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ANEXO 1 
PROJETO BÁSICO 

- DO OBJETO: 

Ii - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM 
DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO. 

2 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 - A recuperação da pavimentação de pedra tosca é importante para o Município, com o intuito de manter em boas 
condições os serviços de pavimentação já executados nas vias, para que estejam em perfeitas condições de utilização e 

" 	tráfego, trazendo melhores condições de utilização para os munícipes de Horizonte. 

3 - DO VALOR ESTIMADO: 

3.1 - O Valor Global estimado da presente licitação e de R 477.496.43 (iluatrocentos e setenta e sete mil, 
quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos). 

4- 00 PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1 - lis serviços serão executados no prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos prazos do art. 57. da Lei 
8.686/93. iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da Urdem de Serviços, em conformidade com o 
cronograma físico-financeiro. 

5- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
5.1 - A fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de forma a comprovar a regularidade da 

proponente, conforme regulamenta o Art. 27 da Lei flQ  8.866193. alterada e consolidada. 
5.2 Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo no frontispício os 

seguintes dizeres: 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 	 Diego Luis 	ndr0 Silva 

TOMADA DE PREÇOS N 2  2013.01.24,1 de Ucit800  

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 	 presiden%e 

RAZÃO SOCIAL: 

5.3 - O envelope "À" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legíveis, dentro de seus 
prazos e validade para o dia e horário indicados no Preâmbulo do edital. 

5.4 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAI - CRE expedido pela Prefeitura Municipal de Horizonte, dentro da sua 
validade, ou comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de Horizonte de que atendeu a todos os requisitos para 
cadastramento. até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 
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5.5 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
5.5.1 REGISTRO COMERCIAL no caso de empresa firma individual, no registro público de empresa mercantil da Junta 

Comercial: devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com 
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz; 

55.2 	ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS ADITIVOS E/OU ULTIMO ADITIVO 
CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando 
de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por açães, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com 
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz; 

55,3 . INSCRIÇÃO 00 ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício: devendo, no caso da licitante ser a sucursal, 
filial ou agência. apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no 
Cartório onde tem sede a matriz: 

5.5.4 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 
ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir: 

5.5.5 - Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF. do Sócio - Administrador e ou 
Titular da Empresa. 

Diego Luiseandro Silva 

5.6 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 	
Comsss4ermanente 

Pre id 
5.6.1 ' Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 	

ente 
 

5.6.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal. conforme o caso, relativa ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível corno objeto contratual: 

5.6.3 - Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, inclusive contribuições sociais, 
com base na Portaria Conjunta Rf8/PGFN n 2  1151. de 02/10/2014: 

5.6.4 - Prova de Regularidade relativa à fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante: 
55.5 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante: 
5.6.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
5.6.7 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452. de 1 9  
de maio de 1943. 

5.6.8 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME ou EPP). nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 
e Lei 147/2014 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal N° 35 de 22 de Agosto de 2017. que pretendam gozar dos 
benefícios previstos nas referidas Leis e decreto, deverão apresentar comprovante de Inscrição e de situação cadastral da 
pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CPNJ e declaração que comprove sua condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte. bem como de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa 
situação. 

5.68.1 - A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o subitem 5.6.8 
deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada com plena veracidade, sob 
pena de infringéncia ao artigo 299 do Código Penal. 

5.6.8 - Ás Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

5.8.91 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. prorrogável 
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por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação. pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.6.10 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência da direito à contratação. 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da lei no 8.668/93, sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação. ou a revogação da licitação, conforme o caso. 

5.7 - QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA. 
5.71 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios - podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. devidamente assinados por contabilista registrado no CRC. bem como por sócio, gerente ou diretor. 
registrado no órgão competente, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente averbados 
na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente. 

5.7.2 - Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

5.7.3 - Capital social ou património líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação. o que equivale a RS 47.749.64 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e HOYB reais e sessenta e 

quatro centavos). 
5.7.4 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de 

índices contábeis previstos neste edital. 
5.7.4.1 - Os índices que comprovarão a boa situação da licitante serão os seguintes: 
5.7.4.1.1 - Índice de Liquidez Geral maior ou igual a LO. 	 Diego Lvf Leandro Silva 

	

AC + RI.P 	 comus&g4 Permanente 
decitaçaO 

índice de Liquidez Geral (113) = 	 Presafente 

PC + ELP 
Onde: 	AC é o Ativo Circulante 

PC é o Passivo Circulante 
RLP é a Realizável a longo Prazo 
ELP é o Exigível a longo Prazo 

5.7.4.1.2 - Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1.0. 
AC 

Índice de Liquidez Corrente (LC) = 
PC 

Onde: 	AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante 

53.413 - Índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,50. 
PC.EIP 

Índice de Endividamento Geral (EM = 	 . 
AT 

Onde: 	PC é o Passivo Circulante 
ELP é o Exigível a longa Prazo 
AT é o Ativo Total 
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5.8 - RELATIVA À BLJALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
58.1 * Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da 

localidade da sede da PROPONENTE, que conste responsável(eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade 

pertinente ao objeto da licitação: 
58.1.1 - Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional 

competente deverá portar o visto no CREA/CE, na forma da Resolução CONFEA 0413 de 27 de junho de 1997. por ocasião da 

contratação: 
58.2 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente. na  data prevista no preâmbulo 

deste Edital, profissional de nível superior na área de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente. detentor de no mínimo Dl (um) atestada ou certidão de capacidade técnica, com o respetivo acervo expedido pelo 
CREÂ. emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o(s) profissional(is) executado obras ou 
serviços de engenharia de características técnicas similares às do objeto ora licitado, não se admitindo atestado(s) de 

r" projetos. fiscalização, supervisão. gerenciamento. controle tecnológico ou assistências técnicas. 
5.8.2.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitern são consideradas parcelas de maior relevância: 

a) PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO. 'ego Luis Çpandro Silva 

b)PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO. 	
(;crn5so7rrnanonto 

58.2.? - A comprovação de vinculação do profissional ao quadro permanente da licitante será feita: 	Presidetite 

a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrata social e 

todos os aditivos. 
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao 

órgão competente. 
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação 

da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada ou mediante contrato de prestação de 
serviços na forma da lei. 

5.8.2.3 - Com base no artigo 43, § 39, da lei nu 8.000/93, a Prefeitura de Horizonte se reserva o direito de consultar 
o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). para comprovar o vinculo empregaticio do(s) responsável(is) técnico(s) 
detentor(es) dos atestados com o licitante. 

5.8.2.4 - O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante deverá(ão) participar permanentemente do serviço objeto desta 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração, os quais deverão constar obrigatoriamente na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREÂ, da licitante. 

