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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, através da COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO, nomeada pela PORTARIA N° 0112014, de 02 de janeiro de 2014, e tendo
em vista do que consta o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2014, toma público, para
conhecimento dos interessados que realizará Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS,
do tipo MENOR PREÇO, em regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, para contratação
do OBJETO descrito no ITEM 1.0, desta TOMADA DE PREÇOS, regido pelas disposições da
LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações posteriores. Os Envelopes contendo os
documentos de "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS" envolvendo o presente
certame serão recebidos pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, até às
09:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2014, em sessão pública, no auditório da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, à Rua
Manoel Tomaz de Aquino, N° 485, Centro, no Município de Riachão, Estado da Paraíba,
obedecendo rigosamente aos termos instruções, especificações e condições contidas no EDIT AL e
seus ANEXOS, em estrita conformidade com a LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

1.0. DO OBJETO

1.1. A presente Licitação tem por OBJETO a CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA
QUADRA DA EMPG MENINO JESUS, NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO,
ESTADO DA PARAÍBA.

1.2. Os serviços a serem executados deverão atender as condições e quantidades
estabelecidas no PROJETO BÁSICO, ANEXO VII deste EDITAL.

2.0. DOS RECURSOS
2.1. Os recursos orçamentários e financeiros decorrentes para a execução do OBJETO

desta Licitação são os seguintes:

ORÇAMENTO 2014
Natureza da Despesa: 44.90.51
Fonte de Recursos: Convênio FNDE.
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3.0. DOS ELEMENTOS
3.1. Os elementos necessários à perfeita caracterização do OBJETO da presente Licitação

e que farão parte integrante deste EDITAL, independentemente de transcrição, são os
seguintes:

I PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS;

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MODELO DE "PROPOSTA DE PREÇOS"

II ANEXO IV II MINUTA DE "CONTRATO"

I ANEXO V I MODELO DE DECLARAÇÃO "CONHECIMENTO DO
. EDITAL"

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE "NÃO EMPREGA
MÃO-DE-OBRA INFANTIL"

ANEXO VII PROJETO BÁSICO (MODELO FNDE).

4.0. DAS CONDICÕES DE PARTICIP ACÃO

4.L Somente poderão Participar desta Licitação as Empresas que estejam legalmente
estabelecidas no País e que na fase de "HABILITAÇÃO" comprovem possuir os
requisitos de qualificação exigidos no presente EDITAL para execução do seu
OBJETO.

4.2. Não serão admitidas "PROPOSTAS" ou ANEXOS emitidos por meio de fax, ainda
que em Envelope Fechado.

4.3. Nesta Licitação é vedada a formação de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição.

4.4. Estarão impedidas de participar da presente Licitação, direta ou indiretamente, as
empresas:

a. Cujos diretores, SOClOS, responsaveis legais ou técnicos, membros
de conselho técnico, fiscais, consultivos, deliberativos ou administrativos
mantenham qualquer vínculo empregatício com a PRE:FEITURA
MUNICIP AL DE RIACHÃO;
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b.

c.

d.

ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Que estejam suspensas temporariamente de participar de Licitação e
impedidas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO;

Que estejam concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em Liquidação;

Que estejam declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, e que por estas
tenham sido declaradas inidôneas.

4.5. A Micro-Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que pretenda
sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei Complementar N° 123/2006
e pelo Decreto N° 3L056, de 24/03/2011 do Estado da Paraíba, deverá apresentar,
na forma da Lei, dentro do Envelope A - "HABILITAÇÃO", Declaração de que
não está incursa em nenhum dos impedimentos do Parágrafo 4°, Artigo 3°,
da Lei Complementar N° 123/2006, assinada por representante legal da Licitante.

4.6. A não utilização da faculdade prevista no Sub-item 4.5. será considerado
que a Licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei
Complementar N° 123/2006.

5.0. DA REPRESENTACÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1. No local, data e hora indicados no preâmbulo deste EDITAL será realizado o
credenciamento dos representantes legais das Licitantes, mediante apresentação de
documento que comprove esta situação, conforme abaixo:

a.

b.

Na condição de procurador- Documento oficial de identidade e
instrumento público ou particular de procuração (neste caso com
firma reconhecida) ou carta de credenciamento que comprove a
outorga de poderes, na forma da Lei, para praticar todos os atos
inerentes ao certame, expedida pela Licitante, datilografada ou impressa
por meio eletrônico, em papel timbrado e assinatura com firma
reconhecida;

Na condição de SOCIO, proprietário ou dirigente da sociedade -
Documento Oficial de Identidade e cópia do Contrato Social registrado
no órgão de registro de comércio competente ou documentação na qual
estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
nome da Licitante,
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5.1.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.0.

A documentação de credenciamento do representante que se fizer representar
legalmente na presente Licitação deverá ser entregue fora dos ENVELOPES
"A - HABILITAÇÃO" e "B - PROPOSTA DE PREÇOS", antes do inicio do
recebimento dos mesmos.

A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não
impedirá a participação da Licitante no certame, porém impossibilitará o
representante de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar
documentos ou fazer qualquer observação ou interferir no desenvolvimento dos
trabalhoso

Cada Licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a
intervir nas etapas desta Licitação e a responder por sua representada, para todos os
atos e efeitos previstos neste EDITAL.

