÀNENTE DE LICrTÀÇÃO

ÀNEXO II - TOMÀDÀ DE PREÇOS N. OOOO1/2023

MODELOS DE DECLÀRÀÇÔES

REF.: TOI,ÍÀDA DE PREÇOS N' 00001/2023
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO

PROPONENTE
CNPJ

- DECLÀRÀÇÃO de cumprj-rnento do disposto no Art. 7o, lnciso xxXIlI, da CF

da Lei 8.666/93.
1

EoLtlA 01/ 02

Art.27, Inci so

condiÇÕês do correspondêntê instrumênto

O proponênte acima qualificado, sob penas da Lei ê êm acatamênto ao disposto no Art. 7Ô inciso
xxxÍIT da consLituiÇão Fedeial, Lei 9.8547 de 2? dê outublo de 1999, declara não possuir em seu
quadrô dê pessoal, funcionários menorês de dêzoito anos em trabâ1ho noturno, perigoso ou

insalubre e nêm menorês de dezessêis anos, êm qualquêr trabalho; podendo êxistir mênorês, a

partir de quatorze anos, na condiÇào de aprendiz na forma da têgislaÇão vigente'

2.0 - DECLÀRÀÇÃO de supervenlência de fato inpeditivo no que diz respeito a particiPaÇão na

licltaÇão.

conforme exigência contida oa Lei 8.666/93, ALt" 32, §2', o proponente acima quatificado' declara
não haver, alé a presente data, fato impêditivo no que diz r:êspeito à hêbilitaÇáo,/participaÇão
na presente licitação, nào se êncontrando em concordata ou êstado falimentar, estandÔ ciêntê da

obrigatoriedade de infornai ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, nâo estâr: sofrendo
p"r,uiidrd. de declaraÇão dê idonêldâde no ânüito da êdministraçâo !'ederal, Estadual, Municipal
ou do Dlstrito Eederal, arcandô civil e criminalmente pela presente afirmação'

0

Local e Data.

3.0 - DECLÀRAÇÃO de submêtêr-se a todas as cláusulas e

convocatório.

O pr:oponente acima qualificado declara ter conhecimento e

rêspêctivo instrunênto convocatório ê submêtêr-sê as condiÇóês
acêitar todas as cláusulas do
nêle estipuladas.

NOME/ÀSS]NATURÂ/CÀRGO
Representante legal do proponênte.

OBSERVÀÇÃO:
ÀS DNCLARÀÇÔES DEVERÂO SER E],ABOBÀDÃS EM PAPEL T]MBRÀDO DO I,ICITÀNTE, QUANDO EOR O CÀSO.

ESTÀDO DÀ

!



REE. : TO}4ÀDÀ DE PREÇOS N" 00001/2023
PREEÉ]TURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

FaLsA A2/02

n'00001/2023 não
com qualquer outro
da adjudlcaÇão do

PROPONENTE I

CNPJ:

4.0

Local ê Data.

DECLARÀÇÃO de elaboraÇào indêpendente de proposta.

(identificaçáo conpleta do reprêsêntante do licitante) , como representantê devidamente
constituido de (identificação completa do licitante ou do consórcio) , doravante denominado
(Iicitante/consôrcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tonada de Preços no

ooool/2a23, dêcIala, sôb as penas da Iêi, em espêcial o arL. 299 do Código PênaL Brasilêiro,
que :

a) a ploposta apresentada para participar da Tomada dê Preços ^" AAA0I/2023 foi elaborada de

manêira independente pelo ticilante, e o conteúdo da proposta não fol, no todo ou em parte,
direta o indiietamente. informado, discutido ou rêcêbido de qualquêr outro Participante potenciâI
ou de fato da Tomada de Pieços n" 00001-/2a23t por qualquêr meio ou por qualquêr pessoa;

b) a intenÇão de aptesentar a proposta efaborada para palticiPar da Tomada de Preços n" OOO0T/2023

não foi infornada, discutida ou recêbida de quafquer outÍo participantê potenêial ou dê fato da

Tomada de Preços no 00001/2023, por qualquêr neio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer rneio ou por qualquer Pessoa, infllrir na decisão de qualque!
outro participante potencial ou de fato da Tomada de PreÇos n' 00001/2023 guanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de PrêÇos

será, no todo ou êm Partê, direta ou indiretainênte, comunicado ou discutido
participante potencial ou de fato dâ Tomãda de PreÇos n' 00001/2023 antes
objêto dâ rêferida l icitaÇão;

ê) que o conteúdo da proposta apresentada para particiPação da Tomada de PrêÇos n" OOO0I/2023

não foi. no todo ou em parte, dlreta ou indilêtamenlê, discutido ou recebido de qualque!
intêgrante da Prefêitura Municipal de Mogeilo antes da abeltura oficial das plopostas' ê

f) que êstá plenamentê ciêntê do teor e da extensão de§La declâração e que detém PLenos Poderes
e informâÇÕes para firmá-la '

NOME /ÀSS INATIRÀ/CARGO
Representante 1ega1 do proponente

OBSERVAÇÁO :

AS DECLABÀÇÓES DEVERÃO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEL T]MBRÀDO DO L]CITÀNTE, OUÀNDO FOR O CÀSO

\ú
^



ESTÀDO DÀ
PREEEITI'NÀ UUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO rrr - EoMÀDÀ DE PREÇOS N' 00001/2023

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCÍA

REF.: TOI4ÀDA DE PREÇOS N' 00001,/2023
PREFE]TURA MUNIC]PAL DE MOGE IRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 TERMO DE RENÚNCIA ao tecurso conformê Plevisto no Art' 43, Inciso 11I, da Lei 8.666,/93.

Local e Data

O propo.ênte acimâ qua.lificadô, dêc1ara, na forna do disposto no Àrt. 43, 1II, da Lei 8'666/93,
acêitar o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documêntação prelj-mina! do processo
ern epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrunento convocatórj-o, desistindo, assim,
expressamente dê qualquer i-ntêlposiÇào dê recurso previsto na lêgis1ação vigente, bem como âo
prazo colrespondente e concordando, portanto, com o prosseguimênto do celtame. Declará ainda
àue, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua propostâ e a dos demais
licitantes e após observado o disposto no Art. 3", s 2" da LêL 8.666/93, ficâ autorizadÔ a

realizaÇão do sortêio para definição da rêspectiva classificação, não sendo necessário a sua

convocaçâo para o correspondente ato púbIico, cônforme previsto no Àrt. 44, § 2" do rêfêrido
diploma Iegal.

NOME/ÃSSINÀTURÀ/CÀRGO
Represêntantê legal do proponente

OBSERVAçÃO:
O TERMO DE RENÚNCIÀ DEVEú SER ETABORÀDO EM PÀPEL T]MBRÀDO DO LICITÀNTE, OUANDO EOR O CASO.

L.
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ESTÀDO DÀ BÀ
PREEIITI'BÀ !{T'NICIPÀ! DE UOGEIRO

COII{ISSÃO PERT.ÍÀNENTE DE LICITÀÇÂO

ÀlrExo rv - roMADÀ DE PREÇOS N"

MINUTA DO CONTRÀTO

roN{ÀDÀ DE PREçOS N" OOOOL/2023
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N. TP

CONIRÀ1O N": ..../...-CPL

00001/2023

a0001/ 2023

TERMO DE

MOGEIRO E
CONTRÀTO QUE ENTRE S1 CELEBRÀ}4 A PREÉEITURÀ MUNICIPÀL DE

PARÀ EXECUÇÁO DE OBRÀ CONPOR}G DISCRIMINADO
NESTE TNSTRUMENTO NÀ FOR}4À ABAÍXO:

pefo presente instrumento de contrato, de u.n lado Plefeitura Municipal de Mogeiro - Av'
presiáente João pessoa, 4T - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08.866'501/0001-67. neste ato
representada pelo Prêfeito Antonio José Fêrreirâ, Blasileiro, solteiro, EmPlesârio, residênte e

domiciliado na sitio Pintado de cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB. CPF n' 840'199.644-91.
Carteira de 1dêntidade n. 3360118 SSPPA, doravante simPlesmênte CONTRÂTANTE, ê dÔ outro lado

. ', CNPJ no . .. ' " ' ' ', neste ato rePlesêntado
por.-
CPF n'

. residênte e domiciliado Dâ ....r
,, Carteira de ldentidade doravantê simplêsmênte CONTRÀTÀDO, decidiram

o quêl se regê!á pelas c1áusulas e condiçÕesas partes contratantes assinar o prêsentê contrato,
a

CL.ÁUSULÀ PRIMETBÀ - DOS FUNDÀIIEIIIOS:
Este conLrato decorre da licitaÇão modalidade Tomada de Pleços no 00007/2023, processada nos

termos da Lêl Eêdêra1 n' 8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complenentar n' 123, de 14 de

Dezêmbro dê 2006; e legisl-ação pertinente, considêradas as alterações posteriores das rêfelj-das
normas.