5.8 - OUTROS DOCUMENTOS DE NABIUTAÇÃO: 
5.3.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n 2  3.854. de 27/111/1333. publicada no Dou de 

28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7, da Constituição federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de IS (dezesseis) anos em trabalho algum. salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos: 

5.3.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos: 
5.9.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 

ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. (art.32. §2 9 . da Lei n. 9  8.066/93); 
5.10 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições anteriores serão 

eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
5.11 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em original, cópia 

autenticada por cartório competente, publicação em Úrgão Oficial ou autenticada pela Comissão Permanente de licitação 
mediante apresentação dos originais. 
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5.11.1 - À documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. 
5.11.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação. ainda que diversas 

reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
5.11.3 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao versa e ao anverso do documento, a 

exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.12 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos. filmes ou cópias em fac-

símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração 

das propostas de preço. 
5.13. lis documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à 

habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 
5.14 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua 

estrangeira. deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor 
,"`'juramentado. 

5.15 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do documento 
pela Internet. a CPI. poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica. 

5.16 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido 
documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do 
término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documenta à CPI nas condições de 
autenticação exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado 
ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda. 

5.17 - Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade expressamente determinada, 
não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da presente licitação. 

5.18 - Eis documentos apresentados, cópias ou originais. deverão conter todas as informações de seu bojo legíveis e 
inteligíveis, sob pena de serem desconsiderados pela Comissão Permanente de licitação. 

5.13 ' Somente será aceito o documento acondicionado no envelope RAM, não sendo admitido posteriormente o 
recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à CPI. 

5.20 - A CPL poderá, também, para analisar os documentos de habilitação e outros documentos, solicitar pareceres 
técnicos e solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, sendo a empresa obrigada a apresentá-lo no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada, 
poderá ainda a CPL. suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões. 

5.21 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 
Diego Lu»eandrO Silve 

	

DA flDflOflQTA flC oorn 	 COmIS 	Permanente 
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Si- As propostas de preços deverão ser apresentadas em Dl (uma) via original, em envelope fechWktfáLM§08 e 
opaco, juntamente com a envelope de documentação, rubricado no fecho, contendo na parte externa o seguinte sobrescrito: 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N 9  2013.01.24.1 

ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL: 
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6.2 - As propostas de preços deverão ser confeccionadas em DI (uma) via a máquina, impressão, ou a letra de fórma, 
em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo dos responsáveis legais da 
empresa e do responsável técnico, rubricadas todas as vias. 

6.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados: 

a) Serviços a serem executados, iguais ao abjeto desta licitação, com PREÇO  GLOBAL por quanto a licitante se 

compromete a executar e serviços objeto desta licitação, expresso em reais em algarismo e por extenso conforme edital; 

b)Prazo de validade da proposta, que será de, 60 (sessenta) dias. 

c) PRAZO DE EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do Art. 57. da lei 
8.666/93. contados da ordem de serviços, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviços, 
nos locais determinados pela SECRETARIA GESTORA, conforme cronograma físico financeiro em anexo. 

6.2.2 - Orçamentos detalhados, contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade. a 
unidade. o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço global do orçamento, assinado pelo responsável legal da 
empresa e responsável técnico, tudo conforme Projeto Básico, sob pena de desclassificação. 

6.2.2.1 - No caso de erro na coluna UNIDADE. a Comissão considerará como correta a Unidade expressa no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de HORIZONTE para o item. 

6.3 Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que não 

contenham o símbolo da moeda (R); 
6.4 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula, 

cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos. 
6.5 - Na elaboração da Proposta de Preços, o licitante deverá observar as seguintes condições: os preços unitários 

propostos para cada item da planilha orçamentária deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, 
custo horário de utilização de equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos. taxas, despesas administrativas. 
transportes, seguro, lucro e quaisquer outros custos incidentes direta ou indiretamente sobre a execução dos serviços. 

6.5.1 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar em sua 
proposta de preços. 

6.6 - Serão desclassificadas as propostas que: 	 . 
Jieqo LuielLeandro Silva 

a) apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequíveis: 	cms4 Permanente 

b)condições ilegais, omissões, erros e divergências ou conflito com as exigências deste Edital. 
c) proposta em função da oferta de outro competidor na licitação. 

d) preço unitário inexistente, simbólica ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os preços 
praticados no mercado, conforme a lei n 9  826/93 e suas alterações. 

e) preços unitários e/ou globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das licitações. 
1) quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de preços estimados. 
g) propostas que não atendam ao item 6 deste projeto básico. 

7- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
71 - O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contadas da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 

prazos do art. 57. da Lei 8.666/93. tendo eficácia após a publicação do extrato na imprensa oficial, nos termos da lei 
8.666/1993, por iguais e sucessivos períodos, se da conveniência para a administração pública, devendo a prorrogação ser 
motivada e processada nos ditames do mesmo Estatuto. 

8 - DO REAJUSTE E DA REPACTIJAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL 
8.1 Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice utilizado para construção civil previsto 
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CNP.I 2.1555.196/0001-86 • PAOX (AS) 3336.6045 	 fl Pr,f,itur)d.*an:c.t 	M~~ .<,  3 wn.hcfl:o.nI.<, C0 b' 
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HORIZONTE 	 Y 

- 

pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outra índice que vier a substitui-lo, ou repactuação do preço do contrato: desde que 
observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data de sua última repactuação ou 
reajuste. 

8.2 - O pedido de repactuação deverá ser instruido com planilha demonstrativa dos aumentos dos custos originais, 
próprios e exclusivos da execução contratual e mediante negociação entre as partes. 

9- DO PAGAMENTO: 
9,1 . O Pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços conforme projeto básico, após a emissão da 

Nota Fiscal, mediante atesto da execução dos serviços e o encaminhamento da documentação necessária, observada as 
disposições editahcias, através de crédito na conta bancaria da Contratada. 