Não será admitida a representação concomitante de um mesmo representante para
mais de uma empresa Licitante.

DOS ESCLARECIMENTOS

6.1.

6.2.

As solicitações de esclarecimentos deverão ser efetuadas sempre por escrito e
encaminhados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sito à Rua
Manoel Tomaz de Aquino, N° 485, Centro, no Município de Riachão, Estado da
Paraíba, no horário comercial. Telefones (83) 810807638, 8114.2983 as quais
somente serão aceitas até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data da abertura da
Licitação.

Os interessados poderão adquirir o EDIT AL completo, neste caso, mediante o
ressarcimento das despesas com sua reprodução, no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), mediante recolhimento perante a Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIACHÃO, de segunda a sexta feira, no horário comercial.

6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos nesteEDITAL, excluir-se-á o dia do
início, e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos
em dia de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

6.4. Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimentos ou dados
fornecidos verbalmente por empregados da PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações
ou reivindicações por parte das licitantes.
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6.5. No caso de eventual divergência entre o presente EDITAL e seus ANEXOS,
prevalecerão às disposições do EDITAL.

7.0. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE
"HABILITACÃO" E "PROPOSTA DE PRECOS"

7.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste EDITAL, a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, depois de declarar aberta a sessão
receberá os Envelopes contendo a documentação de "HABILITAÇÃO" e
"PROPOSTA DE PREÇOS", em Envelopes distintos, devidamente lacrados,
constando em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE "A" - "HABILITAÇÃO"
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Manoel Tomaz de Aquino, N° 485, Centro, Município de Riachão, Paraíba
Data: 25/02/2014 - Horário: 09:00 horas
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014
NOME DA LICITANTE

ENVELOPE "B" - "PROPOSTA DE PREÇOS"
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Manoel Tomaz de Aquíno, N° 485, Centro, Município de Riachão, Paraíba
Data: 25/02/2014 - Horário: 09:00 horas
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014
NOME DA LICITANTE

7.2. O ENVELOPE "A - HABILITAÇÃO" deverá conter a documentação a seguir
indicada, em duas vias. A documentação poderá ser apresentada em original
ou por processo de cópia autenticada por cartório competente ou por qualquer
membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT AÇÃO, mediante
apresentação, para conferência, dos originais ou publicação em Órgão da Imprensa
Oficial. Os documentos com prazo de validade não expresso serão considerados
como sendo de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua emissão, exceto quando
houver disposição em contrário.
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7.2.1. A documentação relativa á Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e
Trabalhista consistirá em:

a.

b.

c.

Certificado de Cadastramento e Habilitação, expedido pela Prefeitura
Municipal de Riachão, com prazo de validade vigente, ou comprovação de
atendimento às condições exigidas para cadastramento até o 3° dia
consecutivo anterior a data de abertura da licitação, obrigando-se a
declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da
"Habilitação", conforme modelo apresentado no ANEXO V.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e sua última alteração, em
vigor, devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio
competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.

7.2.2. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em:

a. Certidão atualizada de Registro da Empresa no CREA, com a devida
quitação, na qual conste o (s) nome(s) do seu(s) responsável(eis)
técnico(s);

b. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização
do objeto da Licitação; bem como a qualificação curricular de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos;

c. Atestado(s) fomecido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou
privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica(ART),
comprovando que a empresa licitante desempenhou atividade pertinente
ao Objeto desta Licitação, limitado a:
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c.1. Execução de estrutura metálica em arco, vão de 24 m, em área igualou
superior a 350 nr';

c.2. Execução de coberta em telha de aço galvanizado ondulada, 0,5 mm, em
área igualou superior a 450 m".

d. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou
privado, em nome do responsável técnico da empresa licitante,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica(ART), comprovando que desempenhou
atividade pertinente ao Objeto desta Licitação, limitado a:

d.1. Execução de estrutura metálica em arco, vão de 24m;

d.2. Execução de coberta em telha de aço galvanizado ondulada, 0,5mm.

7.2.2.1. Entende-se, para fins deste EDITAL, como pertencente ao quadro permanente:

a. Se empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia
autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e
das provas de recolhimento das obrigações sociais do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS;

b. O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do
Contrato Social e aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta
Comercial;

c. O contratado sob regime de Prestação de Serviços, comprovando-se
através da apresentação do Contrato devidamente registrado em Cartório:

7.2.3. Para comprovação do disposto no Artigo 7°, Inciso XXXIII da Constituição Federal,
Emenda Constitucional N° 20, de 15/12/1998, combinado com Artigo 27, Inciso V
da LEI FEDERAL N° 8.666/93, a Licitante deverá apresentar Declaração de
que Não Emprega Mão-de-Obra Infantil conforme Modelo apresentado no
ANEXO VI.

7.2.4. Declaração de conhecimento do EDITAL e das informações e condições estabelecidas,
conforme modelo apresentado no ANEXO V.

