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5.4. Caixa de Passagem'.".J.:s/"

As caixas de passagem serao executadas em alvenaria de tijolos, obedecidas as prescri6es para alvenaria
constantes deste caderno. Serao revestidas internamente corn argamassa 1:3 de cimento e areia,
acabamento alisado, tundo de brita e tampa em concreto armada. A tampa devera ser de facil remoao e
permltir perfeita vedaao. Quando executada em area pavimentada, a caixa devera ter 0 nivel superior da
tampa ao nivel do piso acabado e ter 0 mesmo revestimento.

1.

INSTALACOES ELETRICAS

Toda instalaao eletrica devera estar dentro das normas e especifica6es da ABNT e COELCE na area a
ser reformada e/ou construlda.

Serao instalados na Obra os itens constantes no oramento anexo e todo material utilizado devera ser
rigorosamente adequado para a finalidade em vista e que satisfaam as normas da ABNT que Ihes seJam
aplicadas.

6.1. Eletroduto de PVC rigido rosavel

Os eletrodutos a empregar, salvo indicaao especifica do Proleto, serao do tipo isolante, fabricados em PVC
rigido, nao sendo admilido 0 emprego de eletrodutos flexiveis.

Os eletrodutos enterrados serao em pvc rigido antiochama na cor preta, fabncados cam material plaslico
nao reciclado. fornecldo em varas de 3m. Para as deflex6es e emendas serao utilizados curvas e luvas.
Serao permitidas deflex6es par aquecimento ate a bitola de 3/4", inclusive.
Para execuao devera ser tomadas seguintes precau6es:
,

Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a nao deixar rebarbas e
outros elementos capazes de danificar a isola,ao dos condutores no momento da enfiaao.

,

Executar as jun6es corn luvas e de maneira que as pontas dos tubas se toquem, devendo

apresentar resistencia a tra,ao pelo menos igual a dos eletrodutos.
..

Nao deve haver curvas cam raio inlenor a 6 vezes 0 diametro do respectivo eletroduto; somente

curvar na obra eletroduto com bitola igual ou menor a 25mm2 (3/4") e desde que nao apresente
redu,ao de se,ao, rompimento, dobras ou achatamento do tuba: nos demais casos, as curvas
devem ser preofabricadas.
,

Ao ser enterrada no solo, envolver a tubula,ao par uma camada de areia; coma elemento vedante
nas lun6es, utilizar flta Teflon; a tUbula,ao deve apresentar uma ligeira e continua declivldade em
direao as caixas, nao sendo admitida a forma,ao de cotovelo na sua instala,ao.

,

Durante a execu,ao da obra, fechar as extremldades Iivres do tuba e as caixas, para protegao.

,

Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia a enfiagao,
inclusive nas tubulag6es secas.

6.2. Caixas de Passagem em Alvenaria

Se de alvenaria, serao de tijolos ceramicos cam paredes de 15cm, rebocadas internamente, fundo revestido
corn bnta nQ 01 e tampa de concreto e, se de concreto, possuirao espessura minima de 60,Omm. Terao
dimens6es internas, mlnimas, O,40x0,40xO,50m. As caixas para entradas de energia serao de acordo corn
as normas vigentes da concession aria de energia local.
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6.3. Ouadro de distribui.ao . _
",-_;J'iO:/"
Todos os quadros de dlstnbulgao ! quadros de iluminagao devem ser montados contorme indid'imnlm
projeto, contendo os dispositivos de protegao, manobra e comando instalados eligados segundo as
instrugoes fornecidas pelo fabricante, Oevem atender a ABNT NBR IEC 60439-1 ou, no minirno, resultar em
niveis de desempenho e seguranga equivalentes aos definldos por esta, respeitando-se sempre a distEmcia
m inlma entre partes vivas nuas de polaridades dis!intas de 10mm e entre partes vivas nuas e outras partes
condutivas (massa, inv6lucros) de 20mm. Em especlal, para 0 OF-HO (Hemodinamica), devI do as
carac1eristicas particulares do equipamento que alimenta, recomenda-se a montagem por fornecedores do
pr6prio fabricante.

6.4. Ouadro para medi(fao

o quadro para medlgao deve ser instalado de modo que exista, no minlmo, 0 espago livre de 1,5 metro a
sua fren!e, para permi!ir a execugao dos servigos, desde que seja inviavel 0 seu posicionamento no limite da
via publica. A distiincia do ponl0 de medigao ate a rede da concessionaria devera ser de, no maximo, 30,0
metros.

6,5, Cabos em PVC

Os condutores (fios e cabos) serao em eobre eletrolitico corn isolamen!o termoplastico anti-ehama. Os
cabos de alimentagao dos quadros terao proteC,ao para 750v.

Para circuitos terminais, isto e, circuitos que partem de centros de distnbuigao protegidos mecanicamente
por eletrodutos, possuirao isolagao para 70'!750V. Nao sera permitido emendas dos fios tora de caixas. Os
alimentadores dos CO's serao continuos, sem emendas e possuirao isolagao para 750V, exceto quando na
sltuagao entenada,

os quais deverao possuir Isolagao para

1000V.