10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Dl - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

HORIZONTE/CE - Recursos Ordinários, na seguinte Dotação Orçamentária: 17.01 - AÇÃO: 15.451.0032. PROJETO ATIVIDADE: 
1.070, FONTE: 1001000000. 1540000000 e 16100000DB. ELEMENTO DE DESPESA: 4.45.5120 (R$ 477.496.43). 

li - FISCAL DO CONTRATO: 
- A Fiscalização do Contrato será exercida pela servidor da Miguel Cristiano Alves de Brito - Engenheiro Civil, 

especialmente designada pelo Ordenador de Despesas, a qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a lei 
n Q 8.666/93. alterada e consolidada. Diego Lu,L'Leandro Silva 

Coinuss Permanente 
A 	 de ticztaçâo 

12 - DAS OBRIGAÇuES CONTRATUAIS: 	 Presidente 

121 ' As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório. da 
lei Federal 0 8.666/93. alterada e consolidada: 

12.7- A CONTRATADA obriga-se a: 

a) executar os serviços no praia máximo fixada na instrumento convocatória e neste instrumento, observando rigorosamente 
as especificações contidas no Projeto Básico. Edital e demais anexos: proposta, cronograma físico-financeiro e orçamento 

' adjudicados, tudo parte integrante deste instrumento independente de transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos 
locais determinadas pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos as impostas, taxas e 
quaisquer outros ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais que 
lhes sejam imputáveis, inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a terceiros, em decorrência da celebração do 
Contrato, e ainda: 

- reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios. 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de natureza; 

- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua 
ou de preposto. na  execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Órgão interessado. 

manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato. As decisões 
e providencias que ultrapassarem a competência do representante da contratada deverão ser comunicadas a seus superiores 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

- aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida 
no artigo 65. § IQ da lei 0 856/93, alterada e consolidada. 
b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de 
danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a 

A',. Ptes,dente CAsteo B'anco. fl0  5)00 • Centro - CER 62.880-060 
CNPJ 23,555.196/0001-A6' DABX (85) 3336.6045 	
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7 
Lei n,Q 9.605. publicada no 3.0.0 de 13102138; 
c) responsabilizar-se perante os Órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente 
causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados; 

d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação. desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material 
matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito 
desempenho; 

e) registrar o Contrato decorrente desta licitação no CRIA-C[ (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Ceará). na 
forma da lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da 
apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento, 

f) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos mesmos, 

contendo identidade e atribuição/especificação técnica. 
g) pagar seus empregadas no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todas os tributos 

/'•s que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuiç ões previdenciárias 

fiscais e para fiscais, FGTS. P13. emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade 
da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com 
referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE; 
h) disponibilizar, a qualquer tempo. toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO. 

12.3 - 	 de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sociais, trabalhistas. 
previdenciários. tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem necessários à execução do serviço. A 

Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada tais documentos devidamente quitados para melhor 
desempenho e eficácia dos contratos consumados. 

12.4 - No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas e exigências especificadas no Edital, neste 
contrato, nos Projetos Básico e Executivo e na Proposta da Contratada, o Contratante os recusará, devendo ser de imediato 
adequados às supracitadas condições. 

12.5 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizerem 
necessárias os serviços, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados: 

b) efetuar o pagamento na forma prevista neste ïnstrumentc, 

c) executar a fiscalização dos serviços. 

Diego Luís1eandr0 Silva 
Conl!S$à0 Porniafloflte 

de LàaWÇãC 
presidente 

,r&, ~* U*p~w 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

Az Pe$ujenIø C.nteto Branco. n'  5100 • Centro • CEP 62.880-060 
CNP. 23.555196/0001-86 - PABX (85) 3336.6045 	 O' 	O' 
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PREFEITURA DE 	 o 
HORIZONTE 

o  
SECRETARIA DE INYRAESTRUTURA U$DANISMO MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA 	 / 

OBRA. CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA 	DfVfRSAS RUAS E 
AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE CE. 

PREÇO BAU: TAULÀ UNWiCAA UINPM If StI! GOV.C5 IINCAR~ SOCIAIS D*$Ot4MOOS: 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS E MENSALISTAS - TABELAS SEINFRA 026.1 

cóo*oo DEsCRIÇÃO TABELA 026.1 TABELA falA 

140R18TA 14 1 MENSAUSTAS 14 NORISTA 14 MENSALI$TAS 14 

* ENcARGOS soci*s BÁsicos 16,30  36,8 

AI 1N88 0.00 0,00 20,00 20,00 

*2 SESI 1,50 1,50 1,50 

38,

,20

80 

1,50 

A3 SENAI  100 1,00 1,00 1,00 -- 

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0 

*5 SEORAE 0,60 0,60 0,60 0,60 

AS SALARJO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50 

*7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 3,00 

*8 roTs 8,00 8,00 8,00 8,00 

8 ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A 44,91 1684 44,91 158 

81 DEÇANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00 17,85 0,00 

B2 FgRIADos 3,71 0,00 3.71 0.00 

83 AUXILIO ftNFERMIDAC€ 	 ) 0,92 0,71 0.92 0,71 

84 InALARIa 10,83 8,33 0.83 8,33 

85 
J 	nd 

LICENÇA PATERNIDADE 	 Lea ,,qge 	0.07 0.06 0,07 0,06 

86 FALTAS JUSTW$CADAS 	
CQ(T de sctÇ C.72 Oj, 0,72  0,50 

87 DIAS DE CHUVAS 1.55 0,00 1,55 0,00 

88 AUXJLIO ACIDENTE DE'mAaAulO 0,11 0,09 0,11 0,09 

69 FERIASGOZADAS 9,18 7,07 9,18 7,07 

aio 1~10A4ATERNAO2 1 	 0,03 0,02 0,03 _____9,02 

O ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDbJCIAOE A 15.41 11,88 15.41 11,86 

CI AVISO PRÉVIO INO€NIZAO0 5,60 4,31 5.60 4,31 

Ç2 A'.%Q PRÉVIO TRASAU4AOQ 0,13 0.10 0,3 0,10 

03 FÉRIAS INDENIZADAS 4,40 3,39 4.40 3,39 

C-4 DEPOSITO DEREC)SAOS/JUSTACAUSA 4.81 3,70 4,81 3,70 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,47 0.361 0.47 0,36 

o RE*4CIDtNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,02 319 11,05 5,58 

01 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPOS 7,55 2,83 16,55 8.20 

02 

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

7 
/ 0,47 0,36 0.80 0,38 

/17/ 85,201 48,691 114,231 72,08 

Rica 
Eng.
Va   

A.ntõnio JE
~,

do Ba
ES

tista Cruz 
SECRETINFRAIR UTURA. 

URB t14A,M,E 	E 
ECUÃRIA. 

PORTARIA N»103/20 18  / 
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PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAViMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS 
RUAS E AVENIDAS 00 MUNICIPIO DE HORIZONTE CE. 