7.2.5. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:
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a. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício Social
de 2012, que comprovem sua boa situação financeira, vedada a sua
substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, apresentados na
forma a seguir:

a.1. Tratando-se de sociedade anônima, publicação no Diário Oficial da
União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar
em que esteja situada a sede da licitante, e em outro jornal de
grande circulação, editado na localidade em que está situada a
sede da licitante e comprovação de autenticação pelo órgão de
registro do comércio competente do estado do domicílio ou sede da
licitante;

a.2. As demais sociedades deverão apresentar o balanço e demonstrações
contábeis em conformidade com a legislação civil vigente, extraídos do
Livro Diário ou Livro de Balanço, assinados pelo representante legal da
empresa e por contador registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, devidamente autenticado pelo órgão de registro do
comércio competente do Estado do domicilio ou sede da licitante,
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento também
autenticados pelo referido órgão.

b. As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro Exercício Social
deverão apresentar, para tanto, o balanço de abertura obedecidos aos
aspectos legais e formais de sua elaboração;

c. Comprovação de Garantia de Participação na presente Licitação, até o
terceiro dia útil anterior ao recebimento das "PROPOSTAS", em
qualquer das modalidades previstas no Artigo 56 da LEI FEDERAL
N° 8.666/93, e suas alterações posteriores, no valor correspondente
a 1% (um por cento) do Valor Global da "PROPOSTA", mediante
apresentação de comprovante emitido pela Tesouraria da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO:

c.1. Caução em Dinheiro: A licitante, deverá pagar o valor correspondente
na Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO;

c.2. Caução na modalidade de Títulos da Dívida Pública: emitidos pelo
Tesouro Nacional e custodiados na Central de Custódia e Liquidação
Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou
junto a instituições financeiras, sob as regras do Sistema Permanente
de Liquidez - SELIC e Custódia de Títulos Públicos Federais, devendo
sua titularidade estar gravada em nome da empresa licitante;
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c.3. Caução mediante Seguro Garantia: neste caso a licitante deverá
apresentar a via original da apólice completa com as especificações
técnicas do seguro, condições gerais e as condições especiais de garantia
impressas em seu verso ou ANEXO, firmadas entre a seguradora e a
tomadora do seguro;

c.4. Caução mediante Fiança Bancária: neste caso a licitante deverá
apresentar a via original da carta de fiança bancária.

e. Comprovação da boa situação financeira mediante apresentação em
documento Anexo ao balanço, assinado por contador registrado no
Conselho Regional de Contabilidade - CRC das demonstrações
contábeis mediante aplicação das fórmulas e parâmetros a seguir
indicados.

Índice de Liquidez Corrente

AC+ARLP
--P-C-+-E-L-P-- Igualou superior a 1,0

AC---P-C-"----- Igualou superior a 1,0

PC+ELP---A-T==-- Igualou inferior a 0,50

Índice de Liquidez Geral

Índice de Endividamento Total =

Onde:

AC
ARLP
AT
PC
ELP

Ativo Circulante;
Ativo Realizável a Longo Prazo;
Ativo Total;
Passivo Circulante ;
Exigível a Longo Prazo.

8.0. DA DEVOLUCÃO DA GARANTIA DE PARTICIPACÃO
8.1. Após a fase recursal de "HABILITAÇÃO" a devolução da Garantia de Participação

será efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO às licitantes
consideradas inabilitadas. Em quaisquer das hipóteses, as licitantes deverão solicitar
a devolução dos depósitos efetuados, apresentando comprovante da guia de
recolhimento, acompanhada de recibo no valor correspondente à respectiva Garantia.

9.0. DO PROPOSTA DE PRECOS
9.1. A "PROPOSTA DE PRECOS" deverá ser apresentada em uma via, de forma clara e

detalhada, devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal e pelo responsável técnico da licitante, atendendo as seguintes
exigências:
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d.

e.

f.

g.
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Apresentar PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
UNITÁRIOS de conformidade com ANEXO I, em duas vias, assinada
pelo representante legal e pelo responsável técnico da empresa;

Os preços ofertados devem compreender todos os custos e despesas que,
direta ou indiretamente decorram do cumprimento pleno e integral
do objeto deste EDITAL e seus ANEXOS, tais como e sem se
limitar a: materiais, equipamentos, salários, honorários, encargos
sociais e trabalhistas, previdenciários, lucro, taxa de administração,
tributos e impostos incidentes, ou outros encargos não explicitamente
citados;

Em caso de não incidência ou isenção de imposto, a licitante deverá
indicar o documento legal que determine o benefício;

Todos os preços da "PROPOSTA DE PRECOS" devem ser
apresentados como definitivos, não sendo aceitos quaisquer hipóteses
que tomem os preços inconclusos, tais como indicação de preços
estimados, reembolso de valores não discriminados na "PROPOSTA
DE PRECOS" ou menções de descontos ou acréscimos de preços ou
quaisquer vantagens em relação à "PROPOSTA DE PRECOS" de
outra licitante;

Os preços apresentados, considerando os descontos, se houver, deverão
ser preços finais e não serão considerados alegações e pleitos das
licitantes para majoração dos preços unitários e totais. Os descontos,
quando houver, deverão estar inclusos nos preços unitários e totais
propostos;

Informar prazo de validade da "PROPOSTA", o qual não deverá ser
inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data de sua
apresentação.

Apresentar CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme
ANEXO 11, deste EDITAL.

10.1.

DO PROCEDIMENTO10.0.
A abertura dos Envelopes "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS" será
realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, a qual deverá ser
assinada pelos representantes legais das Licitantes presentes e pelos membros da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO;

Abertos os Envelopes "HABILITAÇÃO", seus conteúdos serão examinados e
rubricados pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e pelos
representantes credenciados das Licitantes, não sendo permitida a retirada dos
documentos do recinto da reunião, bem como a sua reprodução sob qualquer forma;

10.2.
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10.2.1.