cúuSÚLÀ SEGI,NDÀ - DO OBJETO:
o plesênte contrato tem por objêto: CoNTRÀTAÇÁO DE

NÀ COMUNIDÀDE MÀNIÇOBÀ, ZONA RÚRÀL DE MOGE]RO-PB.
EMPRESA PARÀ PAVI}IENTÀÇÃO EM PARALELEPIPEDO

À obra deverá ser executada rigorosamentê de acordo com as condiÇõês expressas nêste instrumento,
ploposta apresentada, especificaçÓes técnicas correspondentês, prÔcesso dê licitaÇâo modalidade

io."au a. preÇos n" ooaaT/2023 e instruções do contratante, documentos esses que ficam fazêndo

partes integrantes do presentê contrato, indepêndente de transcriçâo; e sob o rêgime dê

empreiEada Por Prêço global .

crÁuErrrÀ TERCEIRÀ - Do \re!,oR E PREÇos:
o valor total deste contratÔ, a base do pleÇo PropÔsto, é dê RS

CÍ.ÁUSuIÀ QT'ÀRTÀ - DO REÀ.'USTÀ!'ENÍO ET'{ SENTIDO ESÍRITO:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'
ó.n'tro'ao prazo dê vigência do contrato ê mediante solicitaqáo do contratado, os preÇos poderáo

sofrer rêajustê após o Íntêrregno de um ano, na mesma proPo'ção da variação vêrificada no Índi'ce

Nacionaf d-a Consiruçao Civil - ÍNCC acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da

respêctivaproposta,êxclusivamentêparaasobligaÇóesiniciadaseconcfuídasapósaocorrência
da anualidade.
Nos reajustes subseqrlêntes ao primeiro. o intêrregno mínino de un ano será contado a partir dos

êfeitos finánceiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaçâá do índicê de reajustaúento, o contratante pagará ao contratado
a importancia calcufada pela úitimÂ variação conhecida, liquidando a dj.ferênÇa correspondente
iao iogo seja divulgado o í.,di." dêfinitivo. Fica o contratado obrigado a apresenrâr memória de

cáIculá refÉrente aÀ teajustamento de preÇos do valor remanêscente, senpre quê estê ocorrêr'
Nas aferiçôes finais, o indice utilizaào para rêaiustê será' obrigatoriamentê ' o dêfinitivo'
casooíndicêêstabelecidopararêajustamentovenhaasêIextintooudequalquêrformanãopoSsa
mais ser utilizado, será adotado, e; substituiÇão, o que vier a sêr determinado pela legislação
então em vigo!.
Na ausência- de Pi:evisáo lêga1 quanto ao índice substituto' as pârtes êlegerão novo í
oficiaf, para rêajustamento ão preço do valor lemanêscente, Por meio de termo aditivÔ'
O ÍeajusLê podêrá ser realizado por apostilanento'

d



CLÁUSI,IÀ SEXTÀ - DO PÀGÀMENTO:

O pagamênto sêrá efetuado nediante processo regufar
adotados pelo contratante, da sêguinte maneira: Para
do pêriodo dê adimplêmento.

e em observância às normas ê procêdimentos
ocorrêr no prazo de trinta dias, contados

CLI(USULÀ SÉTIMÀ - DOS PRAZOS E DÀ VIGÊNCTA:
os prazos máximos de início dê etapas de execuÇão ê de concfusão do objeto ora
admitem prorrogaÇão nas condiÇÔes ê hiPóLeses Previstas no Art' 57, § 1", da Lei
âbaixo indicados e seráo considerados da êmissão da Ordem de sêrvj-ço:
a - Início: Imêdiato;
b - Conclusão: 4 (quatro) meses.
À vigência do presentê contlato será dêterminada: 4 (quatro) mesês, considerada
âssinatuÍa; podêndo ser prorrogada nos têrmos do Àrt. 5?, da Lei 8'666/93'

contratadÔ, gue
8.666/93, êstão

cúusuLÀ orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀÇÔEs Do coNTRÀTÀtlTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a exêcuÇão da obra êfetivamente realizada, de acordo con as

rêspectivas c1áusulas do presente contrato;
b - proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiê1 execuÇão da obra contratada;
c - Noiificar o Contratado sobre quâlquer irregulâIidade encontrada quanto à qualidadê da obra,
exêrcendoamaisamplaecomPletafiscalizaÇão,oquenâoeximêoContratâdodesuas
rêsponsabilidadês contratuêis e fegai s;
d - Designar representântes com airibuições de Gêstor e Fiscal deste contrato' nos Lermos da

norma vi;ênte, Lspeci.almente para aconpanha! e fiscalizar a sua execuÇão' respectivamênte '
pêlmitidi a cont!ataÇão de têlceiros para assistência ê subsidio dê infoimações pertinentes a

êssas atribuições.

da data de sua

cúusur.À NoNÀ - DÀs oBRrGÀçôEs Do coNrnÀTÀDo:
a - Executar devidamente a obra descrita na C1áusula co!respondente do pre§ente contrato, dent!o
dos melhorês parâmettos de qualidadê estabelecidos pala o ramo de atividade rêlâcionada ao

objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b : Responsabifizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal' civil,
tributá;ia ê tlabalhistâ, bern como por tôdas as despesas ê conpromissos assumidos, a qualqüer

titulo. perante seus fornecedo!es ou terceiros em razão da execuÇáo do objeto contratado;
. j ,unt", preposto capacitado e idôneo. aceito pefo Cont.ratanteT quando da execuÇão do contlato,
que o rêPresênte integralmente em todos os seus atos;
.l.Pêrm.itirefacilitarafisca]izaÇãodocontratantedevêndoprêstarosinformêse
escla rec imênEos so-LicÍtados;
ê - será rêsponsáve1 pelos danos causados diretâmênte ao contratantê ou a terceilos, dêcorrêntes
desuaculpaoudo]onaêxecuÇàodocontlato,nãoexcluiDdooulêduzindoessare§ponsabilidadê
a fiscalizaÇáo ou o acompanhamento pê1o ór9ão interessado;
f - Não cedár, transferir ou subcontratar, no todo ou êm parte' o objêto deste instrumento' aem

o conhecimento e a devida autori2aÇào exp-ressa do Contratantêt
s I l4unt.., durantê a vigência do êontrâto, êm compatibilidadê com as obrigaÇóês assumidas,

íodas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão êxigidas no respectivo Processo licitatório'
apresêntando ao Contratantê os documentos nêcessários, sehpre que solicitadÔ'

cu(usurÀ DÉcr!.{A - DÀ àrÍERÀÇÃô E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilater'almente pê1o Contratante
ou por âcordo entrê as partes, nos casos prêvistÔs no Art' 65 e será rescindido' dê pleno

airáito, conforme o disposto nos Àrts. '7'1 , '78 e ?9, todos da Lel 8'666/93'
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇóês contratuais, os acréscimos ou

suprêssõesquesêfizêremnasoblas,atéorespêctivolimitefixadonoArt'65'S1"daLei
a-666/93. Nenhum acréscimô ou supressáo poderá exceder o limitê esLâbelêcido, salvo as supressões

resultantês de acordo celêbrado entrê os contratantes'

cüíoSUIÀ DÉCIMÀ PBTI,EIRÀ - DO BECEBTMENIO:

Exêcutado o presente contrato e obsêrvadas as condiÇõês de adimplemento das obrigaÇões pactuadas,

os procêdimentos ê prazos para rêceber o serl obiêto Pelo Contlalante obedecerão' conforme o

cas;, às disposiÇôes dos Arts. T3 a -16, dâ Lei 8'666/93'

A recusa injusta em deixar de cunprir as obrig
Contratado, garanti-da a Prévia dêfesa, às seguintes pe

Lei 8.666/93: a advertência; b nulta de mora de 0,5
sobre o valor do contrato Por di
contratâdo; c mufta de 10E (dez Por cento)

aÇões assumidas ê precêitos legais, sujeitará
nalidades previstas aos Àrts. 86 e 87

t (zêlo vlrgula cinco por cento) apl

ria de par:ticipar em licitaçào ê impedimênt

o
da
da

a de atlaso na êntrega, no inicio ou oa eÍêcuçáo do objet
sobre o valor contl:atado pela inexecuçáo tot

a
u
êparciaI do contralo; d suspênsão temporá

cLÁusuÍ.À Qt rltrÀ - DÀ DorÀçÂo:
As despêsas cor:rerão por conta da sêguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigênte:
Recursàs próprios do Município de Mogeiro: srcoNv 911534 coNTRÀTo DE REPÀssE Nô

9L't 534 / 2O2t /MDR/CAIXA N" opERÀÇÀo 1O?9156-09 LEr MUNICIPAL 384/2022 02'08o-SEC.DE INDUST.

COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.451.1027.1108 _ CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FÍO E LINHÀ D

ÀGUA 02A80.75,452.2A09.20-13 - MÀNUTENCAO ÀTIVIDÀDES ÀDMINISTRÀTIVÀS DA SÉINFRÀ

02080.15.?82.1029.1tt3 - RECUPERÀCÀO DE ESTRÀDAS VlClNÀrS 4.4.90.51.00.00 oBRÀS E INSTÀLACOES

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOÀ JURIDICÀ

C!ÁUSULÀ DÉCIMA SEGUNDÀ - DÀS PE§ÀIIDÀDES:



contratar com a Àdministração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão de inidoneidade
para Iicitar ou contrâtar com a ÀdministraÇâo PúbIica enquanlo pêrdurarêm os motivos
determinantês da punição ou até que seja promovida sua reabifitação perantê a própria autoridade
quê aplicou a penalidade; f - s imultaneamênte, qualque! das penafidades cabíveis fundamentadas
na Lei 8.666l93.
Se o valor da roulta ou indeni.zaçáo dêvida não for recolhido no prazo de 15 dias após a cômunicaçáo
ao Contratado, será autonaticamente dêscontado da primêira Parcela do pagamento a que o

Contratado viêr a fazer jus, âcrêscido de juros moratólios dê 1B (um Por cênto) aô mês, ou,
quando for o caso, cobrado judiciafmente.

cUíUsUÍÀ DÉCTMÀ TERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀÇÃO EINANCEIRÀ:
Nos casos de êvêntuais atrasos de paganento nos tertnos deste instrumento, e desdê gue o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atrâso, será admlLidâ a compensaÇão financêira,
devida desdê a dâta Iimite fixada para o pagamento até a data corresPondentê ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios dêvidos em râzão do atraso no pagamento serão calculados con
utilizaÇãodaseguintefórmu1a:EM=NxvPxI,onde:EM=êncargosmoratórios;N=númerode
diês entle a dâta prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; vP : valor da parcela a

sêr paga; e I = índice de compensaçáo financeira, assim apurado: 1= (TX - 100) + 365, sêndo TX

= percentual do IPCA-IBGE âcumulado nos últimos dozê mêses ou, nér sua falta, um novo índicê
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido Para
a conpensaÇão fj.nanceira venha a sêr extinto ou de qualquer forma náo possa nais ser utilizado,
será adotado, em SubstituiÇão, o quê vier a Ser determinado pela legislação entáo em vigor,

clÁusuI.À DÉCI A QUÀRAÀ - DO FORO:

Para dirimir as questôes decorrenLes destê
Itabaiana.

E, por êstarem de pfeno âcordo, foi favrado o
assinado pêIas partes ê por dua§ têstenunha§.

TESTEMUNHAS

contrato, as partês elegem o Foro da Comarca de

presente êontrato em 02(duas) viâs, o qual va j.

Mogêiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

PELO CONTRÀTÀDO



ESTÀDO DÀ PÀRÀISÀ
PREFE ITT'R,A MUNICIPÀT DE I{OGEIRO
courssÃo PER!{ÀNENÍE DE Í.rcrrÀÇÃO

ÀNEXO V - TOlrÀDÀ DE PREÇOS N" 00001/2023

PLANI LIlÀS

Memorial descritivo

O presente caderno de especificações e encargos tem o objetivo de, em complementaçáo

às informações contidas no projeto, definir os critérios para a execução dos serviços, as

condiçÕes para escolha, aquisição e aceitação dos materiais e os processos construtivos a ser

empregados na obra Pavimentação em paralelepÍpedo na Comunidade Maniçoba, Zona Rural

de Mogeiro-PB

í- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A CONTRATADA deverá disponibilizar um Engenheiro Civil para ser o Responsável

Técnico pela obra. O Engenheiro deverá acompanhar todas as etapas da obra, gerenciar a

equipe de trabalho, mobilizar materiais e equipamentos necessários, apresentar relatórios

fotográficos semanais, atualizar o cronograma da obra, apresentar medições conforme modelo

da Prefeitura, além de todo o suporte necessário a execução do objeto. O Engenheiro Civil

deverá permanecer na obra durante período que atenda o bom funcionamento da obra,

devendo o mesmo programar essa jornada em acordo com a Fiscalização Municipal. A

CONTRATADA também deverá disponibilizar um encarregado geral de obras para gerenciar

equipes de trabalho.

2- Servicos preliminares

PLACA INDICATIVA DE OBRA

Deverá ser implantada na obra, em local visível escolhido pela FISCALIZAÇÃO, placa no

modelo padrão do órgáo gestor, nas dimensôes (4,00 x 2,00)m. A placa será em chapa

galvanizada no22 com peça de madeira em lei, com fundação em concreto no

1 :4:S(cim:areia:brita), consumo mínimo de 'l50kg/m3.

SERVIçOS TOPOGRÁFIGOS

Seráo realizados a locação e o nivelamento das ruas a ser pavimentadas, mediante o

emprego de instrumentaçáo e técnicas de topograÍia, definindo-se todos os elementos

geométricos necessários.

A FISCALIZAÇÁO terá total acesso e efetuará o mais rígido controle sobre os serviços

topográÍicos - locação de eixo, nivelamento, traçado de seçÕes transversais, ofsetes e seu

tr{h

\i

ANTONTO JOSE 
§'Jl"Jlr:xij1[]"Edirit"r

FERREI RA:840 1 
p reenetne'eaot eser+et

Dados: 2022.10.26 I5:06:07964491 {3'oo'
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Prêteitura
cidade de Estado da Paraíba

PREFEITURA MUIüCIPAL DE MOGEIRO

respectivo nivelamento e a emissão de Notas de Serviço.

A CONTRATADA procederá de imediato, as verificaçÕes e correções que a

FISCALIZAÇÃO julg ue necêssárias.

A CONTRATADA deverá assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de

todas as referências, efetuar a relocaçáo do eixo nas diversas etapas de serviço ou a

aviventação de outros elementos que se fizerem necessários, todos eles com base nas Notas

de Serviço fornecidas pela FISCALIZAÇÃO.

Antes de ser iniciado qualquer serviço, será instalada uma rede de RN, partindo de um

ponto predeterminado pela FISCALIZAÇÁO. Os marcos que constituiráo a rede de RN terão

afastamento máximo de 200 (duzentos) metros, nivelados e contra-nivelados, não sendo

admitidos erros de fechamento superiores a 'tcm (0,001%) para cada quilômetro.

seráo tomadas todas as providências necessárias pela CoNTRATADA para que os

marcos permaneçam intatos até o final dos trabalhos'

A locação das vias corresponderá aos eixos alinhados, com piquetagem de 20 em 20m ou

fraçáo.

3- TERRAPLENAGEM

Regularização e compactação do sublêito

Será efetuada regularização e conformação da rua em toda a extensão a ser pavimentada

e também na extensáo do passeio de pedestres, conforme determinaçáo do projeto de

terraplenagem (greide e seções transversais). o subleito deverá ser regularizado e

compactado, recêbendo reforço nas áreas onde êste procedimento se fizer necessário.

.I. PAVTMENTAçÃO

4.1- Meio-ÍioPré-moldado

As guias para formação do meio-fio, em concreto pré-moldado, destinam-se a proteger

os bordos do pavimento e criar um ressalto protetor dos passeios e calçadas. Estes

elementos Serão assentados nas laterais das ruas e nos canteiros centrais, em cavas

previamente compactadas. As arestas deverâo observar rigoroso alinhamento e o

rejuntamento será executado empregando argamassa de cimento e areia, no traço 1:3.

As guias destinadas ao meio-Íio em trechos retos deverão apresentar dimensões

mÍnimas (comprimento, altura e espessura) correspondentes a 1 ,00m, 0,30m e 0,1 2/0,15m.

O piso do meio-fio ficará 15cm acima do revestimento' 
FRANctELTo Àí..dod.rds,

ANTONIO JOSE 
*rhadlodê 
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PREFEITTJRA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Em pontos definidos em projeto, as guias seráo rebaixadas para execuçáo de rampas

de acesso, em atendimento aos parâmetros de acessibilidade estatuídos pela norma NBR

9050/2015 daABNT.

o material escavado deverá ser reposto e compaclado logo que fique concluÍdo o

assentamento dos meios-fios.

O alinhamento e o peúl do meio-fio serâo verificados antes do início do calçamento.

Não deverá haver desvios superiores a 0,005 m, em relaçâo ao alinhamento e perfil

estabelecidos.

4.2- Calçamento em paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia

4.2-1 . Espalhamento de areia.

Sobre o leito previamente preparado, será espalhada uma camada de areia média ou

grossa, em espessura tal que a sua altura somada à do paralelepípedo seja de 20cm'

Considerando a altura do paralelepípedo situada entre 10 e 13cm, a espessura do

colchão de areia variará de 7 a 10cm.

A areia para assentamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e duráveis,

isêntas de torróes de argila e matérias estranhas, obedecendo à seguinte granulometria: '100o/o

para a porcentagem que passa na peneira no. 3 (6,35mm) e 5 a 10% na peneira no. 200

(0,074mm).