PREÇO BASE: TABELA UNIFICADA WNFRA Pr 20.11 O0V.CE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86.20% 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ( MATERIAL) 

ADOTADO COM DESONERAÇÃO 

PAVIMENTAÇÃO  

!TEM côo. VALORES ADOTADOS ¶lc 

1.0 (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% 

2.0 (S.G) SEGURO. GARANTIAS cONTRATULAS 0,32% 

3.0 (R) RISCOS 0,50% 

4.0 1 	(09 DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% 

5.0 (L) LUCRO
5ando  50M4 

6,64% 

es%d0 1tU  
IMPOSTOS 13,15% 

P15 0,65% 
6.0 COFINS 3,0001* 

ISSON 5,00% 

CPRB 4,50% 

BOI- .( 1+AC+S+R.GX1+OF)(1+L) -1 

(1.4) 

29,77% 

B.DJ. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS) 
ADOTADO: 

29,77 o 

O ISS COBRADO PELA PREFEITURA MUNIC!PAI. DE I4OR2ONTE É DE 5.00 % SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL (UM) 

kntÕfliO CIodo& 	ast3 Cruz 
S 

URBERJAI& 	 'Mr
aíiipaio 

 
6CRETA JO 	 E 	 Ricardo O' 

PORTARIAM' 	 Ma. 12 i'O-  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 	
et% 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA 	0 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PV1MQ4TAÇÃO 
DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE CE. 

e '  

(2 
- 	 FIS,------ 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
\_ 

C2940 -RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2 
 

cõo. DESCRÇÃO Unidade Coeficiente Preço Total 

MAO DE OBRA  

2543 SERVENTE H 0,600 13,21 7,93 

Total: 7,93 

Total Simples: 7,93 

0.00 Encargos Sociais: 
C. dente 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 7,93 

PMH C2932 -COMPOSIÇAO ADAPTADA -RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
CIREJUNTAMENTO, INCLUINDO AGREGADO Pó DE PEDRA. SEM COMPACTAÇÃO 	- M2  

cÕo. DESCRÇÁO Unidade Coeficiente Preço Total 

MAO DE OBRA  

10445 CALCETEIRO H 0,500 17,83 8,92 

2543 SERVENTE H 0,450 13,211 5,94 

Total: 14,86  

MATERIAIS  

10108 AREIA GROSSA M3 0,009 55,00 0,50 

12403 	IPO DE PEDRA M3 	1 0,1201 38,84 4,86 

0805 CIMENTO PORTLAND KG 3280 0,46 1,51 

1 Total: 6,67 

Total Simples: 	 21,53 

/»7 	 Encargos Sociais:  

Valor BDI: 	 0,00 

Valor Geral: 	 21,53 

Página 1 de 7 
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SECRETÁRIO6AESTRUTURA ,  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO. MEIO AMBIENTE E AGROPè4qÁRIA0, 

OBRA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUÇÃÕDE PAVIMENTAÇÃO 
DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE cÈ 

PMH C2933 -COMPOSIÇÃO ADAPTADA -RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
SIREJUNTAMENTO, INCLUINDO AGREGADO PÓ DE PEDRA, SEM COMPACTAÇÃO 	- M2  

CÕD. DESCRÇÃO Unidade Coeficiente Preço Total 

MAO DE OBRA  

10445 CALCETEIRO H 0,400 17,83 7,13 

12543 SERVENTE H 0,300 13,211 3,96 

Total; 11,09 

MATERIAIS  

12403 PODE PEDRA M3 0,080 38,84 3,11 

Total: 3,11 

c 	•o 
Total Simples: 

"' 0P0Ç"' , 
G00 	0x0 	 Encargos ~ais:  

9' 

Valor BDI: 

Valor Geral: 

14.20 

0,00 

14,20 

PMI-I C2895-R -COMPOSIÇÃO ADAPTADA -RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
CIREJUNTAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 60% DE PEDRA RACHÃO, INCLUINDO AGREGADO PÓ DE PEDRA, 
SEM COMPACATÇÃO - M2 

CÕD, DESCRÇÃO Unidade Coeficiente Preço Total 

MAO DE OBRA  

10445 CALCETEIRO El 0.30 17,83 5,35 

12543 SERVENTE El 0.60 13,211 7,93 

Total: 13,28 

MATERIAIS  

12403 P0 DE PEDRA M3 0,150 38,84 5,83 

11600 	1 PEDRA DE MÃO (RACRÃO)60% M3 	1 0,09 66,85 6,02 

 Total: 11,85 

SERVIÇOS 

Caiu 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENË(ÇO 1:4 
(COM ENCARGOS) M3 0,04 362,02 15,57 

kiardo 
ng, C,'dpr$.41»OtZde 7 

Mat l246 '0  

knt6fl0 C!od' 	Batista Cruz 
SE( 	 iElo Àt,ÇBIENTE E 

AGROPECUÁRIA  
r'r,nTAaIA xi. inVPrila 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RéÇiJPERO DE PAVIMENTAÇÃO 
DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE HORIZbtttECE; 

Total: 15,57 

Total Simples: 

QiegO LU 	te ,manefltP 
Encargos Sociais:  

p j1deflte 

Valor BOI: 

Valor Geral: 

40,70 

0,00 

40,10 

PMH C2896 -COMPOSIÇÃO ADAPTADA -RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
S/REJUNTAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 60% DE PEDRA RACHÃO, INCLUINDO AGREGADO Pó DE PEDRA, 
SEM COMPACATÇÂO 	- M2  

CÕD. DESCRÇÃO Unidade Coeficiente Preço Total 

MAO DE OBRA  

10445 CALCETEIRO H 0,3000 17,63 5,35 

2543 SERVENTE H 0,15M1 1321 7,93 

Total: 13,28 

MATERIAIS  

12403 PODE PEDRA M3 0,150 38,84 5,83 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÂO) 60% M3 0,0900 66,85 6.02 

11,85 

Total Simples: 

Encargos Sociais:  

Valor BDI: 

Valor Geral: 

25.13 

0,00 

25,13 

PMH C2896 -2 COMPOSIÇÃO ADAPTADA - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJIJNTAMENTO (AGREGADO 
ADQUIRIDO) COM COCHÃO DE Pó DE PEDRA - M2  

CÓD. DESCRÇAO Unidade Coeficiente Preço Total 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)  

10724 COM PACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CH?p/ El 00500 24,14 1,21 

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPÇZÍCHP) -i 0,0100 77 , 32 1 0 , 77 1  

EnQ. Civil Pie' 
3 1, kgwol 

Uair. 12 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 	 ('2 	-: 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPSUÁRIA 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECU)*RAÇ(DE PAVIMENTAÇÃO 
DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTttE.•- 

Total: 1,98 

MAO DE OBRA  

10445 CALCETEIRO H 0,3000 17,83 5,35 

12543 SERVENTE H 0,60001 13,21 7,93 

Total: 13.28 

MATERIAIS  

12403 P0 DE PEDRA M3 0,1500 38,84 5,83 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHAO) M3 0,1500 66,85 10,03 

1 Total: 15,86 

Total Simples: 