10.2.2.

10.3.

10.40

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

As Licitantes poderão, a seu critério e de comum acordo com a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, formar grupos para análise da documentação
referente à "HABILITAÇÃO", indicando os responsáveis pela subscrição dos
documentos;

As Licitantes que não desejem participar dos grupos poderão, isoladamente, rubricar
os documentos apresentados.

Se a documentação restar incompleta, incorreta ou contrariar qualquer dispositivo
deste EDITAL ou de LEI, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
considerará a Licitante Inabilitada;

Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para a apresentação de documentos
exigidos neste EDITAL;

Em caso de suspensão da reunião após a abertura dos Envelopes "HABILITAÇÃO"
e os Envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" serão rubricados pela COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados das
Licitantes, ficando em poder da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
até nova data e hora marcada para abertura dos mesmos;

Inexistindo qualquer fato impeditivo, e caso haja renúncia formal de interposição de
recursos relacionados com a fase de "HABILITAÇÃO" por parte de todas as
Licitantes, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá, na mesma
reunião, proceder à abertura dos Envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS";

Na hipótese prevista no Item Anterior, a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO devolverá às Licitantes Inabilitadas os respectivos Envelopes
"PROPOSTA DE PREÇOS".

Não havendo a concordância das Licitantes, deverá ser definida uma nova data para a
abertura dos Envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS";

Após o JULGAMENTO da "HABILITAÇÃO", os Envelopes "PROPOSTA DE
PREÇOS" das Licitantes Inabilitadas permanecerão fechados e em poder da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, à disposição para retirada,
mediante recibo ou devolvidos via postal, depois de julgados seus recursos e
impugnações

Esgotada a fase recursal referente à "HABILITAÇÃO", a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO informará uma nova data para a realização da
sessão de abertura dos Envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das Licitantes
Habilitadas;

Após a fase de "HABILITAÇÃO" não cabe desistência da "PROPOSTA DE
PREÇOS" salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO;
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10.12.

11.0.

Abertos os Envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das Licitantes Habilitadas, seus
conteúdos serão examinados e rubricados pela COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, e pelos representantes credenciados das Licitantes;

DA DILIGÊNCIA
11.1.

12.0.

É facultado à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em qualquer Fase
da Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações deveriam
constar originalmente da "HABILITAÇÃO" ou "PROPOSTA DE PREÇOS".

DO JULGAMENTO
Não se admitirá "PROPOSTAS DE PREÇOS" que apresente preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou cujos valores não estejam
compatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade da própria Licitante, para as quais
ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, na forma do Artigo 48, da LEI
FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações posteriores.

12.2. Durante a análise da "PROPOSTAS DE PREÇOS", a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá convocar as Licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza.

12.1.

12.3. As "PROPOSTAS DE PREÇOS" cujos preços ofertados estejam superiores aos
preços unitários contidos na Planilha de Quantitativos e Preços Unitários ou com
preços manifestamente inexeqüíveis serão Desclassificadas.

12.4. Para os efeitos do disposto no Item anterior, consideram-se manifestamente
inexeqüíveis as "PROPOSTAS DE PREÇOS" cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das "PROPOSTAS DE PREÇOS"
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO;

b. Valor orçado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

12.5. Fica facultado a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, quando do
julgamento das "PROPOSTAS DE PREÇOS", solicitar das Licitantes a
apresentação de Composição de Preços Unitários. Serão Desclassificadas as
"PROPOSTAS DE PREÇOS" em que a proponente não demonstre sua viabilidade
através das composições de preços que justifiquem que os mesmos são coerentes
com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com
a execução do CONTRATO.
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12.6.

12.7.

12.8

12.9

12.9.1.

12.9.2.

12.10

13.0.

ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em caso de divergência entre os valores cotados, prevalecerão os preços
unitários sobre os totais e, entre os algarismos e os por extenso, prevalecerão
estes últimos. Eventuais correções de valores poderão ser efetuadas pela
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, quando da análise e julgamento
das "PROPOSTAS DE PREÇOS", tornando-se por base a quantidade prevista e o
preço unitário proposto.

A aprovação do relatório da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
a Homologação e a Adjudicação do Objeto desta Licitação, caberão ao Secretário
Municipal de Educação.

Será declarado vencedor da Licitação a licitante que atendendo todas as exigências do
Edita! apresentar PROPOSTA com MENOR PREÇO.

De acordo com o disposto na Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006,
será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

O disposto do Artigo 44 da Lei Complementar N° 123, somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

Persistindo a igualdade, o desempate será mediante sorteio, em reunião pública
marcada para este fim.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.0.

Na hipótese de interposição de Recurso Administrativo, este deverá ser processado de
acordo com as disposições do Artigo 109, da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas
alterações posteriores.

DA REVOGACÃO OU ANULACÃO
14.1.

14.2.

A presente Licitação poderá ser Revogada pela autoridade competente, desde que
por razões de interesse público decorrente de Fato Superveniente, devidamente
comprovado e suficiente para justificar tal conduta.

A Anulação da presente Licitação dar-se-á por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente fundamentado, sem
que caibam as Licitantes qualquer direito de indenização.
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15.0. DA ADJUDICAÇÃO
15.1.