4.2-2. Recebimento e distribuição dos paralelepÍpedos'

As dimensões (comprimento, largura e altura) mÍnimas dos paralelepípedos serão de

0,14m x 0,'l2m x 0,í0m. Os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma

prevista, com faces planas e sem saliências e reentrâncias, principalmente a face que irá

constituir a superfície exposta do pavimento.

As arestas deveráo ser linhas retas e as faces perpendiculares entre si; Permitir-se-f,

todavia, que a face inferior seja ligeiramente menor que a superior, passando a constituir u\
tronco de pirâmide de bases paralelas. \r'

As amostras de paralelepípedos para exames visuais seráo colhidas segundo critérios

estatísticos.

De cada carregamento que chegar à obra será separada, ao acaso, 100 pedras. se 90%

das peças satisfizerem os exames visuais, o lote será aceito; caso contrário, será rejeitado.

Um lote rejeitado poderá ainda ser aceito se forem substituídas as peças defeituosas, de

forma a enquadráJo na especificação.
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A aceitaçáo mediante exame visual não impedirá que o lote venha a ser rejeitado, na

hipótese de não satisfazer aos exames de laboratório eventualmente realizados, a critério da

FtscALlzAÇÃo.

Os paralelepípedos transportados para a pista deverão ser empilhados, de preferência à

margem da plataforma de habalho. O número de peças de cada pilha deverá ser suÍiciente

para cobrir a primeira faixa à frente, mais o espaçamento entre elas.

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, as peças serão empilhadas

na própria pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocaçáo das

linhas de referência para o assentamento.

4.2-3. Colocação das linhas de referência.

serão cravados ponteiros de aço, ao longo do eixo da pista, afastados não mais de 'l0m

uns dos outros. Em seguida, serão Íixados ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas

ao eixo da pista, a uma distância (desse eixo), igual a um nÚmero inteiro (5 a 6) vezes a

distância entre os dois lados paralelos das peças, acrescida a dimensão das juntas

intermediárias.

Será marcada com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma

cota tal que referida ao nÍvel da guia dê a seçâo transversal conespondente ao abaulamento

estabelecido pelo P§eto.

Será fortemente distendida uma linha pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,

segundo a direçáo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas'

4.2'4. Assentamento dos paralelepípedos'

os paralelepípedos devem ser assentados em fiadas, normalmente ao eixo da via,

ficando a maior dimensão na direçáo da fiada.

As juntas devem ser alternadas com relação ás duas fiadas vizinhas, de tal modo que

cada junta fique dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho'

Este assentamento poderá ser em trechos retos, em junçâo de trêchos retos,

alargamento para estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em entroncamentos.

4.2-4.1 . Assentamento em trechos retos

lnicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma

junta coincida com o eixo da pista. sobre a camada de areia, assentam-se os paralelepípedos

que deverão Íicar colocados de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima

do referencia. Em seguida, o calceteiro com martelo específico golpeia o paralelepÍpedo, de

modo que traga a sua face superior ao nÍvel do cordel. Terminado o assentamênto deste

m

L"

ANToNro JosE Á"i"#fflir*d,,h.r

FERREIRA:8401 TERFETR tr/o1eeí4e1

9964491

FRTTlrllUO DAP^Duo If^triiHo
FnEÍÍ/tsr7a7l072:16 *ar@,srrr
6oe



Preteitura
cidade do Estedo da Paraíba

PREFEITTJRÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO

primeiro paralelepípedo, o segundo Será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e

formando, pelas irregularidades de suas faces, a junta, na menor largura possível, que não

deverá exceder 'l ,scm. O assentamento deste segundo elemento será idêntico ao do

primeiro.A Íileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a

este. O paralelepÍpedo, junto do meio-fio, deverá ser mais comprido que o comum, em vez de

se colocar um paralelepÍpedo de dimensões comuns e mais um pedaço de paralelepípedo.

A Segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o
eixo da pista.

Os demais paralelepÍpedos serão assentados igualmente aos da primeira fileira'

A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos

prolongamentos das juntas da primeira fileira, os da quarta nos prolongamentos das juntas da

segunda e assim Por diante.

Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente iguai§

numa mesma fileira, para evitar quê as juntas longitudinais e transversais excedam 1,5cm.

4.2-4.2. Assentamento em iunção de trechos retos

euando se tiver que fazer a junção de dois trechos de paralelepÍpedos executados

separadamente, de modo que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelas,

formando assim um triângulo, procede-se da maneira especial a seguir descrita.

Deverá ser arrancado um determinado trecho de paralelepÍpedos, escolhendo-se os

maiores para ser reassentados no trecho onde o espaçamento é maior. As fileiras deveráo ser

arranjadas de tal modo que se elimine a necessidade de colocação de paralelepÍpedos com

formato triangular.

4.2-4.3. Assentamento em alargamento para estacionamento

Sáo colocados de acordo com o projeto especiÍico, modificando-se o alinhamento do

meio-fio e prolongando-se normalmente as Íileiras de paralelepípedos.

4.2-4.4. Assentamento em curvas

Nas curvas de grande raio, por meio da seleção dos tamanhos dos paralelepÍnedosf

pela ligeira modificação de espessura das juntas transversais, serão mantidas as fileir\ l.

normais ao eixo da Pista. ,\
Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o procedimento indicado no item anterior

náo dê resultado, o procedimento será feito de acordo com o projeto'

4.2-4.5. Assentamento noscruzamentos

A disposiçáo dos paralelepÍpedos obedecerá, em cada caso, as instruçÕes do projeto. Na

Alnnàdo de fod.
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sua falta poderão ser adotadas os seguintes procedimentos:

o assentamento na via principal deverá seguir normalmente, na passagem do

cruzamento, acompanhando o alinhamento das guias.

o na via secundária, o assêntamento deverá prosseguir até encontrar o alinhamento

das peças inteiras da via principal, executando-se, inclusive, a concordância da quina.

o Nas diferenças utilizam-se amarrações de 10 em 10m, para permitir a diskibuiçâo

da diferença a ser corrigida por toda a extensâo da quadra em pavimentação.

o nâo havendo distinçâo entre via principal e secundaria e náo havendo definição em

projeto, será adotada a solução apresentada em detalhe específico.

4.2-4.6. Assentamento em entroncamento

Na pista principal, o calçamento deverá continuar sem modificação nos procedimentos de

execução. Na via secundaria, o assentamento seguirá da mesma forma até encontrar o

alinhamento do bordo da pista principal.

Não havendo distinção entre via principal e secundaria e nâo havendo definição em

projeto, será adotada a solução apresentada em detalhe especÍÍico.

4.2-5. ComPactação do calçamento

considerando a previsão de rejuntamento com argamassa de cimento e areia, a

compactação será feita mediante o emprego de rolo tipo macadame ou placa vibratória.

Admite-se, ainda, a compactação manual com malho apropriado. Em qualquer circunstância,

esta operação deverá ser executada antes da aplicação da argamassa.

Durante a compactação, cujo numero de passadas não deverá ser inferior a três, a

passagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo

uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando náo se

observar mais nenhuma movimentação pêla passagem do equipamento.

eualquer irregularidade de depressáo que venha a surgir durante a compactação deverá

ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se os paralelepÍpedos com maior oy 
,

menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente Para obtenÉo d\

completa correção do defeito verificado. \'
A compactação das partes inacessíveis aos rolos compac{adores deverá ser efetuada por

meio de soquetes manuais adequados.

4.2-6. Reiuntamento com argamassa de cimento e areia.

O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e

AslÉdo dê formã
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areia no traço 1:3, de acordo com o projeto, não será permitido o rejuntamento com rodo,

deve ser feito com caneco.

A areia para rejuntamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e duráveis,

isentas de torrões de argila e matérias estranhas, obedecendo à seguinte granulometria: 100%

para a porcentagem que passa na peneira no. 3 (6,35mm) e 5 a 10% na peneira no. 200

(0,074mm).

A cura da superfície dasjuntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder pelo

menos durante 14 dias após sua aplicaçáo

4.2-7. Liberação ao tráfego.

Durante todo o período de execuçáo do pavimento e até a sua conclusão deverão ser

conskufdas valetas provisórias que desviem as águas superficiais e nâo será permitido o

tráfego sobre a pista em construção. Tratando-se de via cujo tráfego não possa ser desviado,

a obra será executada em meia pista e, neste caso, o empreiteiro deverá implantar e conservar

barricadas, para impedir o tráfego pela meia pista em serviço, bem como ter um perfeito serviço

de sinalização de modo a impedir acidentes.

A liberaçáo do tráfego de veículos no trecho executado deverá ser feita somente após

2'l dias, contados a partir do rejuntamento do calçamento.

4.2-8. ltens de avaliação do seruiço.