Para os circuitos termlnais, os

condutores fase serao sempre na cor vermelha, 0 neutro na cor azul claro, os retornos na cor preta e os
condutores tena na cor verde. Outras especificagoes poderao ser determinadas em proleto, as quais terao
prioridade sobre as especificagoes deste eade mo de encargos

Os condutores serao instalados de forma a nao serem submetidos a eslorgos mecanicos incompativeis corn
a sua resistencia.

As emendas ou derivag6es dos condutores serao executadas de modo a assegurarem resistencia mecanica

adequada e contato eletrieo perieito e permanente, empregando-se eoneetor apropriado.
Cuid ados de instala(fao do cabo:
,.

Todos os condutores lases, neu tro e protegao deverao ser identificados de acordo corn a sua
fungao e cores definidas em norma da ABNT;

,.

As quanfidades e segoes de condutores de cada circuito deverao obedecer as especificagoes do
projeto executivo de eletrica;



Executar as emendas e derivagoes dos condutores de modo que assegurem resistencla meeanica
adequada e contato eletrico perfeito e permanente. Os isolamentos das em endas e derivagoes
deverao possuir caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos condutores utilizados. Ouando
justilicados deverao ser utilizados luvas especiais para as emendas de cabos;



0 desencapamento dos condutores para realizagao de em endas e conexoes devera ser feito de
modo cuidadoso. a fim de nao danificar a isolagao dos mesmos;

,

NEW instalar condutores nus dentro de condutos, mesmo

para condutores de aterramento ou

protegao;

,.

Nao serao permitidas em endas de condutores ao longo da instalac,ao, sem a interposigao de caixas
de passagens, derivagao ou inv6lucros. Para areas externas, deverao ser utilizadas fitas autofusao
e isolante nos acabamentos de conex6es.

6.6. Cabo cobre nu
o valor da resistEmcia de aterramento, em qualquer epoca do ano, nao deve ultrapassar a 250hms. No caso

de nao ser atingido esse limite corn um eletrodo, deverao ser dispomha tantos eletrodos quantos
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neeessarros In er Iga os entre Sl com a mesma sec;äo do eondutor de aterramento, ou Sel' efIj,[(lOO'

tratamento adequado do sala.

CONDUTOR DE PROTE'iÄO
Devera ser eabo de eobre nu, deve se, täo curto e retilineo quanto passlvel, sem emendas, e näo conter
chayes ou qualsquer dispositivos que possam causar sua interrupc;äo; sera conectado ao eletrodo de
aterramento, aa neutro do ramal de entrada e il caixa de medic;äo, no trecho de descida, deve se, protegido
por um eletroduto de PVC rigido ou ac;o-earbono de no minime % de polegada,
6.7. Disjuntor termomagm!tico monopolar

Seräo do tipo alavanca e com protec;äo termomagnetica conjugada, norma DIN. Exceto quanto apresentado
quadro de cargas, no projeto executlva, deveräa segu ir as seguintes especifieac;ões m inimas: corrente
nomlnal de 20A pa ra tomadas, 15A para iluminac;äo, 25A para tarnelras eletricas e 30A para chuveiros.
6.8. Dispositivos de Prote<;äo Contra Sobretensäo (DPS)

A protec;äo DPS sera para 40kA nominal, a ser instalada no interior dos CD's. Seräo utllizados um por fase.
Possuiräo indicac;äo de status de operac;äo.

6.9. lIumina\;äo em Poste de Conereto
A iluminac;äo podera se, com lampadas a vapar Metalico (vide proJeto e orc;amento de eada prac;a)
instaladas em petalas de aluminio anodizado brilhante, no formato retangular techado, com cabeceiras em
aluminia fundido e vidro protetor temperado, a prova de choques termicos

e vedado com silicone,

impossibilitando infiltrac;äo de agua. Essas petalas seräo fixados sobre um poste de concreto.
Os aparelhos para luminarias, empregados nesta obra, obedeeeräo, naquilo que Ihes for aplicavel, il EB
142/ABNT, sendo construldos de torma a apresentar resistencla adequada e possuir espac;o para permltl(
as ligac;ões necessarias. Buscaräo antes de tudo a melhor eficiencia energetica posslvel.
6.10. Poste decorativo
Poste Publico deeorativo,

com

luminarias decorativas para iluminac;äo direta, utilizada na iluminac;äo

decorativa, cielovias, areas urbanas, prac;as, jardins, areas reereativas, etc.
6.11. Lumimiria para piso

luminaria decorativa

tipo

balizador, destinada il

ilumina,äo

a dois niveis.

rasante e

superior pa ra

delimitac;äo e i1uminac;äo de percursos pedonais em zonas residenciais, prac;as ou jardins.
6.12. Aterramento com hastes copperweld 3/4" x 2,40m
No aterramento dos quadros de distribuic;äo seräo empregadas hastes copperweld 3/4" x 2,40m, estas
hastes seräo enterradas pr6ximas aos quadro e se localizaräo dentra de ealxas de passagens no solo.
6.13. Entrada de energia
Conjunto de eomponentes e servic;os indispensaveis e neeessarios il entrada de energia em tensäo primaria
ou seeundaria de acordo com os padrões de entrada definidos pelas Coneessionarias de energia nas suas
areas de coneessäo, representada pela Companhla Energatiea do Ceara - COElCE.
As enlradas de energia deveräo atender, tambem, as portarias da Agenela Naeional de Energia Elatriea
(ANEEL),

prescric;ões

da

Associac;äo

Brasilelra

de

Normas

Teenieas

(ABNT)

e

as

normas

das

Coneessionarlas de Telecomunicac;äo local;
o forneeimento das Instalac;ões para a entrada de energia devera inclu", no minimo, alam dos componentes