Diego Luis4andro Silva 	Encargos Sociais:  
Comissào 	ormanente 

de L!c ação 
Presidente 	 Valor BOI: 

Valor Geral: 

31,12 

0,00 

31,12 

PMH C2895-2- COMPOSIÇÃO ADAPTADA -PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO 
ADQUIRIDO) COM COLCHÃO DE eÕ DE PEDRA - M2  

CÕD. DESCRÇÂO Unidade Coeficiente Preço Total 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)  

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÕRIA HP 4 (CI-1P) 1-1 0,050 24,14 1,21 

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 0.0101 77,32 0,77 

Total: 1,98 

MAO DE OBRA 

0445 CALCETEIRO H 0300 17.83 5.35 

12543 SERVENTE 	 7/ H 0,600 13.21 7,93 

/11  Total: 13,28 

MATERIAIS jydo t) 	Sampalo 

12403 
Cibi 

PC DE PEDRA Mali. 1246 'i.O/RN: 060349019'O M3 0,1500 38,84 5,83 

1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,150 66,85 10,03 

Antônio Clo 
rn L 	

$ Batsta cruz 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 	 -+ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROP'ó 	4. UÁRlAS/%p/ 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECU'  S'ÂÓÜE PAVIMENTAÇÃO 
DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE CE. 

Total: 15,86 

SERVIÇOS  

C0171 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 
SEM ENCARGOS) M3 0 . 043 362,02 1557 

Total: 15,57 

Total Simples: 

Diego LuÍ

âmação

eandro Silva 	
Encargos Sociais: 

Comi 	: c ermanente 
do 	Valor BDI. 

Presidente 
Valor Geral: 

46,69 

0,00 

46,69 

C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO - M2  

CÓD. DESCRÇÂO Unidade Coeficiente Preço Total 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)  

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0.011 38,08 0.42  

Total:l 0,42 

MAO DE OBRA 

2543 SERVENTE H 0,080 13,21 1,06 

Total: 1,06 

Total Simples: 

Encargos Sociais:  

Valor BDI: 

Valor Geral: 

1,48 

0,00 

1,48 

C0822 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO - M2  

CÕD. DESCRÇÂO Unidade Coeficiente Preço Total 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 7/ 
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,pj 7 77,32 0,85 

________ •; 	rii 	o,.;+, r,  Total: 0,85 

SECRETARIO ØÇJ 'RAESTRUTURA, 

E Página 5 de 7 

PORTARIAN° 10312018 

Ricardo 4rnpaio 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGRO 41UÁRIA 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RE&LERiÇ9DE'PAVIMENTAÇÂO 
DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONtEt. 

Total Simples: 

Cl 	 Encargos Sociais:  

	

Diego Lu 	Leandro Silva 

	

Comiss 	permanente 	
Valor BDI: 

Presidente 
Valor Geral: 

0,85 

0,00 

0,85 

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 - M3  

CÔO. DESCRÇAO Unidade Coeficiente Preço Total 

MAO DE OBRA  

12543 SERVENTE H 10,00 13,21 132,10 

 Total: 132,10 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 1,22 51,00 62,02 

10805 CIMENTO PORTL.AND KG 365,00 0,46 167,90 

Total: 229,92 

Total Simples: 

Encargos Sociais:  

Valor BOI: 

Valor Geral: 

362,02 

0,00 

362,02 

C0838 - CONCRETO P!VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3  

côo. DEscRÇÂO Unidade Coeficiente Preço Total 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)  

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) H 0,7140 19,64 14,03 

Total: 14,03 

MAO DE OBRA  

2543 SERVENTE H 6,0000 /%Cl 79,26  Total. 

79,26 

MATERIAIS 	5tAnin flInnn R2tiçt 	Cri? _______ 4 
SECSETÀRM--'5111J1

Â2STIJTUR&,  
AL,
ÁRI& Pgina6de7 
0&201e 

Ricardo 96rtSampaiõ 
Eng. CMI 9If. & de horizonte 

124681-O(Rk 0603490194 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 
'- 	 . ---- 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROIÉ'CUÁRIk,,p .2 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RE&fl?EBAÇÃPDE PAVIMENTAÇÃO 
DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE HORIzONYÉCr 

10109 AREIA MEDIA M3 0,9197 51,00 46,90 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 254.0000 0,46 116,84 

11605 PEDRISCO M3 0,8360 69,75 58.31 

Total: 222,05 

Total Simples: 315,34 

Encargos Sociais:  

Diego Luei:20r 
Comttção 	Valor BDI: 0.00 

p rc :dCIte 
Valor Geral; 315,34 

..OflIO ft

í~

oncuatt3 

Cruz 	
Ricardo 

-. 	 AMWE 
ÁRiA 	 ang. c  

poTARlA N° iO3P2018 	 Ua!i 124680 

n 
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RECUPERAÇÃO DF PAVIMFNTAÇÂO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS 00 
HORIZONTE CE. 

• d 

. FLS__ -. 	-- 

O 
.0 	'. 

1e90 1  0 o' ea 
Co 	

nOrO S'ft 

• m%4Lço eçmaflentc' 

pre4deflte 

Estas especificações tom organliedas no sentido de prover conoições para a correta execução do projeto enviado, desasxb, 

assim, o bom desempenho e derSlldade prolongada. Foi elaborada com base nas Normas da ABNT — Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, especificações do DER- Departamento de Educações e Rodovias e da SEINFRAI — Secretarial de Infra-Estrutura 
do Governo do Estado do Ceará 

Os materiais a serem uOtados na obra deverão ser novos e de boa qualidade, satisfazendo plenamente as presentes 
eses 

OBJETO: 

O tralho aqui apresentado, as Especificações Técnicas, t&n por etivo estteiecer parãrnetros a serem observados durante 
toda a execução da OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS 
DO MUNICIPIO DE HORIZONTE — CE. 

PROJETOS; 

A execução da presente pavimentação deverá obedecer á integral e rigorosamente aos petos e especificações, que serão 

fornecidos ao construtor constando todas as características necessárias á perfeita execução dos serviços. 

Este caderno de encargos, os projetos, especificações e o orçamento da empreiteira fazem parte integrante do contrato, valendo 
como se nele estivessem transcritos, devendo esta circunstância constar do Edital de Licitação. 

NORMAS: 

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrições, todas as normas (N8Rs) da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

1a ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA: 

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades Legais «gentes, prestar toda a assistência técnica e admirústrabva necessária 
a imprimir andamento conveniente ás obras e serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa executora dos serviços 
(contratada), devidamente habilitado e destinado no CREA local. 