4.2-8.1. Verificação do acabamento da supeiície

Tolerância. A superfície dos paralelepÍpedos, veriÍicada por uma régua de 3,0 m de

comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, deverá apresentar

afastamento inferior a "l ,Ocm.

Recomendação. os serviços serão aceitos se a variação da superflcie, medido com o

auxilio da régua, não exceder a tolerância'

4.2-8.2. Verificação da espessura media do pavimento.

Tolerância. A espessura média do pavimento deverá ser igual ou maior que a

espessura do projeto. A diferença entre o maior e o menor valor obtidos para a espessura

deverá ser, no máximo, de 1cm.

Recomendaçóes. os serviços só seráo aceitos se forem atendidos os controles

geométricos estabelecidos.

4.2-8.3. Verificação da geometria do pavimento.

Tolerância. O trecho será aceito quando a sua largura for igual ou maior que a definida

tu3lnôdodêíoma
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no projeto em até 1%0. Recomendações. Nas pavimentações urbanas restritas por calçadas

ou outros elementos, a largura deverá ser exatamente a deÍinida em projeto.

5. STNALIZAçÃO

5.1- Placa de sinalização viária

Em pontos determinados no projeto da planimetria, seráo confeccionadas e instaladas

placas de advertência com inscriçâo 'PARE', em chapa galvanizada no 16 pintada com tinta

esmalte fosco e letras em película flap top.

5.2- Ptaca de identiÍicação da rua

Em pontos determinados no projeto da planimetria, serão confeccionadas e instaladas

placas esmaltadas de identiÍicaçáo com o nome da rua nas dimensões 45x25cm, conforme

detalhes em projeto.

6. SERVIçOSCOMPLEMENTARES

6.1- Caiação do meio-fio

o espelho e o piso do meio-Ílo serão pintados em 02 demãos, com preparo de cal

hidratada e cola.

não será feito nenhum pagamento adicional para remuneração dos mesmos'

FRANCIELIO DA
PAIXAO
FREITAS:07471072466
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FREIÍ ASt07 471072466
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6.2- Limpeza final e varriçáo de entulhos

Antes do recebimento final da obra, deverão Ser retirados das vias, das jazidas de

materiais e de todo o terreno ocupado pela CONSTRUTORA, todo o lixo, excesso de materiais,

estruturas temporárias e equipamentos. Todas as áreas utilizadas deverâo ser regularizadas

e apresentáveis. Todas as obras deveráo ser limpas e conservadas até que a inspeção final

tenha sido feita. Esses serviços sêrâo considerados indispensáveis à conclusão do contrato e
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r§ffi
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Memóriá de Cálculo

13.4.1
Fomecimsnto e lmplantãFodê placâ de Íegulamêntação om aço,

l+ Sl
3.00

1,00
'1 .3 12 PIÁCA ESMALTAOA PARÂ IOENTIF

45X25CM

NR DE RUA. OIME UNO

1.343
PINTURA OE MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE OE CAL (CAI )

05t2a21
M 463,37

1.3 4 4,-_

1 1.1

LIMPÉZÁ FINAL COMVARRI t DE ENTULHOS

1 4.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PABA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOÍA DE

SER ACOMPANHAMENTO E GREIDE
621.61

1421

.1 4.3-_ __

14.31

DE SUBLEITO OE SOLOREGU E COMPACT
PRÊDOMlNANTEMENTE ARG tLoso AF 11/2019

ASSENTAMEIITO DE GUIA (I!,!ÊIO'FIO)EM TRÉCHO RETO,

coNFEccIoNÂDA EM cONCRETO PRÉ.FABRICADO. OIMENSÔES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENÍO X BASE INFÉRIOR X BASÉ SUPERIOR

X ÂLTURA] PÂRADELIMITAÇÃO DE JARDINS. PRAçAS OU PÂSSEIOS

AF 05/2016

M2

M

621,61

14.32 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICÀ 23,96

1.4.3 3

14.41

EXECU DF PAVIMENÍO EM PARALELEP S. REJUNÍAMENTO
COM ARGAÍ\,4ASSA 1 I\,'ENTO E ARE

M2 621,61

Fomecimênlo€ implantâçãods placa dê Í€gulamsntaçãô êm aço, Rl lado 0.248

l+ Sl
3,00

UNO 100'11.12 PLÂCÀ ESMALTAOA PAIIÂ IOENTIF
45X25CM

NR DE RUÂ OIMENS

1.443
PINruRA DE MEIO.FIO COM TINTA BRANCA A BASE DÉ CAL )

0512021
M 311.96

'1.4.4.4. LIMPE.ZA FINAL COM VAR E REMOÇAO DE ENTULHOS 62'1,61

trI
II
TGIGE
ffi

@r
ÇI
trGrffi

ôI

fd--

<Q

1

- 1zttd2.,t)
2

"'ti42iÍ,9

PMv3 0 4

.9 dê ian€iro de 2023

2t4

((
I

I G€u de s,qrlo I

I rpuelrco I

{FIFÀ'FNTARÉS

rià:Pmiátã.|À 03 . ,iii-'
nr.^§ ÊaEr rrrrÀtÀPÊq

lE-nnapt pt'tÃêE

311.96

iiri.^c.ôMpr sMÉúiaÁêÉs
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Gi.rB IMllffi 5,Tâ,3: à'Ji** 
E Nro DE QUANTTDADES

APELIDO DO EMPREENOIMENTO N" SICONY
917534

N" oPERAçÁo
1079156-09

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRO

o

<o
5

3,00

w*w.w
FomecimêÍtoe implantâÉod€ placa de regulamênlaÉo em áço, R1 lado 0.248

m pêlÍcula retoreflêtiva tpo l+ Sl1.341

ffi

UND 1,00 1,001-342
NR DE RUA, OIMENSPLACA ESMALTADA PARA IOENÍIF

45X25CM

463,37 463,37M1.3.4.3.
PINTURA DE MEIO'FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
AF O5t2021

1.263 a2 1.263,62ERE DE ÊNTULHOSLIMPEZA FINAI COM V1-3.4.1

M2

621,61

ia.lltIl:;a
621,611-4 2.1

1:4lAillr:ilil::t:t:i:i:

1-4.1-1.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE

PREDOMINANTEMENTEARGILOSO,AF 11/2019

SERVtCOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE

ECOREG DE SUBLEITO DE SOLO

621,61

ll:..tr,I,.taa
621,61

311.96 311,96M

ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO.FIO) EM TRECHO RETO,

CoNFEcCIONAOA EM CONCRETO PRÊ-FAERICADO, DIÀ,4ENSÔES

39X6,5X6,5X19 CI\,t (COMPRII\,IENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÁO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS

6

14.3.1

.1;4r?:rrr::rr.i:rtli:ll

23,9623.96OE MÊIO FIO EM PEDRA GRANITIFORN E1432
M2 621,61

3,00

1.4.3.3.

1f:ãa,IIi,
't -4-4.1-

Fomecimentoê implantaçãodê placa dê rcgulâmêntaÉo em aço, R1 lado

'1:3 05t2020IMENTO E AREIÂ

0,24E
l+ sl

PEDOS. REJUNTAMÉNÍODÊ PÂVIMENTO EMEXEC
COM ARGAMASSA

621,61

3,00

1.00UND '1,00
45X25Cl\,'
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICÁçÃo NR DE RUA, DIMENSÓES

1 1.4.2

311,96M 311,96
AF O5nO21
PINTURA OE MEIO,FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (cAlAÇÃo)

1.4.4.3

621,61621,61LtM--zA FTNAL coúvARRtCÃo E REMoCÁo DE ENTULHoS

Responúvel Técnim
t{m: Fránciêlio dâ Pâltão Frêita3
CREATCAIT: í6'18137334
ARTTRRÍ: P82022«49264

)

((

I Grâu de s,q ro I

I lersuçe l

MOGÉIRO/PB

sequnda{ê,14,9 d€ ianeiío o€ 2023
Dâta



G,.IXA PO - PI,ÁNILHA ORçA}TENTÁRIA
Orçamento Base para Licitâçáo - OGU

I{" OPERAçÃO
1079156{9

N. STCONV
917534

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

APELIDO DO EMPREENOIMEI{ÍO

LOCALIDADE SINÂPI
JOAO PESSOA

DÂTÂ BASE DESCRTÇÃO OO LOÍE
o3-22 N

94279

nâ Comunidadê Mani
MUNICIPIO / UF
MOGEIRO/PB

BOt 't
23 38va

BDI 2

0 v" 0 00%

J
Código DêscÍição

ADi'

Cullo Unltárlo I

(rem BDI) {Rll I

-

BOt

l"Ât

PÍ.ço Unitário
(com BDI) (R$) (Rt)

ffiffiwm

1.00 17.865.39 sDt 1 22.O42,32 22_O42,32
1 1.01 cPt.lo10
12. Rua Prol€tada 0í 250.290,12

1.2.1- - |

1]l!-
1.2.1.2

OS PRELIMII.AR:S 4.121 '!'t

437 00 3 496.00

925.11

5.TfO 92

cPt-L001 BRA EM CHAPA OE ACO GALVANIZADOPLACA DE O
SERVICOS TOPOGRAFICOS PÂRA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOÍA DE

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO É GREIDE

8.00 3í,19 BDI 1

2.242.U 0.34cPU{O2

1.2.2. ET
2.12 2.62 5.770,92

1.2_2.1 100576
REGULARIZAÇÀO E COMPACT DÊ SUBLEITO DE SOLO

PREDOIV INANTEMENTE ARGILOSO, AF 1112019
M2 2_202,64

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO,FIO) EM TRECHO RETO,

CONFÊCCIONADA EM CONCRETO PRÉ.FABRICADO, DIMENSÔES

39X6,5X6,5X1S CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA DELIMIÍAÇÁO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.
aF 0í2016
FORN, Ê APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA G ITICA
EXÉCU DE PAVIMENTO EM PARALELEP , REJUNTAMÉNÍO
COM ARGAI\,IASSA 1:3 CIMÊNTO E ARE AF 05/2020

235

48-307.47

992,70

186.234.06

965,57

27 a3

2.202,65

40,55

28,91

50,03

35§7

84,55

1.2.3.1

1.2.3.2.