16.0.

o Objeto desta Licitação será ADJUDICADO à Licitante Vencedora, na forma do
Artigo 38, Inciso VII, da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações posteriores,
atendidas as condições deste EDITAL.

16.1.

DA CONTRATACÃO

16.2.

17.0.

A Licitante ADJUDICADA, após HOMOLOGAÇÃO pela autoridade competente,
será convocada para assinar o instrumento contratual, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contado a partir da data de sua convocação, devendo apresentar os seguintes
documentos, todos com prazo de validade vigente:

a. Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social- INSS;

b. Certificado de Regularidade de Situação - CRS, emitido pela Caixa
Econômica Federal- CEF.

c. Garantia de Execução do CONTRATO.

É facultado à administração, quando a convocada não assinar o instrumento contratual
nas condições estabelecidas, convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, de acordo com o EDITAL, ou
revogar a Licitação, independente da cominação de multa à Licitante, no percentual
de 5% (cinco por cento) sobre o Valor Adjudicado.

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO
17.1.

18.0.

A Licitante Contratada deverá apresentar garantia de execução do OBJETO desta
Licitação, mediante caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia
ou fiança bancária, fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
CONTRATO, quando convocada para assinar o CONTRATO.

DAS RETENÇÕES

18.1. De conformidade com a legislação vigente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO efetuará retenção do percentual de 11% (onze por cento) em favor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, incidente sobre o valor dos serviços (mão-
de-obra) realizados e constantes da nota fiscal, fatura ou recibo, emitidos pela Licitante
Contratada.
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18.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO efetuará a retenção dos valores
relativos aos percentuais incidentes sobre os valores constantes da
Nota Fiscal, fatura ou recibos emitidos pela Licitante Contratada, relativa a outros
Tributos Federais, Estaduais e Municipais, de conformidade com a legislação
vigente.

19.0. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

19.1

19.2.

20.0.

o CONTRATO terá vigência de 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da data
de sua assinatura.

o CONTRATO proveniente desta Licitação considerar-se-á encerrado no
vencimento do prazo estabelecido no subitem anterior ou quando estiverem
cumpridas todas as obrigações contratuais pelas partes, prevalecendo o que ocorrer
primeiro.

DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO
20.1.

20.2.

20.3.

21.0.

o CONTRATO proveniente desta Licitação poderá ter sua duração prorrogada, se
houver interesse da administração, de acordo com o Artigo 57, da LEI FEDERAL
N° 8.666/93, e suas alterações posteriores, por se tratar de serviços de natureza
contínua

A prorrogação deverá ser justificada pela Gerencia pertinente ao OBJETO da
Licitação, até 30 (trinta) dias antes do término do prazo contratual, acompanhada de
novo CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO adaptado às novas condições.

o CONTRATO proveniente desta Licitação poderá ser alterado, com as
devidas justificativas, de acordo com o Artigo 65 e seus parágrafos, da LEI
FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações posteriores.

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
21.1.

22.0.

o CONTRATO proveniente desta Licitação não poderá ser OBJETO de
Cessão ou Transferência.

DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO

22.1. Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo periodo de
12 (doze) meses, a partir da data da apresentação da "PROPOSTA".
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22.2. Após os 12 (doze) meses previstos no Item Anterior, os preços contratuais
serão reajustados de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil - INCC,
tomando-se por base a data da apresentação da "PROPOSTA, mediante aplicação da
seguinte fórmula:

22.3.

22.4.

23.0.

Onde:

R Valor do reajuste procurado;

V Valor contratual dos serviços a serem reajustados;

10 Índice inicial refere-se ao mês correspondente ao mês
da entrega da "PROPOSTA";

11 Índice final- refere-se ao mês correspondente ao mês de
aniversário anual da "PROPOSTA".

A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores
referentes a eventos fisicos realizados a partir do 10 (primeiro) dia imediatamente
subseqüente ao término do 12° (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente,
contado desde a data da apresentação da "PROPOSTA" e de acordo com a vigência
do CONTRATO.

Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela
ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo periodo
de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência
do CONTRATO.

DASMEDICÕES,CONDICÕESEPRAZODE PAGAMENTO

23.1.

23.2.

A Licitante Contratada deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente
no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, em 03 (três) vias,
com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal,
fatura ou outro documento legal, observadas as exigências da legislação tributária.

A Licitante Contratada deverá indicar, no documento de cobrança, o número do
CONTRATO, com a respectiva data de assinatura, Item Contratual das condições
de pagamento a que se refere o documento de cobrança, o valor da parcela
correspondente e a data do vencimento.
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23.3. O prazo para pagamento referente ao objeto da Licitação será de 30 (trinta) dias
consecutivos contados a partir da apresentação do documento de cobrança no
protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO ou, no caso de
financiamento com recursos de outras instituições, no prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos, contados da data da disponibilização dos recursos a PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHÃO.

23.4. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela Licitante Contratada serão
medidos parcial e mensalmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
e lançados no boletim de medição, que depois de conferidos, serão assinados pelo
responsável técnico da Licitante Contratada e pelo fiscal designado pela
PRE.FEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

23.5. As cobranças deverão ser mantidas em carteira e os pagamentos serão efetuados na
data aprazada, mediante crédito na conta corrente índicada pela Licitante Vencedora,
não se permitindo, em nenhuma hipótese, desconto ou cobrança de títulos em
estabelecimentos financeiros ou com terceiros, sem o prévio aceite da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

23.6. Na existência de erros, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO devolverá
a fatura, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da entrega, passando a contar novo prazo para pagamento a partir de sua
reapresentação.