(equlpamentos, materiais e acess6rios), os t6pieos de servic;os no que se refere ao projeto, fabrieac;ao,
transporte, armazenagem, instalac;äo, inspec;äo e ensaio;

7. PINTURA
7.1. Pintura de meio-fio (caiaáo):

Gonsiste na exeeuao de uma pintura eom tinta a base de "GAL" sobre 0 meio tio. A pintura do meio fio
deverá ser exeeutada por meio manual e por pessoal habilitado. Os servios de pintura serao medldos por
metro linear aplicados no meio fio.

7.2. Demarcaáo de piso

Pintura de faixas eom tinta aerilica, Gor Amarelo e/ou braneo no piso pavimentado para demarcaao das
áreas de Indicaao de vias, faixa de pedestre e estaeionamento.

8. URBANIZACAO E PAISAGISMO
8.1. Bancos

Os baneos utilizados no Projeto serao eonstruidos eonforme apresentado nos detalhes. A sua estrufura será
de madeira (massaranduba), com assento fixado em eonereto.
8.2. Grama

Os servios de ajardinamento detalhados no proJeto de arquitetura eompreenderao 0 preparo e adubaao
da terra, forneeimento e plantio de grama.

Após a limpeza do terreno, proeeder-se-á a retirada cuidadosa dos detritos da eonstruao. eomo restos de
areia, pedra britada, argamassa, eaeos de tijolos e de telhas, latas, pregos, papel, etc, de forma a deixar
livre a eamada de eobertura do terre no.

As áreas a serem

ajardinadas terao seu sola eompletamente revolvidos por proeessos manuais

ou

mecanieos, numa protundidade de 20em ate obter-se superfície de granula,ao uniforme.

8.3. Plantio de Árvores Regional
o projeto de paisagismo teve eomo eseopo a eseolha de plantas rústieas, de fáeil manutenao, e todas já
adaptadas ao elima da regiao, em usa abundante nas dem ais áreas da eidade, sem apresentar problemas.
Algumas espeeies nativas, outras exótieas, eomblnadas, farao um visual de tratamento eondizente eom 0

porte da eonstru,ao

Os jardins proeuram dar um tom aeolhedor, mais íntimo, de eontempla,ao; neles

predominam as folhagens, eom suas múltiplas formas e diversidade de cores. Proeuramos especies altas
para sombrear os baneos e espeeies baixas e vistosas para eompletar 0 quadro, deseortinando todo 0
jardim, que pode ser visto por inteiro; nao há moitas que facilitem 0 eseonderijo de alguem mai inteneionado,
faeilitando 0 trabalho da segurana. Aeompanhando as eal,adas, foram utilizadas especies que se prestam
a topiaria, evitando avanar sobre a leita das ealadas e de grande efeito arnamental. Tamb&m saa

espeeies largamente utilizadas na regiaa, nao senda alvo de furtos. Gom uma paisagem limpa, eolorida, fáeil
de manter, onde a segurana se faz naturalmente.
8.4. Equipamentos para Playground

As fundaðes para 0 equipamento devem ser preparadas de aeordo eom as reeomendaðes do fabrieante,
tomando-se em eonta a neeessidade de estabilidade e segurana. Partieular atenao deve ser dispensada
durante a prepara,ao de fundaðes, para garantir que a montagem final, especialmente onde os apoios saa

embutidos em conereto, seja exeeutada nos niveis eorretos eom um divisor de águas adequado.

E recomendado que provas e laudos de cumprimento das instruðes de montagem seJam fornecidas pela
GONTRATADA. Deverao ser observadas as alturas livres eorretas a partir do ehao e 0 estabeleeimento de
áreas de segurana especifieadas para todos os equipamentos, bem eomo 0 uso eorreto de seladores de
juntas de dilataao.
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Anotaçao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nO 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA 1 SERVIÇO
N° CE2019046S983

ç;ÔD?"

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICllit'"

(-(.}\

c-,

___ 1, Responsâvel Técnico

PEDRO THIAGO OLIVEIRA RICARDO
Titulo prafissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0615604455

)
)

•

Registro 0615604455CE
___

.... 

n

2. Contratante

_

Cantratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

CPF/CNPJ; 07.744.303/0001-68

RUA DR ALVARO FERNANDES

N°: 36/42

Complementa;

8airro: CENTRa

Cidade: Quixeramobim

UF: ce

CEP: 63800000

Pais: Brasil

ART Vinculada: CE20110168942

Telefone'. (88) 3441-1326

Email:

Cantralo: Nio especiflcado

Celebrado em:

Valor:

Tipa de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

R$ 3.000,00

(Oesempenho de CargolFunçào Técnica)

Açào institucional: NENHUMA - NAo OPTANTE
___ 3. Dados da Obra/Serviço

Proprietârio: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

CPF/CNPJ: 07.744.303/0001-68

VilA FOGAREIRO

N°: SIN

Complementa:

8airro: DISTRITO DE PASSAGEM

Cidade: Qulxeramobim

UF: CE

Telefone: (88)3441-1326

Coordenadas Geogrâficas:
Data de lnicio:

04/0312019

CEP: 63800000

Email:
latitude: 0

longitude: 0
Previsao de termina: 04112/2019

Finalidade: Infraestrutura
___ 4. Ativldade Tècnica

21 - ELABORAÇAo

Quantidade

Unidade

38 - ORÇAMENTO :> RESOLUçAo 1025 -:> oeRAS E SERVIÇOS • CONSTRUçAo CIVIL -:>
EDJFICAÇOES -:> EDIFICAÇÂO -:> #5025 - PRAÇAS

1,00

un

5 - PROJETO :> RESOLUÇAo 1025 _:> OSRAS E SERVIÇOS - CONSTRUçAo CIViL -:>
EDIFICAÇOES -:> EDIFICAÇAo -:> #5025 - PRAÇAS

1,00

un

Quantidade

Unidade

1,00

un

7. FISCALIZACAO

17 • FISCAUZAÇAo :> RESOLUçAO 1025 -:> oaRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇAo CIVIL -:>
EDIFICAÇOES -:> EDIFICAÇAo .:> #5025 - PRAÇAS
Apas a conclusao das atividades técnicas 0 profissional devera proceder a baixa desta ART
___

5.0bservaç6es

_

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALlZAÇAo: CONSTRUçAO DE UMA PRAÇA NA VILA DE FOGAREIRO, DISTRITO DE PASSAGEM,
SEDE QUIXERAMOBIM.CE.
,-.

___

6.

Declaraçôes

7.

Enlidade

de

_

Classe

_

ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

0t  'I\J. f0 W"J.;,

___ 8. Asslnaturas

GORLIR.-ICARQO sPF' '25.'04.203_70

O.eclaro serem verdadeiras as informaçôes acima

l

i''''Y(\;'t'

" (1

IOl<avY11"elll na Da

I,'

Secrelirio de 01 .

,de C0-ld

Loça)

PREFEITURA MUNIOJPÂflEœl

data

IIva

,e lnlraeslrulura
lM - CNPJ: 07.744.30310001..&8

___ 9. Informaçëies

• A ART ê valida somente quando quitada, mediante apresentaçâo do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea .
• Sornente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quilada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.
___

10.

,,>

Valor

Valor da ART: R$ 85,96

_

Registrada em:

08/04/2019

Valor pago: RS 85,96

Nosso Nûmero:

8213201558

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: htlps:llcrea-ce.sitac.com.br/publicoJ, corn a chave: 57WA3
Impresso am: 09/04/2019 âs 08:44:31 por: , ip: 171.37.204.209

www.Cfeace.org.br

Tel: (65) 3453-5600

faleoonosco@creace.org.br
FaK: (65) 3453-5604
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XIII. PE<;AS GRÂFICAS
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DO FOGAREIRO
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PRAÇA DA CDMlJNIDADE
DO FOGAREIRO
PLANTA BAIXA PROPOSTA
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ANEX02
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DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuizo das sanðes e multas previstas neste ato convocatório,

que

a

.

empresa

(denominaao
endereo

da

pessoa

jurídica),

CNPJ

nQ

, é microempresa ou empresa de pequeno porte,

nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nQ 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos

termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer 0 direito de preferéncia como
r'

critério de desempate no

procedimento Iicitatório da TOMADA DE

PREI;OS NQ

realizada pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim.

Cidade e data

Nome e assinatura do representante

RG /CPF

Nome e assinatura do Contador

CPF / CRC

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800.000 - Quixeramobim.C.
CNPJ 07.744.30310001.68. CGF 06.920.168-4
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MlfX0-3
MQIlELO DE CARIAPROPOSTACOMERClAL

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereo, telefone e fax)
Local e data

A
Com issao de Licitaao
Quixeramobim-Ceara.

REF.: TOMADA DE PREOS N"

_

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execuao dos servios objeto do Edital de TOMADA DE
PREOS N"

pelo preo global de R$

ITEM

ESPECIFICAl;AO

01

CONSTRU<:iio DA PRA<:A DE CONVIVENCIA NA
COMUNIDADE

DE

FOGAREIRO,

(

UND =t=QUANT_

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

VALOR G_LOBAL R.L_

I

NESTE

MUNlciplo, PARA ATENDER AS NECESSIDADES

.).

SERV

01

E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL
----

DE QUIXERAMOBIM.

o prazo de execuao do servio sera de 120 (cento e vinte) dias e 0 prazo de vigencia do contrato sera de
12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nQ

8.666/93, alterada e consolidada.
Caso nos seja adjudicado 0 objeto da presente Iicitaao, nos comprometemos a assinar 0 Contrato no
prazo determinado no documento de convocaao, indicando para esse fim 0 Sr.

Carteira de Identidade n°.
n°

expedida em ---.!---.!__, 6rgao Expedidor



e CPF

, como representante legal desta empresa.

Informamos que 0 prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura da Iicitaao.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi6es estabelecidas no Edital,
Termo de Referencia, Relat6rio Tecnico anexos desta Iicitaao.