[.-;

SINAPI 94279

EDI 1DER"PB

SINAPI

04.910.02

101169 M2 68,53 BOt 1

'1.2.+ COMPLEMENT
253.29 1.773,03

100.83 100,83

1,44 1390.44

0.59 1.299 56

m5,29

81,72

1,17

BDí 1
1.2.1.1

1.2.4.4

stcRo
Foínêcim€nlo 6 lmphítsçáo d€ placa dê reguhmentagão €m âço, R1 bdo
0 4am- r+ sl
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÁO NRDE RUA, OIMENS

45X25CM
PITÍTURA OÉ MEIO'FIO COM TIMTA BRANCA A BASE DÉ CAL {CA!ÀÇ Ão)
AF O5t2021
LIMPETÁ FINAL COM V ERE DE ENTULHOS

7,00

1.00

965,58

2.2426/.

BOt íCompâsiÉo CPU,OO6 UNO

SINAPI 102498 M

0 4A BDI 1cPu008
1.3

136.686,03

1,3.í.
53t1,72

1.3.1.1 Composlçâo cPU,Oo2
SERVICOS TOPOGRAFICOS PÂRA PAVIMENTACÂO, TNCLUSN/E NOIA DÊ

SERV ACOM PANHAMENTO Ê GREIDE
M 1.263,62 0,34 BOI 1 0.42 530,72

3.3í0,64
1.X.2.

100576
REGUTARI E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOIúINANTEIúENTÊ ARG|LOSO. AF 11/2019

1.263.62 2,12 BDI 1 2,62 3.310,68

a
r,!.3.

BDI 1
SINAPI

ASSENTAúÊMTO OE GUIA (MEIO,FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ.FABRICÂDO. DIMENSÓES

39X6.5X6.5X19 CM (@MPRIMENTO X BASE INFERIOR X AASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA DELIMrTAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS,
1.3.3.1

PMv3.0 4

AF 0512016

NI 463,37 40.55 50,03 23.182,40

1t3

((

I c,,.0..,n'. II *eueuco I

BDI 3

I I

,181.603,98

22.01232 r

Composl..ào
BDI 1 oÁ21

SINÀPI
BDI 1

lE;rnMÊlrÂêÀô

t\.r BOI 1

52t3444

1.2.4 2

1_2_4.3
BDI 1

PVraô§ p§Ft tt |NÂRF§

ÍFRPÀPI FiIAGEII

1-3-2-1. stNApl

-/-:



(

GA'"HA PO . PLANILHA ORçA'í E NTARI,A

Oçamento Base Para Licitaçáo - OGU

PROPOIIEI{TE 
' 

TOMADORN'OPERAÇÂO
1079156-09

N" STCONV
917534 PREFEITURA MUN AL DE MOGE

DATA BASÉ oEscRrÇÁo oo LorE

APELIDO OO ÉMPREENDIMENTO

MUNICIPIO / UF
IRO/PBLOCALIDADE SINAPI

JOAO PESSOA

BOt 1 aot2
00%

aot 3

0 oo%

â

.t
(R$)

BOt
(%) (com BDI) (Rt)

Cu3to Unltáíio
(ssln Bol) (Rl)DêscíiÉocódigo

549.672A 9115,41GRANTTrcAE APLICACAO DÊ MEIO FIO EI,l04.910.021.3.3.2
84,55 106 839,0764,531.263,62M2101169 AF 05t2020

REJUNTÂMENTODE PAVIMENTO ÉM PARALELÊ
1:3 E1.3.3.3.

759,87253,25205,293,00Foínecimênto € lmplântação dê placa de rogulamê nlaÇáo êm aço, Rí lado
r+sl52134441.3_4.1

100,83BOr '1 100.8341,12UND 1,00NR OE RUA.PLACA ESMALTADA PARA IDENTI
cPU{O61.3.4.2

õ67,251,17M 463,37).PINTURA DE MÊIO.FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
1024981.3.4.3.

7451_26EREFINALcPU-0081.3.4.4.

261,08o,420,34621.61SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENÍACAO. INCLUSIVÉ NOTA DE

O E GREIDESE
CPU-OO2'|.4.1.1

1.628,622,62621,61 2,12M2REGU
ARGILOSO, AF 'I1 19

DE SUBLEITO DE SOLOÉ COMPACI
1-4.2-1

15_607,3650,0331'l,96 40,55M39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALÍURA), PARÂ OELIMIÍAÇÃO OE JARDINS, PRAÇAS OU PASSÉIOS.

16

ENTAM
ICADO,

oTRECHEI\,1 REÍO.DEENÍO GUIA (MEIGFTO)
NsÔEsEABR otMEI\,I PRÊ-FCONCREÍOCONFECCIONADA

1.4.3.1

I 67 85423EM PEORADE MEFORN04.9
52.557,1384.5568,53621,61DE PAVIMENTO EM

Ê

PEDOS, REJUNTAMENTO
AF 05120201011691.4.3.3

253 A 759,87205,293,00Foín€omênto o lmphítâ@ d€ pls dê regu lamentaÉo om aço, R1 hdo
0

52134141.4.4.1

100,83 100,83a1,12UNO 1,00NR DE RUA, DIMPLACA ESMAÍADA PARA IDENT
45X25CMcPU-0061-4.4.2

1,44 449,22'1.'17311,96À,tMÊIO- ).COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (

AF O5lm21
PINTUÍtA

1024981.4.4.3
59 366 75621 1E

1

I
EI
Er

!E
E

do SINAPIto, foram utili ndicada
Encã€os sociais

Obsêlvâçô€s:

PMv3.0.4
2t3

(

I o,", ou 
"'n," 

I

I *pueuco I

BDI 1
SINAPI

ComposiÉo

BDI 1

8Dt 1
. Composiçáo

BDI 1
100576SINAPI

s4279

M2

BDI I
SICRO

BOr 1

SINAPI

I



GA'XA PO . PLA,'IILHA ORçA'ti ENTÁRIA

Orçamento Base para Licitaçâo - OGU

PROPONENÍE / TOÍÚADORN" OPERAçÃO
-09

LOCALIDADE SINAPI
PESSOA

N. STCONV
917534

OATA BASE DESCRIçÀO DO LOTE
Mani Zona Ru

ÀPELIDO DO EMPREEI{DIMEXTO

MU ICIPIO / UF
I\,{OGE

I\,4UNICIPAL DE GEIRO
BDI 1

38%
BDI 2 BDI 3

+
(com BDr) (R9) (R$)

custo Unitiáíio
(som BDr) (RÍ)

aDt
t'ÂlOuantidad€DoicÍlçãoCódlgo

TotalUnltârio;a Ouãntidads: Custo Unitário BDI;d decirado
Ítida: OU - 100Y. OutÍoscP - 100%íídai RP - 100%e Contdo lnvestimenio: RA - RatêioSi

À,iOGEIRO/PB

feiíâ,I de ianoiÍo de 2023

Responsávêl Tócnico
[ome: Fíanc]elio da Paixáo Fmilas

CREÂ.ICAU:1618137334
ART/RRT: P82022O449268

Dâta

t
PMv3.0.4

3/3

((

I crau oe sisib I

| *puglrco I



CATffiA Quadro de Composição do BDI

NO OPERAçÃO
1079156-09

No stcoNv
917534

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA i.luNlClPAL DE MOGEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIçÃO OO LOTE

na Comunidadê À,,1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Zona Ruralde iro-PBtal

Conforme leqislacáo tributária municipal, definir estimativa dê percenlual da basê de cálculo para o ISS 100,00%

Sobre a base dê cálculo, definh a Íespectiva alÍquota do ISS (entrê 2% e 5%) 5,00%

BDI 1

TIPO OE OBRA

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula

fi+AC + S+ R +G)*(1+ DF)*(1+L) _1EUt = (LcPlss-cRPB)

Declaro para os devidos Íins que, conforme legislãção tributária municipal, a base do cálculo desto tipo de obra correspondê à '100%, com a

rêsp€ctiva alíquota de 5%.