23.7. O pagamento de qualquer fatura somente será efetuado mediante a apresentação
do Certificado de Regularidade de Situação - CRS, emitido pela Caixa Econômica
Federal - CEF e Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - lNSS, com prazo de validade vigente, bem como da
comprovação do recolhimento do Imposto Sobre Serviços - ISS referente aos
serviços no Município onde o mesmo está sendo executado, mediante apresentação
da guia de recolhimento original, relativa ao mês imediatamente anterior.

23.8. O pagamento somente será liberado após cumpridas todas as exigências
contratuais.

24.0. DAS PENALIDADES

24.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos pelo não cumprimento dos
compromissos acordados serão aplicadas as seguintes sanções.

24.1.1. À LICITANTE:
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a.

b.

c.

OBS.:

24.1.2.

a.
b.

ONDE:

ESTADO DA PARAíBA
PREfEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, caso a licitante
recuse-se a assinar o CONTRATO após a adjudicação do objeto
licitado;

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAI~ DE RIACHÃO, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, emitida pelo PREFEITO
CONSTITUCIONAL DE RIACHÃO, enquanto perdurarem os
motivos da punição.

No caso de existência de quaisquer valores oferecidos como Garantia de
Participação à Licitação, poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO efetuar a retenção dos valores depositados, até os valores
das multas aplicadas.

À CONTRATADA:

Advertência;

Multas por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais
serão representadas por percentuais do valor da etapa em atraso, não
excedendo o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do
CONTRATO, mediante aplicação da seguinte fórmula:

M 0,1 x A x F

M Percentual representativo da multa;
A Atraso em dias corridos;
F Fator critico o relativo à importância do evento (1 a 3).

b.I. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos
a que a contratada tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência
ou inexistência de crédito, pagá-Ias no prazo de até 10 (dez) dias
consecutivos, contados da data de entrega da notificação.

c. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, emitida pelo Prefeito Constitucional de
RIACHÃO, enquanto perdurarem os motivos da punição;
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24.1.3.

24.2.

24.3.

24.4.

25.0.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO:

a. Para atrasos de pagamentos superiores a 30 (trinta) dias, aos valores
devidos serão acrescidos juros e encargos "pro rata temporis", calculados
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, desde
o dia do vencimento até a data de sua efetiva liquidação.

São considerados motivos de caso fortuito ou de força maior, para isenção das
multas devidas pela Licitante Contratada, pelo não cumprimento de prazos
estipulados no CONTRATO, a ocorrência de fatos, cujos efeitos não seria possível
evitar ou impedir, na forma estabeleci da no Código Civil vigente, os quais
somente serão válidos, quando vinculados diretamente ao objeto do CONTRATO,
desde que alegados pela Licitante Contratada, devidamente comprovados e aceitos
expressamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

Os casos fortuitos ou motivos de força maior devem ser devidamente comunicados e
comprovados por escrito a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, no prazo
de até 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data de sua ocorrência. A não
comunicação desses motivos no prazo acima importará na aplicação da penalidade,
com perda do direito de alegá-Io, exceto por razões que impossibilitem o aviso.

A Licitante Contratada tem o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir
de sua notificação, para se pronunciar a respeito de multas aplicadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO. Decorrido esse prazo,
a penalidade passa a ser considerada como aceita, na forma como foi apresentada, e
não dará o direito da Licitante Contratada expor qualquer contestação.

DO PRAZO DE EXECUCÃO
25.1.

26.0.

O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
contados a partir da assinatura do CONTRATO, de acordo com o CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO, ANEXO 11deste EDITAL

DA RESCISÃO DO CONTRATO
26.1.

26.2.

O CONTRA TO a ser firmado com a Licitante Vencedora poderá ser rescindido
de pleno direito pelos motivos previstos nos Artigos 77, 78, 79 e 80, da LEI
FEDERAL N° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da Licitante Contratada, exceção
de CONTRA TO não cumprido, exceto nos casos admitidos pela LEI FEDERAL
N° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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27.0.

27.1.

DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE CONTRATADA

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

27.7.1.

A Licitante Contratada se responsabilizará pelo recolhimento de todos os
Tributos Federais, Estaduais e Municipais, que direta ou indiretamente incidam
ou venham a incidir sobre os serviços relacionados com o OBJETO
CONTRATUAL.

Ficará a Licitante Contratada com a responsabilidade de comunicar, por escrito,
à PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, tão logo sejam do seu
conhecimento, os procedimentos fiscais que possam ter reflexos financeiros sobre o
CONTRATO.

Manter sempre à frente dos serviços, até o seu recebimento definitivo, os profissionais
indicados na Licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHÃO.

A mão-de-obra empregada pela Licitante Contratada, na execução dos
serviços OBJETO do CONTRATO, não terá nenhum vinculo empregatício
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, observando-se
o disposto no Artigo 71, da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e sociais decorrentes da
execução dos serviços, OBJETO do CONTRATO a ser firmado com a Licitante
Vencedora, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar a
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO ou a terceiros em decorrência da
execução do CONTRATO resultante desta Licitação, serão de inteira
responsabilidade da Licitante Contratada.