FISCALIZAÇÃO: 

O órgão financ4ador do peto e a Secretaria de Obras do Município ou engenheiro contratado de posse da ART de fiscalização 
farão fiscalizações pedôcas, com autoridade para exercerem em nome da prefeitura ou órgão financffidor, toda e qualquer ação 
de orientação geral, baseado nas boas normas e neste trabalho aqui apresentado. 

A empreiteira é obrigada a facilitar execuções dos serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes da 

obra. Obriga-se. alrxia, a facilitar a vistoria de materiais ao depósitos ou quaisquer dependêncIas onde os moamos se oncontrom. 

NtATERIAJS. MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 
Todo material a ser uEzado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe 
honiogAnea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânIco e ferTamentei 
necessário ao deswrçenho dos serviços. 

A.ntônio Clodoaldo Batista Cruz 

E 
SECETÀE ESTRUTtJRA. 

URBNS M8EWTE 
A RJA. 

POR 3/2016 
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 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS 00/ 	 4. 
HORIZONTE CE. 

1 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 
£stas especificações têm por ct4efrvo estabelecer e determinar condições e tipos de mataiS a serem empregados, assim cano 
fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra Qualquer dscropància eito estas 
especificações o  projeto será duirnkb pela fiscalização. 
Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra, tais como: 

• Utilização, manutenção e fiscalização de equipamentos; 
• 	Materiais utilizados; 
• Controle e a qualidade de execução dos serviços; 

• Desmobilização de máquinas e equipamentos; 	 OiegoA

CIOMIMO

Lean&0Silva  
Comi

• Urrza final e geral da obra.  
Presidente 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 

A recomposição de pavimentação poliédrica cern pedra tosca consiste no assentamento de pedras Irregulares sobre um colchão de 
pó de pedra, com posterior rejuntamento (seletas) e compactação. Essa pavimentação é executada sobre a sub-base ou o sub-
leito devidamente oorrçactado e regularizada 
Não será pem tida a execução desse serviço em das chuvosos. 
A recomposição da pavimentação poflédflca terá inicio somente após a liberação, por parte da fiscalização, de trechos da camada 
sttacente ao colchão. A fiscalização só autorizará o inicio desse serviço após a reconiposição dos meios fios que delknitari a área 
do pavimento. 
O material deverá ser espalhado em tina canada uniforme de 20 cm (vinte centimeli -os) de espessura sobre a stô-base ou o sub-
leito ocupando toda a largura da plataforma. No caso de mistura, a homogeneização será executada mecanicamente, utilizando-se 
equipamento adequado (moto niveladora e grade de disco). 
Quando a área a ser pa*nentada não justificar a mobilização de equipamentos, a fiscalização poderá permitir a homogeneização 
manual. 
Quando a fiscalização constatar a colocação na pista de material irnçxtçflo ou PrU6dS, o mesmo deverá ser rem~ correndo 
os encargos dessa colocação e remoção por conta da executante. 
Todas as podas a serem utilizadas deverão ter origem granítica, sem apresentar vestígios de decomposição. As pedras deverão 
ser quebradas de maneira tal que o diâmetro de face plana de rolamento fique em torno de 15 em (quinze centímetros) e que sua 
altura fique entre 10  15 cm (dez e quinze centímetros). 
As pedras mestras" serão cravadas no colchão com espaçamento de cerca de 4,00 m (quatro metros) no sentido longitudinal e de 
1,00 a 1.50 m (um metro a um metro e meio) no sentido transversal, de acordo com os perfis do projeto. Os 0panoC serão 
executados acompanhando linhas estendidas entre as pedras mesüas. 
As pedras serão cravadas justapostas no colchão, de modo a não deixar juntas com largura superior a 1,5 cm (um centímetro e 
meio). As podas de forma alongada deverão ficar no sentido transversal ao eixo. 
A compressão Inicial se dará através cá utilização de malho manual de loa 15 kg (dez a quinze quilogramas). Após a compressão 
inicial, executar-se-á uma conçactação mecânica com urna placa vibratória (tipo sapo). 
O colchão de areia e o pavimento em pedra tosca serão medidos e pagos separadamente em metro quadrado. 
A medição do pavimento em pedra tosca será realizada pela área do pavimento executado expresso em m 2  (melros quadrados). 
Será adotado, para eleito de pagamento, o menor valor entre a área medida no campo e a área Indicada no preto. 
O preço unitário definido para o pavimento em poda tosca deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, 
inclusive fornecimento, carga, transporte e descarga de pedras e material para runte, assentamento de pedras, rejuntanento, 
compactação, outros materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais. Quando se tratar de serviço de 
reforma de pavimentação poliédrica com pedra tosca, deverá ser excluido do preço unitário o custo referente a fornecimento, carga, 
transporte e descarga de pedras. 

Antônio Clodo'Batista Cruz 
SECRUÃRO D($4V.ESTRU1UR¼ 

uR9ANSMOJ4 48ENTE E 
AGROPECOMI& 

PORTARIA N' 10312018 / 
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Os ~OS e ferranentas dos~à execução dos serviços de engenhwla serão de responsilidade da coniià 
inclusive o seu tmnsporte até o l8t da obra. Bern com, a sua retirada ao final da execução dos seMços. Após a execução de 
todos os seMços desaitos sorna, cMverã ser fito à retirada cowpeta dos equipwnentos, matsiia] não UbtaÕD, etc., devendo ser 
procecida à lí~ corrpeta da área. 

Horizonte - 

SECRET4Jk?RAESTRUTURA. 

amp 	

Antônio CI 	1 Batista Cruz 
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Diego iuYeandro SUVa 
COrflI$5a0 Permanente 
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presidente 

MEMORIAL DESCRITIVO 



1  pr, --.: ~ =í 
DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE 

Objetivo do Memofl 

O ctjedvo do presente inernonal é mostrar corno serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas 

envegadas na execução da obra acima citada 

Projetos 

Todos os projetos; necessários á execução dos serviços; serão fOrrcidoS pela Preeltura Municipal e quasquw cMdas posteriores 

deverão ser esdarecidas tom a fisca lização. 

Fonte dos Preços Utilizados 

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a T abela Urificada da Secretana de Infreestubira do Estado do Ceará. na versão 26. 1, 

com dosonoração. Esta és tM»a usuel em todo estado do Ceará o adota mesmos P&àrnts da Tabela Oficial SI NAPL 

BOI Utilizado 

Conforme exposto nos orçamentos a Prefeitura Municipal adota tn BOI de 29,77%. 

- 	 M&9O Luis eandro Snv& 
Execução dos Serviços 	 Comssao Permanen' 

de Licitação 

O contratado deverá dar inicio aos .eriços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato contorne a 

Serviço expedida pela Prefeitura Mun icipal. 