Declaro parâ os devidos Íins que o regime dê ContribuiÉo Previdenciária sobÍe a Receita Brúa adotado pâra elaboraçáo clo orgamênto íoi SEM

Dêsoneração, o que esta é â altemativa mai§ adequada pâra a Admlnistração PÚblica

MOGEIRO/PB q uinta-feira, I de junho de 2022

Local

Responsávêl Técnico
Nomê: Francielio da Paixão Freitas

CREÀCAU:1618137334
ART/RRT: P820220449268

Itens Siglas
%

Adolado
Administração Central AC 3,80%

Seguro e Gârantia SG 0,320/0

Risco R 0,50%

Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,640k

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (lSS, vâriáv€l de acordo com o município) 5,00%

Tributos ContribLl Previdenciária sobr€ a Receita Bruta - 0olo ou 4,5% - DesoneraÉo CPRB 0,00%
BDI PAD 23,38%

Data

1t1

BDI SEM dêsoneração (Fórmula Acórdão TCU)

u

PNív3.0.4



G.A,, --a.i*H ILHA DE LEVÀNTAMEMTO DE OUANTIDADES
cálculo - oGU

LIOO DO EMPREENOIMENTO N'STCONV
1t5y

N. oPERAÇÁo
1079156,09

MerÉíã d6 Cálculo

1.1.
1,00

8,00DE GALACO tzAoOBRADE EÍ\,4

1-2. Iia, -l
2.202,64SERVICOS TOPOGFTAFICOS PAFTA PAVIMÉNTACAO, I NCLUSIVE NOÍA DE

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIOE1 21.2

1-2 2-

2.202,UM2E COMPAC
DOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 1 1/2019

OE SUELEITO OÉ SOLOREG
PRE

12 21

TRECHO O1 CONTEMPLA 50%
DO AVANÇO DE RUAÀ,4 965,52

DÉ GUIÀ{MEIGFIO) EM TRÉCHO RETO,

CONFECCIONAOA EM CONCRETO PRÉ.FAARICAOO, DIME

39X6,5X6,5Xr9 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

XALTURA), PARA DELIMITAÇÁO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS

NSÔES
ASSENTAMEIVTO

AF 05/2016

1.2 31

27,83
1.2 3.2 FORN, E APLICACAO OE MEIO ÊIO EM PEDRA GRANITICA

2.202.65
TRÉCHO O1 CONTÊMPLA 5OY.

DO AVANÇO OE RUAM2PARALELEPIPEoOS, REJUNTAMENTOE}GCUÇÃO OE PAVIMENTO EM
CIMENTO É AREIA). AF 05/2020COM ARGAMASSA ÍRÂÇO 1:3 (1.2.3.3.

12.41 7.00forneclmáto e implanuçao de plâc, de regLdâmêntaÉo âm aço, Rr lado 0.248

m - pêll(lila rctÍoísflelrva +S
100UNDNR DE RUA, D,MENSÔESPLACA ESMALTAOA PARA

45X25CM

M 965,58
AF 05t2021
PINTURA DE MEIO.FIO COM TINTA BRAN cA A BÂsÉ oÊ cAL (cAtAcÀo).

1.24.3.
2.202,UDE ENTULHOSE REMLIMPEZA FINAL COM VARRI1.2.4 4

1.263,62SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVI ÀrENÍAcAo. tNcLUstvE NoÍA oE
SERVICOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE1.3.1.1

1.3-2.

1.263.62M2
PREOOMIMMTEMENTE ARGILOSO AF-1112019
REGULARãTO E COMPÀCÍAÇÁO DE SUBLEITO OÉ SOLO

1321

1

463,37M

ASSEMTAMEI.TIO DE GUIA {MÉIGFIO) EM

CoNFEccIoMDA EM CONCRETO PRÉ.FABRICAOO, OIMENSÔES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASÉ INFERIOR X BASE SUPERIOR

x ATURA), PARA DELIMITAçÃO DE JARDINS. PRAÇAS OU PASSEIOS,

AF 0t2016

TRECHO RETO

1.331

15,41IT CAto ME PED GRANE ED MEIOFORN13.3.2
M2 1.263,ô2

COM ARGAMASSA IRÂCO 1:3 (Cl MENTO E AREIA), AF 05/2020
@S,REJUNTAMENTo

1.3 3.3.

PMv3 0 4

PROPOT{ENTE / ÍOMADOR
PREF MUNICIPAL DE MOGEIRO

SERV/ÇOS PREI iMlNÁRES

SERV/ÇO§ PRELIM/NÁRES

PAvIMENTAÇÁo

PAVIMENIAÇÁO

PAVIMENTAÇÃO

SERY'ÇOS COMPLEMEI TÁRES

SERYIçOS COMPLEMENÍÁRES

S ERV IçOS ÇOMPLE MENTA R E S

sERviÇos PRÉLIM/ /ÁRES

COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÁO

PAvIMENTAÇÃo

PAvIMENTAçÃO

<oairí9

)d--

21

1,00

8,00

2 242.U

2 202,64

442.19 442.74

27,43

1.101,32 1.101,33

7.00

1.00

965.54

2.202,U

3,TE

5.sE

EE
ãr
FGEI
I
TlT

((

I

I o,", o" s oro I

I rpueuco I

I a/, /626',.

1

1101

I

I-rrrFNTtaIô

\4'Ô§'ôrIq FTrlFiIÍÂFIFS

1.2.4.2

lõffiõ

In"

I



(

lE.§\rxfffiJ,ILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADÉS
Cálculo - OGU

L!DO OO EMPREEIiIDIMENTO N. STGONV
7534

x" oPERAÇÃo
1079156-09

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MOGEIRO

ra,it'Jtnl, üa r§RÂ

SERY/ÇOS COMPLEA,'EMIÁRES

§ERY'ÇOS COMPLEMENIÁRES

S ERVIÇOS COMPLEMENTARES

SEÂ COMPLEMENTARES

SERVIçOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAçÃO

PAVIMENTAÇÁO

PAVIMÉNTAÇAO

L:.:t a,:l:I::::atlti]]I
SERVIÇOS COMPLEMEIVIÁRES

SERY/çOS COMPLEMENIÁRES

SERY/ÇOS COMPTEMENIÁRES

S ERVIÇOS COMPLEMENTARE S

MOGEIRO/PB

seoundajekâ. 9 de ianê]rc

Responsávêl Íécnico
Nom§: Franclêllo da Pâlxáo Freit3l
CREÁ./cÀr: 16í8í37334
ART/RRT: P820220{49268

W
1i3íti:rr:,rririr::::lii

1.3.4.1
Fomecimentoê implantaÇáode da€ dê rêgulamentaÉoem aço, R1 lado 0,248

l+ sl

Quantidad€W
3,00

Memóriade Cálculo

1.3_4.2
PLÂCA ESMALTADA PARA IOEN

45X25CM
NR DE RUA, DIMENS S

UND 1,00

1.3 4.3
prr'rrrnr oÉ r,rero+to cottl ttNiA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF 0512021
I\,4 463.37

1.3.4.4 LIMPEZA FINAL COIVI VARR ERE DE ENTULHOS 1.263,62

::::::::lllI:::

1 4.1.1
SERVICOS TOPOGRAFTCOS PARA PAVII\,4ENTACAO, INCL USIVÉ NOTA DE

SERVICOS ACOMPANHAMENTO E GREIOE

í§:Z;1,:i:l:ili:rlllll

1.4.2.1

.l:rl.:3:::iriri:iir:.i:,:,1

1.4 3.1

REGU E COMPACTAÇÃO OE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTÉ ARGILOSO, AF 112019

ÀSSEIÍÍAMENTO DE GIJIA(MEIO FIO)EIü TRECHO RETO.

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ'FABRICADO, DIMENSÔES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASÉ INFERIOR X BASE SUPERIOR
XALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAçAS OU PASSEIOS.