Atenciosamente,

Rua Monsenhor Salviano Pinlo, 707 - Cenlro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
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FIRMA PROPONENTE / CNPJ
REPRE5ENTANTE LEGAL / CPF

ENGENHEIRO RE5PON5AvEL TECNICO
N" DO CREA

ANEXAR:

Conforme 0 item 5.2.1 do edital, os seguintes documentos:
a) Premissas para elaboraao do oramento, compreendendo Composiao do BDI e Encargos
50ciais, conforme anexo V do Relat6rio Tecnico;
b) Oramento Basico, conforme anexo VI do Relat6rio Tecnico;
c) Cronograma Fisico-Financeiro, conforme anexo VI/ do Relat6rio Tecnico;

d) Composiao de Preos Unitarios, conforme anexo IX do Relat6rio Tecnico;
e) Composi6es de preos elaboradas, conforme anexo X do Relat6rio Tecnico;
f) Prazo de validade da proposta, que sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias;
g) Prazo de execuao dos servios sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissao da
primeira ordem de servio;
h) Assinaturas do (s) s6cio (s) e do (s) Engenheiro (s) responsavel tecnico;
i) Declaraao de que estejam contidas todas as despesas necessarias para a execuao dos servios,
tais como:

•

Materiais, equipamentos e mao de obra;

•

Carga, transporte, descarga e montagem;

•

5alarios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

•

Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, Iicenas, alvaras, multas e/ou quaisquer infra6es;

•

5eguros

em

geral,

bem como

encargos decorrentes de fen6menos da

natureza,

da

infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados a

Contratante e/ou a terceiros, gerados direta Oll indiretamente pela execuao das obras
e/ou servios;

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
CNPJ 07.744.30310001-68 - CGF 06.920.168-4
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ANEXO 4 - MODELO DE DEClARACAO DE VISITA AO LOCAL

Local e data

A
Comissao Permanente de Licitac;5es

Ref.; Tomada de Prec;o W

_

OBJETO; CONSTRUl;AO DA PRAl;A DE CONVIVENCIA NA COMUNIDADE DE FOGAREIRO, NESTE
MUNlciPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOlVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.

Prezados Senhores,
Pelo

presente declaramos que esta

empresa visitou

a

reglao onde serao executados 05 servic;os

referenciados, e tomou conhecimento de todas as informac;5es e das condic;5es locais que possam influir

direta ou indiretamente na execuc;ao dos mesmos, bem como tem pleno conhecimento das condic;5es e
da natureza do trabalho a ser executado. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas
as condic;5es estabelecidas no edital da Iicitac;ao e seus anexos.

Atenciosamente,

FIRMA PROPONENTE / CNPJ

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
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ANEX05

!\llOOfU1DE PROCURAcAo

DOCUMENTO EXJGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURACAO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERE<;O> neste ato representada por seu (titular, s6cio,
diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificaao (nacionalidade, estado civil, profissao, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificaao (nacionalidade, estado civil, profissao, RG, CPF e
endereo.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-Io nas reuni6es e
procedimentos

relativo

il

Iicitaao

na

modalidade

TOMADA

DE

PREC;:05

NQ

do

Municipio de Quixeramobim, podendo o mesmo, entregar documentos de credenciamento, envelopes de
proposta de preos e documentos de habilitaao, assinar toda a documentaao necessaria, praticar todos

os demais atos pertinentes ao certame em nome do Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel
cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por fora do artigo 675 do C6digo
Civil esta obrigado a satisfazer todas as obriga6es contraidas pelo outorgado .

............. (CE),

de

20_.

OUTORGANTE

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
CNPJ 07.744.30310001-68 - CGF 06.920.168-4

GOVfllNO MUNICIPAL

QUIXERAMOBIM
Cuidofldo betll do (01'00;00 (Mi (coró

Comissao de Licitaa()

AI\IfXl26

MQDMS DE DECLARACQfS

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILlTAC;ii.O

DECLARACii.O
_

(NaME E QUALlFICAC;:ii.O DO FORNECEDOR), DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova

em

proeesso

Iicitatório, junto ao

Municipio de Quixeramobim,

Estado do

Cea rá,

que,

em

eumprimento ao estabeleeido na Lei nQ 9.854, de 27/10/1999, publieada no DOU de 28/10/1999, e ao
ineiso XXXIII, do artigo 70, da Constituiao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na eondiao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, espeeialmente para fins de

prova em proeesso Iicitatório, junto ao Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
e) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitaao para partieipar no presente
eertame lieitatório, bem assim que fieamos ciente da obrigatoriedade de dedarar ocorreneias posteriores,

nos termos do art. 32, 92Q, da Lei n.Q 8.666/93. Pelo que, por ser a expressao da verdade, finna a
presente, sob as penas da Lei.
............. (CE),

de

20

.