Os serviços contratados sesto executados ngorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos 

nulas ielwidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a &tdalização pela Fiscalização, ficaido 

por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negllgén* Imperícia e 

ontsão. 

Será mantido pela CONTRATADA perfeito e Ininternto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega cMfiritiva 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e 

Supervisão. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, 

canalizações e redes qoe possam ser atingidas, pavimentações das áreas aacentes e outras prOp4iedades de terceiros, e ainda a 

segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra. 

Normas 

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem corno outras citadas no texto, que tenhan relação com os serviços objeto do contrato. 

Antônio ClodoiØ. Batista Cruz 
sEcgrÀko DÍflRAESTSuTURA, 

uR3M.iISMolMEiPMBlENTE E 
AGR(eUARLk 

PORTARIA E? 103/2018 
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RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO,~ICIPIOÀ* 
HORIZONTE CF- 

Materiais 

Todo niatenai a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quasqn 

modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaos relativos a 

materiais a serem utilizados o  fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adq.iridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e aialldades para 

emprego nas obras, bem como a faciUtar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre 

plataformas de superfícies lirrças e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se tolero A recepção, transporte, ,  

rn~ emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes caras. 
Lfldt0 Silva 

Todos os materiais, salvo císposto em conv&io nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pois CONTRATADA 9 0 	Çmane° 
'de tjcaac° 

Mão de Obra 

A CONTRATADA manterá na cara engenheiros, mestres, operários e funcionários adiiirístianvos em número e especialização 

compatíveis com a natureza dos serviços, bem cano materiais em quantidade suficiente para a execução dos trSaihos 

lodo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes 

forem atribuídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subconlratade que na opinião da Fiscalização, não executar o seu 

trabalho de maneira correta e adequada ou sa desrespeitoso, tenweraments,  desordenado ou indesejável por outros motivos, 

deverá, rnedante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imedatariente pela CONTRATADA. 

Assistência Teenica e Adminlstratfva 

Para perfeita execução e cone(o acabamento das obras e seMços. o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 

vigentes, a prestar toda assistência técnica e ackTinIstjBtjya necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente á rtdu'dxa, rnatenal, transporte, leis 

sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até doo (05) das Úteis a partir da expedção da ordem de serviço 

pela Prefeitura Municipal devendó serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 

Comprovante de Pagamento da mesma. 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das cisposições no tocante ao emprego de equipamentos de 'segurança' dos operários e 

sistemas de proteção das máquinas instei~ no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, 

máscaras, etc. quando necessános, corno elementos de proteção dos operános. As máquinas deverão conter dispositivos de 

proteção tais como: chaves apropriadas, dsjirteies, fusíveis, etc. 

António CIoo Batista Cruz 
SECPETkRttbFRALsTRu'fl). 

LJRBkN:SUE1O&V8iEE E 
AG4ÕbtCuARLç 

PORTARIA N* 103/2018 
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Deverá ainda, ser atentado pera tudo o que reza as nwmas de regulamentação ?IR-18' da Legislação, em vigor, anI ~ese~ 
Ambiente da Trabalho na lrdisüia da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de ~lho, a CONTRATADA deverá 

a) Prestar todo e qualquer socom imediato às vítimas; 

b) Paralisar imedataneote as abas nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possitilidade de mudanças das 

circunstâncias relacionadas com o acidente; o 

o) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato. 

A CONTRATADA e a única responsável pela ~rança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 

UtenS4iOS e, ainda, pela proteção destes e das InstalaçÕes da aba. 

A CONTRATADA deverá manter kwe os acessos aos equipamentos contra inc&dos e os registros de água situados no canteiro, a 

fim de podar cartater eficientemente o fogo na eventualidade de ~do,  ficando epressnnte ~da  a queima de qualquer  

espécie de madeira ou de outro mateS irdlxnãvs no local da aba 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vgilkta 

efetuado por número apropriado de homens idõneos, devidamente habilitados e unhfoarízados, munidas »atg&geventuaimente 

de armas, com respectivo "port& concedido pelas autoridades policiais. 

Batista A1ntônio 	 Cruz 
SECRETAnI&RA6STUTk ca; Jampaio Diego Luis9afldto Silva 

URBMISM , 	 iOAM8IENtE Comissão ermanente 
AGROPECUARk Eng. 	Pref. 	n. de Hodzonte de LicttaÇO 

• 	PORTARIA N' 103/2C18 Matr, 124681'O• RN: 060349019.0 Presidente 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART C RE A-CE  ec&,  lei n- 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
-..--- 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20190433400 

1. Rnpe.naS Técnico 
	 f 

RICARDO DANTAS SASWO 

TihJo prolbislonal: ENOENHEmO CIVIL 
	

RNP: 0603490190 'e 

Registro: 91110 
	o 

2. Conuflante  

Conirntiwwn: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
	

CPFÍCNPJ: 

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1V 5100 CENTRO 

Cornpêeniento 	 (L1Í7I) 

Cidade: HORIZONTE 	 Uí -  CE 
	

GEP 62tt0000 

Dc ftn.I 

Telefono (85)33368081 	 Emal: 	 4 
Contrato 	 Celebrado e"': 04V1/2019 

Voc RI 477.496.43 	 Tipo de ,tratarde: PESSOA JUIUDICA DE DSTO PRIVADO 	ç)CO0 »'tpetc3t'0 
A;ão Instihwional NENHUMA . MAO OPTAN'TE 

da osrviço 

Procy$eW,o: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 	 CPFICNPJ: 23.555.19410001-06 

RUA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO. IV 5100 CENTRO 	 N. 5100 

Comon.ento: 	 Bairro- CENTRO 

Cidade: HORIZONTE 	 IJE: CE 	 CEP: 62880000 

Telefone: (65)333*1011 

Coonje.'adas GooÉhicws: laINud.: O Longitude: O 

Data do Inido: 0410112019 	 Previsão do krintna: 04101/2020 

Finalidade: ITdrnshuIura 

4. Atividade Técnica 

21 - ElABORAÇÃO 	 Oatfltade 	 Usdale 

38 - ORÇAMENTO> RESOLUÇÃO 1025-' OBRAS E SERVIÇOS . CONSTRUÇÃO CIViL - 	 1.00 	 u" 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -, PAV1USITAÇÃO -» $1118- EU PEDRA 

7- FISCALIZACAO 	 Q~ade 	 Unidade 

17- RSCMJZAÇÃO > RE8OLUÇk) 102$ - CORAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 ¶. 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL o PAVIMENTAÇÃO-' 81476 -EM PEDRA 

*.&. c~ das Swd.s Mo&..s o .,nAS...S d.nI a3&• h~ dso ART 

5. OSsnçõa 

ORÇAè&NTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA 0€ RECUPERAÇÃO DE PAViMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO 
MtncPço DE HORIZc(IECF 

t Dedações 

- Dedaro que eitou an,flW-., as logras de aassItIIdado previstas nas nonnas tOnilcas da ABNT. no IoglbilIÇAO espoclflcn 
529&2004. 