A Licitante Contratada se obriga a recolher todos os encargos sociais e Tributos de
acordo com o que estabelece a legislação vigente e apresentar as cópias mensalmente
a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIA CHÃO.

Comprovar perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, até o 20°
(vigésimo) dia útil de cada mês, o recolhimento de tributos e obrigações sociais:
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS referentes ao mês imediatamente anterior, de acordo com o que
estabelece a legislação em vigor, mediante a apresentação dos originais das guias de
recolhimento:

Os encargos sociais pertinentes ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, referem-se ao pessoal alocado
para a execução das obras ou serviços;
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27.7.2.

27.8.

27.9.

27.10.

27.11.

27.12.

27.13.

28.0.

Caso não haja a comprovação do recolhimento dos tributos e obrigações SOCIaiS,
as faturas serão retidas sem nenhum ônus financeiro dos valores faturados até a sua
liberação.

Dentro do prazo de prescrição estabelecida pela Lei Civil ou Administrativa,
a Licitante Contratada deverá se responsabilizar e arcar com ônus de todas as
reclamações ou ações jurídicas decorrentes de ofensas ou danos causados ao direito
de propriedade de terceiros, resultante da execução dos serviços.

Obedecer todas as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT vigentes e que venham a vigorar na execução dos serviços
e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas
que venham a ser solicitadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO,
sobre o OBJETO do CONTRATO a ser firmado.

A Licitante Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 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 materiais
empregados.

A Licitante Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ausência de
fiscalização, na forma do Artigo 70, da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas
alterações posteriores, e do Artigo 37, Parágrafo 6°, da Constituição Federal.

Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e
hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados.

A Licitante Contratada deverá garantir os serviços executados e os materiais
fornecidos, pelo prazo mínimo estabelecido pela Legislação Civil e Administrativa
em vigor.

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO

28.1.

28.2.

28.3.

Cumprir, pontualmente, os compromissos acordados com a Licitante Contratada.

Acompanhar a fiscalização e execução dos serviços OBJETO desta Licitação,
bem como suprir a Licitante Contratada de documentos, informações e demais
elementos que possuir, ligados os serviços a serem executados, além de dirimir
dúvidas e orientá-Ia nos casos omissos.

Manter entendimentos com a Licitante Contratada sempre por escrito ou anotação em
Livro de Ocorrência, com ressalvas dos casos determinados pela urgência das
medidas, cujos entendimentos verbais devem ser confirmados por escrito, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do referido entendimento.
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28.4.

28.5.

29.0.

Comunicar, formalmente, à Licitante Contratada, em caso de devolução de
documentos de cobrança, as razões da devolução.

Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer serviço prestado,
após sua assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando a
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO obrigada ou sujeita aos
pagamentos que porventura venham a serem posteriormente pleiteados pela Licitante
Contratada.

DAS CONDICÕES DE SEGURANCA DO TRABALHO

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

30.0.

Deverão ser observadas pela Licitante Contratada, todas as condições de Segurança e
Higiene, Medicina e Meio Ambiente do Trabalho, necessária a preservação da
integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO e ao público afeto, de acordo com as
normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos
legais.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO poderá a seu critério determinar a
paralisação dos serviços, suspender pagamentos quando julgar que as condições
mínimas de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalho não estejam sendo observadas
pela Licitante Contratada. Este procedimento não servirá para justificar eventuais
atrasos da Licitante Contratada.

A Licitante Contratada se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes
da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no
que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

Caso não sejam atendidos os procedimentos referentes às condições de Segurança e
Medicina do Trabalho, pela Licitante Contratada no prazo previsto, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHÃO poderá suspender os pagamentos a que fizer jus a
Licitante Contratada, podendo, ainda, caso o problema não seja solucionado no prazo
determinado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, rescindir o
CONTRATO sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

DA PARALISACÃO DOS SERVICOS
30.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, por conveniência administrativa

ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos
serviços, cientificando oficialmente à Licitante Contratada tal decisão.
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31.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

31.1.

31.2.

32.0.

Para o recebimento dos serviços será designada uma Comissão de Recebimento,
composta de no mínimo 03 (três) técnicos, que analisará os serviços e emitirá
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90
(noventa) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do
OBJETO aos Termos Contratuais, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita da Licitante Contratada, a seu critério.

o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a
Licitante Contratada das cominações previstas na Legislação Civil em vigor, dentro
dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo CONTRA TO.

DA DEVOLUCÃO DA GARANTIA PARA EXECUCÃO DO
CONTRATO

32.1.

33.0.

A garantia prestada pela Licitante Contratada para execução do CONTRATO, será
restituída em até 30 (trinta) dias após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

DISPOSIÇÕES GERAIS

33.1.

33.2.

33.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO não se responsabilizará, em
hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de
tributos indevidamente recolhidos por parte da Licitante Contratada, na forma do
Artigo 71, da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de
entrega dos documentos de "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS",
cuja base de cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, para
maior ou para menor, conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de
repercussão indireta, assim como encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços
contratados.

Durante a vigência do CONTRATO, caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO venha a se beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a Licitante
Contratada, para que a mesma possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes
à isenção.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 23



ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

33.8.

34.0.