DEClARANTE

Rua Monsenhor Sa/v/ana P/n to, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramob/m-Ce
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MODELOS DE DECLARACÀO DE ATENDIMENTO À FISCAlIZACÀO DAS OBRAS

DOCUMENTO EXIGIOO NA HABllITAçA.O

Local, _ de

de

_

À
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N.Q

_

Declaramos, para efeito da Iicitaçao em epigrafe, conforme disposto no Editai, e seus anexos, que a
empresa

, caso venha a vencer a referida Iicitaçao, se compra mete a atender a

todas às determinaç6es da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA ou técnicos
indfcado por eia, no prazo de 24 horas e que a mesma prestara toda assisténcia técnica e colaboraç6es
necessarias para um bom desempenho e qualidade da refe rida obra.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME:

REGISTRO:
PROPONENTE:

Rua Monsenhor Sa/viano Pin/o, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
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Dados pessoais do (s) representante (s) e/ou procurador (es) da futura CONTRATADA， indicado (s) para
assinatura do Contrato・

"‘、

NOME
NACIONALlDADE目

ESTADü CIVIL:

PRüFISSAü:
RG
CPF町

DOMIClLlO
CIDADE
〆ー、

UF
FONE:
E-MAIL

FAX

ヘ
Rua Monsenhor Salviano Pinto， 707“Centro - CEP 63.800.000 - Quixeramobim.Ce
CNPJ 07.744.303/0001.68・CGF 06.920.168.4
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M!QJ!
Ml!\!UTA DO CONIM;LQ
CONTRATO N2

_

CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

A

PREFEITURA

MUNICIPAl DE QUIXERAMOBIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
DESENVOlVIMENTO

URBANO

E

INFRAESTRUTURA

EMPRESA

E

A

PARA OS FINS NELE

INDICADOS.

o MUNICfplO DE QUIXERAMOBIM, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ
n" 07.744.303/0001-68 - CGF n" 06.920.168-4,

através da Secretaria de Desenvolvimento

Urbano e

Infraestrutura, situada na Av. 13 de junho, 939, Centro - CEP 63800-000 - Quixeramobim-Ce, neste ato
representado pela(o) Secretaria(o) de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Sr(a).
C.P.F. n.o

_

, aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa  pessoa

juridica de direito privado, sediada à rua  nO bairro  cidade de  Estado do

CNPJ/MF sob 0 n"

, inscrita no

, por seu representante legal, Sr (a).  portador do CPF nQ  doravante

denominado CONTRATADA, firmam entre si 0 presente TERMO DE CONTRATO mediante as c1ausulas e

condi5es a seguir estabeleddas:

1. ClÀUSUlA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
1.1. 0 presente CONTRATO tem como fundamento a lei n" 8.666/93 e suas altera5es e a TOMADA DE
PREC;OS

W

e

seus

Anexos,

devidamente

homologada

pela

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante
deste contrato, independentemente de transcriao.

2. cLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. 0 objeto da presente avena é a CONSTRUC;AO DA PRAC;A DE CONVIVENCIA NA COMUNIDADE DE
FOGAREIRO, NESTE MUNICipIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOlVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAl DE QUIXERAMOBIM,
parte integrante deste processo, sob regime de menor preo global, na conformidade do Projeto Basico e
Executivo, das plantas e do oramento adjudicado, partes integrantes deste instrumento independente de
transcriao.

3. CLAUSUlA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAl, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

3.1. 0 valor global da presente avena é de R$ __ (

).

3.2. A fatura relativa aos servios executados em cada periodo, cujo valor sera apurado através de
mediao, deverà ser apresentada à SECRETARIA DE DESENVOlVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA de
Quixeramobim, a cada quinze dias, para fins de conferencia e atestaao e posterior envio a esta, que
providenciara 0 pagamento.

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
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3.3. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentaao da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contrataao, mediante credito em conta corrente em
nome da contratada.

3.4. Serao descontados na fonte 0 valor relativo ao Imposto Sobre Servios De Qualquer Natureza,
conforme aHquota prevista no c6digo Tributario Municipal, e retido 0 INSS na aHquota de 11% (onze por
cento) sobre 0 valor da mao de obra acima explicitada.
3.5. A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS, COFINS, IRPJ e C5LL, no
prazo de ate 20 (vinte) dias ap6s a data fixada para seu recolhimento.
3.6. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara
na aprovaao definitiva dos servios executados, total ou parcialmente.

3.7. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe 0 pagamento, a CONTRATADA sera
cientificada, a fim de que tome providencias.
3.8. Podera a CONTRATANTE sustar 0 pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obriga5es em geral para com terceiros, que possam de qualquer
forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplencia da CONTRATADA na execuao dos servios.

3.9. 0 valor do contrato nao sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura,
circunstancia na qual as faturas serao reajustadas com base na variaao do indice nacional da construao
civil (INCC - Coluna 35) divulgado pela Fundaao Getulio Vargas -FGV.
3.10. No valor pago pelo contratante, estao incluidas todas as despesas necessarias a execuao dos
servios, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mao-de-obra.
3.11. Podera ser restabelecida a relaao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuiao da Administraao para a justa remuneraao do fornecimento, desde que
objetivando a

manutenao do equiHbrio economico-financeiro

inicial do contrato,

na

hip6tese de

sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou

impeditivos da execuao do ajustado, ou ainda, em caso de fora maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea economica extraordinaria e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso 11, alinea "d"
da Lei nQ 8.666/93, devendo ser formalizado atraves de ato administrativo.