T.EntIdadsdClasse 

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE) 

8. Assinaturas  

Dedaro seqon, verdadeira, as Infonnoçe., adn 

de 

LOCO 	 data 

9. IMoonacõa 

• A MC é vSida somafl quando qu~ M~ apiewação do CC(np(OVaMe do p.gw'wto ai eOnStttt 110 t do Cne. 

• Somente é cansiderada vai.. ARt qçido ê~ada~ rio CREA. quitada - pasifr as .s.'fln. o.aS do ptotznàyaI e tatar*. 

10. Valo. 

Vala da APT: RI 226.50 	R,9rtrs19 em: 07101119 	Valor pago: RI 226.60 	Hinso Mtnto: $212661618 

	

A n,A.olkldade Sasa AR! pode..' verificada em: M.p,&ue.-cs.JIsrnnib.Ipitkn'. com a 'teve 031404 	] '-! 	[j] 

	

lmrao.orr 10M1 r2019 M 1302:46 p. V 201.20,1114.231 	 -. 

rd. 1*5) 345341eK1 	Pax: (M) I5'WC 	
r  •4:.tr-" 	

r 
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PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

ANEXO II 
MINUTA DO CONTRATO 

"is Leandi 
D%e9w9 perna'°" 

CONTRATO N.9  <CONTRATO> 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTE. Estado do Ceará. pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 0 

23.555.196/000I-86. com  sede na 4v. Presidente Castelo Branco. N 9  SIDO, Centro. Horizonte/CE, através da SECRETARIA DE 

INFRAESTRLITURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA, neste ato representada pelo(a) respectiva(a) 
Secretário(a). Sr(a) . ............................... doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa <CONTRATADA>, inscrita no 
CNPJ sob o n. 9  <CNPJ>. com sede no endereço <ENO>. neste ato representada por <REPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob o n. 
<CPf>. doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato na forma e condições seguintes: 

' 	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

11- O presente contrato é celebrado com fundamento no processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 

tombado sob o n. 0  2019.111.24.1. e se rege pelo disposto na lei Federal 8.666193. alterada e consolidada. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

21 O objeto da presente avença á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE 
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE, 
CONFORME PROJETO BÁSICO, mediante execução indireta, na regime empreitada por preço unitário, na conformidade do 
Projeto Básico, Edital e demais anexos, bem como proposta. cronograma físico-financeiro e orçamento adjudicadas, tudo 
parte integrante deste instrumento independente de transcrição. 

USULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PÃIÃMENTO 

fl 	3.1- U valor global da presente avença é de R VALOR>, a ser pago era conformidade com a execução dos serviços 
efetivamente realizados, segundo as medições atestadas pela contratante, considerando as disposições da proposta. do 
cronograma físico-financeiro e do orçamento adjudicados, salvo modificação contratual na forma da lei. 

12- A contratada deverá apresentar junto com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da 
despesa. as Certidões de quitação das obrigações fiscais Federais. Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT todas atualizadas e 
ainda: 
a) prova do recolhimento das contribuições devidas ao 1H33 (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos 
empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento; 

b) prova do recolhimento do FGTS. relativo aos empregados referidos na alínea superior; 

c) comprovante de recolhimento do P13 e 183, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes 
encargos. 

13- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a certificação da medição pela Secretaria 
contratante. 

14- Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e 
mão-de-obra. 

Av. Presidente Castalo Branco. " 5100 • Centro • C€P 62.880-060 

CNDJ 23555196/0001-96' PABX (85) 3336.6045 	
flv.i.nur)onzoai. Q.ortzeni.. O onitontttrt 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

15- O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido DI (um) ano da sua assinatura, circunstância na 
qual poderá ser aplicado o índice utilizado para a construção civil (INCC) divulgada pela Fundação Getúlio Vargas -[DV. 

3.5.1 - No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 

1Luh Leandro sIva 

________ 	

mkbt0 pomaflOflt' 
°i 	 Co Lotação 

lo 	 ptasideflt0 

R = Valor do reajuste procurado: 
V r  Valor contratual dos serviços a serem reajustados: 
lo = índice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta; 

Índice final refere-se ao mês de aniversário anual do contrato. 
OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em 
diante. 

3.5.2 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 
a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio 
económico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe. configurando álea económica extraordinária e extra contratual, nos termos do Art. 65. Inciso II. 
alínea "d" da Lei 8.886/93. devendo ser formalizado através de ata administrativo. 

3.5.2.1 - O pedido de repactuação deverá ser instruido com planilha demonstrativa dos aumentas dos custos 
originais. próprios e exclusivos da execução contratual e mediante negociação entre as partes. 

WSULA DUARTA :PD  PRAZO DE EXECUÇÃO EDA VICÉNCIA 

41- O prazo para a completa execução dos serviços contratadas é de 12 (doze) meses, contados do recebimento da 
ordem de serviço, findo o qual as obras e/ou serviços deverão estar concluídos. 

IMIIN 	 4.2- O início dos trabalhos ocorrerá dentro de OS (cinco) dias seguintes ao recebimento da Ordem de Serviço. 
4.3- O presente instrumento contratual produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e 

vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma do artigo 57. da Lei Federal nft 8.866/93, alterada e 
consolidada. 

4.4- Os prazos de inicio de execução. de conclusão e de entrega dos serviços admitem prorrogação, desde que 
necessariamente justificada por escrito e previamente autorizada pelo contratante, mantidas as demais cláusulas do 
contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, desde que ocorra qualquer dos motivos 
descritos no § IQ do artigo. 57 da Lei de Licitações. 

43- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo 
cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas, os quais serão analisados e julgados pela contratante. 

CLÁUSULA QUINTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 	 — 	 - 

5.1- A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das recursos oriundos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZDNTE/CE - Recursos Ordinários, na seguinte Dotação Orçamentária: 17.01 AÇÃO: 15451.0032, PROJETO ATIVIDADE: 
1.070, FONTE: 1001000000, 1540000000 e 1810000000. ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51,00 A 477.498.43). 

4v, Ptes,Oerte Cas:o'o Branco. h o  5100' Centro • CEP 62.880-060 
CNPJ 23.555 19610001.96 • PABX (85) 3336.6045 	

j Øør.reit.cs..ioii;onir 	Q UoçIroaI.C, 	 v.ho,,Õntce o' h, 