AF 05/2016

M2

1.4 3.2 FORN E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEORAGRANITICA 96

1.4.3.3

1i4&.r:t,:t::ti::ti::l

1.4.4.1

@S,REJUNTAMENTo
COM ARGAMASSA 1:3 IMENTO E AF 05/2020

Fôme.imentoe implânlaÇ€o de placa dê íegulamentaçáo êm aço, R1 lado 0,248

m ' pellcula retrcrefletivâ tipo l+ Sl

M2

;i§!iI'T;

'1 .4 4 2

-LACA 

ESMALTADA PARA TDENTTFTCAÇÃo NR DE RUA, DIMENS ÔES

45/?5CM
UND 1,00

1.4.4.3
PINTUFTA DE MEIO.FIO COM ÍINTA BRANCA A BASE DE CAL

AF 0512021
M 3'11,96

1-4-4.4 LIMPEZÂ FINAL COMVARRIÇAO E DE ÊNTULHOS 621,61

<Q <Q

Iry 2ry

PMv3.0.4

Data
de 2023

(

I

I GÍaL, de s,q,ro I

f rpuerrco I

§*.;;.;.''':;.'-n .iiii l
621,61

i,t

621,61

ffi
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I ozr.o',

l-- - --rt- .,

><- 214



1É^A^' >,jffi ILHA DE LEVANTAA/IENÍO DE OUANÍIDADES
Cálculo - OGU

APELIDO OO EMPREENDIMENÍO N'S|CONV
91753/,

NO OPERAçÃO
1079156,09

PROPONENTE / TOMÂDOR
PREFEITUF'A MUNICIPAL OE I\,4OGEIRO

53

,1 00

PLACA DÉ OERA EM CHAPA DE ACO GALVANIAqL
VE NOT OETMEN NC USACcosoSERVlC TS OPOGRAF

EH oAMENT GE RE DES

GEM

1.2.11

1_22

12',l2

RÉGULARIZAÇÁO E COMPACT AçÃO DE SUBLEIÍO DE SOLO

PREDOM NAÀ'TEMENTE ARGILOSO AF 112019'1221 22026"i,t,!2

AVIMENÍ

965,57

27

2.202,65

't 2 3.2

ASSENÍAMENIO DE GUIA (MEIGFIO)EM TR

CONFECCIONAOÂEM CONCRETO PRÊ.FABRICADO, DIMENSÔES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPÊRIOR

X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DÉ JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS,

F APLICÀCAO OE MEIO FIO EM PEDRA GRAFORN NITICA

ECHO RETO

OE PAVII\,4ENTO EM PARAIELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO

COM ARGAMASSA T O 1:3 IMENTO E AREIA AF 05,2020
EXEC

Fomecimêdo € implânlaÇão de placa de rc9dame6taç3o êm aço

45X2sCM

OE ENTULHOSE REM 64M

SÔES
rclroÍ€íotivâtiPol+Sl

PLACA ESMÂLTADA PARA IOENTIFI CAçÁO NR DE RUA. DIMEN

Íero+to cott rttrrl aRANcÂ Â BASE DE cAl (cAl

R1 lado 0.248

1.244

M

7,00

965.s8

1.00

LIMPEZA FINAL COM VARRI

1-2.1.

1243

1241

PINTURÀ OE

AF 012421

1.263.621.263.62SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA OE

SERVICOS ACOMPANHAMENTO E GREIOE1311

1.3-2
'L263.621 263 62REGULARIZAÇ E COMP

PREOOMIMNTEMEMTE ARGILOSO. AF 11/2019
OÉ SUBLEITO OE SOLO

463,37

15,41

1.263.62

ASSENTAMENTO OE GUIA (MEIGFIO) EM TRECHO

coNFEccIONÂDA ÉM CONCRÉTO PRÊ"FÂBRICADO. DIMENSÔES

39X6.5X6,5X19 CM (COMPRIMENTOX BASE INFERIORX BASE SUPERIOR

x ALTURA), PÂRA DÉLIMITAÇÃO DEJARDINS, PRAçAS OU PASSEIOS'

-EPAVIMÉNTOEMPARALELEPIPÉDOS,REJUNTAMENTO

M

FORN, E APLIC À-ao DE MEro Fro EM PEoRÂ GRANlrlcA

RETO

EXEC
O 1:3 IMENTO É AREIA

AF 05/2016

COM ARGAMASSA

1.3 31

1.3.3.2

133.3

15 41

PMv3 0 4

1 263.62

xt4

((

I G.au de sq,ro I

I *pueuco I

ô

I

í.

1101

1

2 202,64

1231 M

I\,42

UND I

M21321

463.37

M2



1É^A^r-HTfrJl'rTâ::àãf -'*ENrooEouANrrDADEs

APELIDO OO EIIPREENDIMENTO

<o

ry 3
72585.51:

1.3.4 §Êavtcos coltpleúeur
Fomecimênto o implâniaÇãode plâc€ de regulamêntação om âço, R1 lado 0.244

Ícula rêtrcrefletiva üPo I + Sl
FúCA ESMALTADA PARA IDENTIF ICAÇÁO NR DE RUA, OI

45X25CM
aL (cAl )PINTURA OE MEIO'FIO COM TINTA BRANCAA BASE OE C

AF 0512021
ERE OE ENÍULHOSLIMPEZA FINAL COM VA

o3

UND

M

3.00

1.00

463.37

1263.62

3,00
1.3 4.1

13.4.2

134.3

13.44
1_4.

1,00

463,37

1.263,62

1-4 ',l PRELIMIN

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, I NCLUS VE NOTA DE
M 621 6l

SERVICOS ACOMPANHAMÉNTO E GREIDÉ
621,61

14.1 1

't -1-2-

14.21 M2REGULARI E coMPAcTAÇÀo DE suBLElro oÉ soLo
PREOOM INANÍEMENTE ARGILOSO, AF 112019

621,61

1.,1,3
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO.FIO) EM TRECHO RETO.

CONFÉCCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FÀBRICADO, DIMENSÔES

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X A-LTURA). PARA DELIMITAÇÃO OE JAROINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.
M

AF 05/2016
FORN, E APLICACAO OE MEIO FIO EM PEORAGF|ANITICA
E)ECUÇÃO DE ÉAV[úEt rro EM PARALELEplpEoos. REJUNTAMENTo M2
COM ARGAMASSÀ T O 1:3 CIMENTO E AREI AF 05,2020

311,96

23,96

311,96

14 3.3

23.96

621.61

sERúcôs Coi.{PLEMEMTARES1-1-1-
fornecirnento s i.ptaneçao ds placa de regdâínenlaÉo êm aço. R1 lado 0.248

Íoila relror6n6tvâ lipo I + Sl
ES T o IOENTI FlcAÇÁo DE DI

45X25CM
PINTURA OE MEIO.FIO COM ÍINTA BRANCAA BASE DE CAf (CAI )

AF 05t2021
LHOSLIM E REMO DE

3.00

1,00

311.96

3.00
14.4.1

1442

1.4.4.3

UNO

À4

1,00

31r,96

621,61 621,61

MOGEIRO/PB

N' SICOI'IV
917534

N'OPERAçÁO
1079156 09

PROPONEI{ÍE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Rêsponsávêl Íécnico
IoírE: FÍânclollo da P.itào Frâitât
CREÂrCÀr: l6í8137331t
ARÍ,RRT: P8202ã!14(}2ô8

PMv3 0.4

Data
dajeila.9 do iarÉto de 2023

((

I

I GÍãu de sisiro I

I *puerrco I

621,61

14.3.1

621.61

I

><-l



PrcÍeitura
cidade de E.ttado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Assunto: Memorial Fotográfico

ReÍ: Contrato de Repasse MDR 917534/2021 - Operação 1079156-09 - Prefeitura Municipal de

MOGEIRO/PB

Rua Projetada 01
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PreÍêituÍa
cidad€ de

ww§ffi
§ oí@ÉBúnol

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Assunto: Memorial Fotográfi co

Ref: Contrato de Repasse MDR 9'17534/2021 - Operação '1079156-09 - Prefeitura Municipal de

MOGEIRO/PB



m PÍefêitura
cidade dê Estado da Paraíba

PREF'EITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Assunto: Memorial FotográÍico

Ref: Contrato de Repasse MDR 917534/2021 - Operação '1079156-09 - Prefeitura Municipal de

MOGEIRO/PB

Rua Pro1etada 02

I
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,ry

rt
ta!F

F
I



Prefeitura
Çidade de

W§ffi
Assunto: Memorial FotográÍico

Ref: Contrato de Repasse MDR 917534/2021 - Operação 1079156-09 - Prefeitura Municipal de

MOGEIRO/PB

P

Estado da Paraíba

PREFEITURA MIII{ICIPAL DE MOGEIRO



Preteiturâ
çidade de Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO"r§,.,t" Ás&e &, & -a S!&'§**g)§ &.4*§{ r
) ô d §ê t§§_§ái *§ !§iÊ

§ o,rEúMôb6,

Assunto: Memorial Fotográfico

Ref: Contrato de Repasse MDR 917534/2021 - 0peração 1079156-09 - PreÍeitura Municipal de

MOGEIRO/PB

Rua Projetada 03

[,



Prefeituíâ
cidadG de Estaclo da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Assunto: Memorial Fotográfico

Ref: Contrato de Repasse MDR 917534/2021 - Operação 1079'156-09 - Prefeitura Municipal de

MOGEIRO/PB

Mogeiro - PB, '14 de Junho de 2022

Francielio da Paixão Freitas
Engenheiro Civil

CREA No 1612137334

a
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