4. cLAUSULA QUARTA - DA ASSINATURA, PRAZO DE EXECUl;AO E DA VIGENCIA
4.1. 0 contrato devera ser assinado em ate 02 (dois) dias uteis da convocaao do Iicitante declarado
vencedor. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo Licitante
Vencedor durante

0

seu transcurso

e

desde que

ocorra justo

motivo

aceito

pelo

Quixeramobim-Ce.

Municipio

de

4.2. Se 0 Iicitante vencedor nao assinar 0 contrato no prazo estabelecido e facultado a administraa

r\

municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de c1assificaao final das propostas,
para negociar com os mesmos, com vistas a obtenao de melhores preos, preservado 0 interesse publico
e respeitados os valores estimados para a contrataao previstos na planilha de custos anexa ao Projeto
Basico.
4.3. 0 prazo para a completa execuc;ao das obras contratadas e/ou dos servic;os contratados e de 120

(cento e vinte) dias, contados da emissao da primeira ordem de servio, podendo ser prorrogado, na
forma da Lei Federal nQ 8.666/93, alterada e consolidada.
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4.4.0 inicio dos trabalhos ocorrer;j imediatamente a partir do recebimento da primeira Ordem de Servi,o.
4.5. 0 presente Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e

vigera por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal nQ 8.666/93, alterada e
consolidada.

4.6. Os pedidos de prorroga,ao deverao se fazer acompanhar de um relat6rio cireunstanciado, 0 qual sera
analisado e julgado pela contratante.

5. CLAU5ULA QUINTA - DOS RECURSOS ORl;AMENTARIOS
5.1. As despesas decorrentes da
c1assificadas sob 0 n°

presente contrata,ao correrao a conta da dota,ao or,amentaria
- Elemento:

, Sub elemento:

, Fonte de Reeurso:

__ Recursos Pr6prios.

6. CLAuSULA SEXTA - DAS CONDIl;OES GERAIS DA PRESTAl;AO DOS SERVIl;OS
6.1. Os servi,os serao exeeutados mediante "Ordem Especifica" emitido pela Fiscaliza,ao;

6.2. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigencias e condi,5es
a seguir estabelecidas, bem como as exigencias arroladas no Termo de Referencia do Edital:

a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiencia comprovada, fornecendo a CONTRATANTE rela,ao
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribui,ao/especifica,ao tecnica.
b) Executar os servi,os atraves de pessoas id6neas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fun,5es, podendo a solicitar a substitui,ao
daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem 0
bom andamento e a boa presta,ao dos servi,os.

d) Facilitar a a,ao da FI5CALlZA<;AO na inspe,ao dos servi,os, prestando, prontamente, os esclarecimentos
que forem solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante a PMQ, mesmo no caso de ausencia ou omissao da FISCALlZA<;AO, indenizando-a
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execu,ao
do

Contrato,

quer

sejam

eles

praticados

por

empregados,

prepostos

ou

mandatarios

seus.

A

responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes

e das disposi,5es legais vigentes.

f)

Responder,

perante

as

leis

vigentes,

pelo

sigilo

dos documentos

manuseados,

sendo

que

a

CONTRATADA nao devera, mesmo ap6s 0 termino do CONTRATO, sem consentimento previo por escrito

da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informa,5es especificadas no paragrafo \
anterior, a nao ser para fins de execu,ao do CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua responsabilidade 0 pagamento
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a presta,ao dos servi,os contratados
inclusive as contribui,5es previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluida qualquer solidariedade da PMQ por eventuais

autua,5es administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referencia as
suas obriga,5es, nao se transfere a PMQ.
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h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaao referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com 0 objeto do CONTRATO.

i) Manter durante toda a execuao dos servios, em compatibilidade com as obriga5es por ele assumidas,
todas as condi5es de habilitaao e qualificaao eXigidas na Iicitaao.

j) Respeitar as normas de segurana e medicina do trabaJho, prev;stas na Consolidaao das Leis do
Trabalho e legislaao pertinente;

k) Prestar os servios de acordo com as exigencias da fiscalizaao, atentando sempre para as normas da
Associaao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT).
1) Responsabilizar-se pela conformidade, adequaao, desempenho e qualidade dos servios e bens, bem
como de cada material, materia-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que nao
sejam de sua fabricaao, garantindo seu perfeito desempenho;

7. CLAuSULA SETIMA - DAS CONDll;OES ESPECIAIS DO CONTRATO
7.1.

A Contratada devera utilizar na execuao dos servios, funcionarios contratados ou terceirizados,

bem como equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilizaao de funcionarios (servidores ou
terceirizados da PMQ), e equipamentos de propriedade da PMQ.

8. DA EXECUI;AO DOS SERVIl;OS
8.1. Os servios serao executados de acordo com a determinaao / orientaao da fiscalizaao da PMQ,
seguindo sempre 0 Oramento previamente autorizado pela Contratante e em estrita obediencia as
exigencias da Ordem de Servio especifica.
9. QUANTlDADE DE SERVIl;OS

9.1. Cada ordem de serv;os especifica explicitara os servios a serem executados, especificando-os e
quantificando-os em Planilha Oramentaria que servira de base para as medi5es.

10. MEDIl;AO E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIl;OS
10.1. Mediao dos Servios - Os servios serao medidos a cada 15 (quinze) dias pela fiscalizaao.
10.2. Os preos unitarios serao os constantes da proposta de preos da empresa vencedora da Iicitaao.
10.3. Forma de Pagamento

10.4. A Secretaria de DesenvoJvimento Urbano e Infraestrutura pagara a contratada, pelos servios
contratados e executados, os preos integra ntes da proposta aprovada, ressaivada a incidencia de
reajustamento. Fica expressamente estabelecido que no preo global estao incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execuao dos servios, de acordo com as condi5es previstas neste Edital e

demais documentos da Iicitaao, constituindo assim sua unica remuneraao pelos trabalhos contratados e
executados.

11. EXECUl;AO DE SERVIl;OS IMPREVISTOS
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11.1. A empresa obriga-se a execlltar todos os Serviços necessários ao objeto especificado na Clállsllla
Segllnda

11.2. No caso de serviço imprevisto， não constante de Slla planilha orçamentária proposta， se procederá
para pagamento da segllinte maneira:

a)

Serviços constantes da Tabela de Preços - SEINFRA/CE

Pelos sellS respectivos preços llnitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta，
multiplicado pelo fator “K"， resultado da seguinte Fórmula:
‘
VPG
K=-→-

VOB
Onde
VPG =

Valor da Proposta ganhadora

VOB =

Valor do Orçamento Básico

o valor do K será parte integrante do Contrato

12. DA FISCAlIZAÇÃO
12.1.

A

fiscalização

será

da

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO

URBANO

E

INFRAESTRUTURA do

município de Quixeramobim
12.2. Todos os problemas advindos de cada Ordem de Serviço serão tratados inicialmente com a

Fiscaliza혀o

e

posteriormente，

se

não

houver solu뎌o compatível，

com

0

(a) Secretário

(a)

da

Infraestrutura do município de Quixeramobim
“

12.3. A Contratada deverá se Iimitar a execução dos serviços específicados na Ordem Específíca de
Serviços， sob pena de executar e não receber.

13. CLÁU5ULA OITAVA - 5UBCONTRATAÇÕE5 D05 5ERVIÇ05
13.1.

Os

serviços

objeto desta

Iicitação somente

poderão

ser

sub-contratados

parcíalmente

com

autoriza혀o da PMQ

14. CLÁU5ULA NONA - DA5 ALTERAÇÕE5
14.1. 0 presente Contrato poderá ser alterado， com as devidas justificativas， mediante termo aditivo ou
subtrativo， nos termos da Lei Federal n.Q 8.666/93
14.2. Nenhum acréscímo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei

15. CLÁU5ULA DÉCIMA - DA5 5ANÇÕE5
15.1. A Contratada sujeitar-se녕， em caso de inadimplemento de suas obrigações， sem prejuízo de outras
sanções legais e da responsabilidade civil e criminal， às seguintes multas， que serão aplicadas de modo
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cumulativo, independente de seu numero, com base nas violaç5es praticadas durante a execuçao desse
contrato:

- 0,0.5% ((inco centesimos por cento) sobre 0 valor da etapa, por dia que esta exceder 0 prazo de entrega
previsto no eronograma fisico, salvo quanto ao ultimo prazo pareial, cuja multa sera compreendida na
penalidade por inobservancia do prazo global.:

- 0,1% (um decimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem 'lue 05 ser'liç05
estejam concluidos;
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipotese de rescisao do Contrato por culpa da
Contratada, sem prejuizos de outra5 penalidades previstas em lei;

- 0,0001% (um decimo mihsimo por cento) sobre 0 valor global do Contrato por descumprimento ils
recomendaç5es estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme 0 caso;

- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execuçao dos serviços a

terceiros, no todo ou em parte, sem previa autorizaçao escrita da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA do Municipio de Quixeramobim;
- .5% (cinco por cento) sobre 0 valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender ils recomendaç5es de

ordem tecnica emitidas pe la ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.
1.5.2- A contratada sujeitar-se"a, ainda, no caso de inexecuçao total ou parcial do Contrato:
- advertência;

- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
- suspensao temporaria de partlcipaçao em Iicitaçao e impedimento de contratar com a Administraçao

Municipal por prazo nao superior a 2 (do is) anos;
- declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçao Publica enquanto perdurar 05

motivos determinantes da puniçao ou ate que seja promovida a reabilitaçao da Contratada, que sera
concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuizos resultantes e apos decorrido 0 prazo da
sançao aplicada com base no item anterior.

16. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL
16.1. A inexecuçao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequências contratuais,
previstas no instrumento convocatorio e as prev;stas em lei ou regulamento.
16.2. Alem da aplicaçao das sanç5es ja previstas, 0 presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificaçao judicial ou extrajudicial, sem que assista il Contratada 0 direito de reclamar

indenizaç5es relativas ils despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execuçao, ocorrendo

quaisquer infraç5es ils suas c1ausulas e condiç5es ou nas hipoteses previstas na Legislaçao, na forma,o
artigo 78 da Lei 8.666/93.
16.3.0 procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitaç5es.

17. CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DısposlÇÖES GERAIS
17.1. 0 CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execuçao do contrato, em compatibilidade com
as obrigaç5es por ele assumidas, todas as condiç5es de habilitaçao e qualificaçao exigidas na licitaçao.
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