Até a data da assinatura do CONTRATO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO poderá desclassificar a Licitante tida como vencedora, se vier a ter
conhecimento comprovado de fato ou circunstância que a desabone, anterior ou
posterior ao julgamento, procedendo à adjudicação do OBJETO desta Licitação à
outra Licitante, obedecendo à Ordem de Classificação.

Em caso de nulidade pertinente aos procedimentos desta Licitação, obedecer-se-á
ao disposto no Artigo 49, Parágrafo 2°, da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas
alterações posteriores.

A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. Na hipótese de se constatar
a imprecisão ou falsidade das informações ou dos documentos apresentados pela
Licitante, poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, a qualquer
tempo, desclassificá-Ia ou rescindir o CONTRATO subscrito.

O presente EDITAL e seus ANEXOS, bem como as "PROPOSTAS" da Licitante
Vencedora, farão parte integrante do instrumento contratual, independentemente de
sua transcrição.

Os casos omissos neste EDITAL serão regulados em observância a LEI FEDERAL
N° 8.666/93, e suas alterações posteriores.

FORO

34.1. Fica eleito o Foro do Município de Ararmna, Estado da Paraíba, para dirimir
quaisquer questões oriundas dos procedimentos previstos neste EDITAL.

Riachão, 05 de fevereiro de 2014

LIANA NASCIMENTO SOUSA
Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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Planilha Orçamentária
~ Indica Campo Obrigatório,

UF: PB
Município: Riachão

Valor
Empenhado: R$ 245.000,00

Descriçao do item Valor Unltarlo Unidade de Quantidade Valor %Medida

E11 SERViÇOS
PRELIMINARES

:'1' 1,1 Placa de
obra em chapa de
aço galvanizado, 183 M2 6.00 1100,64 0,45
conforme modelo
Governo Federal

";' 1.2 Tapume
de chapa de
madeira . Z5,[JQ M2 74.80 5610,00 2,29
compensada com
6 mm, com altura
de 2,20 m

'·~·1.3
Barracões 2St5,22 M2 20.00 5904,40 2,41
provisórios

,.,> 1.4 Locação
de construção com .5,4$ M2 884.00 4844,32 1,98
gabarito de
madeira

'·1· 1.5 Ligação
provisória de Unidade 1.00 901,46 0,37
energia elétrica em
baixa tensão

,.• 1.6 Ligação
t5.E?,2E? Unidade 1.00 156.96 0,06

provisória de água

,." 1.7 Ligação
Unidade 1.00 667,98 0,27provisória de 997,~~L

esgoto

E1 2 MOVIMENTO
DE TERRA

:,1, 2.1
Escavação manual
de valas, exceto 1.f,L19 M3 62.30 1133,24 0,46
rochas, até a
profundidade de
1,5 m

""2.2
Regularização e

M2 71.90 48,17 0,02compactação Q,E?7
mecânica do fundo
da vala
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:., 2.3 Reaterro
de valas, com solo

2"'L97 M3 30.83 769,83 0,31
cimento, conforme
projeto

83 FUNDAÇÃO

1•• 3.1 Fôrma de
madeira comum
para fundações - 53 M2 123.00 4124,19 1,68
reaproveitamento
5x

:., 3.2 Lastro de
concreto magro
traço 1:4:8, 16 - ..., M2 27.50 443,58 0,18lJ
espessura 5 em,
preparo mecânico

ir 3.3 Concreto
armado fck de 20 1196,00 M3 25.27 30222,92 12,34
MPa, usinado,
inclui lançamento

84 ESTRUTURA
METÁLICA E
COBERTURA

,,;;4.1 Estrutura
metálica em arco,
vão de 24 m, com 1'::;8 M2 752.96 111739,26 45,61
lantemim, inclui
pintura

,.~4.2 Concreto
estrutural fck 20
MPa, usinado,
inclui lançamento M3 5,48 6554,08 2,68
(enchimento
pilares até 1,0 m
de altura)

L. 4.3 Telha de
aço galvanizado
ondulada 0,5 mm, 4.2~lO M2 956.52 40269,49 16,44
inclui pintura -
cobertura em arco

;';' 4,4 Telha de
aço galvanizado
ondulada 0,5 mm, 42 10 M2 384,41 16183,66 6,61
inclui pintura -
fechamento lateral

;';' 4.5 Telha
ondulada Lt5 M2 77,40 3544,92 1,45
translúcida fibra
vidro de 1,2 mm

85
IN~TALAç6ES
ELETRICAS -
127/220V

, 5.1
.5,32 Unidade 5.00 26,60 0,01

Condulete T

L~ 5.2
5 Unidade 5.00 29,25 0,01

Condulete L

L, 5.3
5 O Unidade 4.00 21,20 0,01

Condulete TA

~."5,4
r Unidade 1.00 6,15 0,00

Condulete XA o

,., 5.5

Abraçadeira 082 Unidade 50.00 41,00 0,02
metálica tipo D de
3/4"

;';' 5.6
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Abraçadeira
metálica tipo O de Unidade 4.00 5,84 0,00i"

,+ 5.7
Abraçadeira 2,65 Unidade 4.00 10,60 0,00
metálica tipo O de
1 1/2"

;'·5.8 Luva,
bucha e arruela de

4,70 Unidade 15.00 70,50 0,03
aço galvanizado
3/4"

•. ,> 5.9 Luva,
bucha e arruela de

LI·, 90 Unidade 1.00 4,90 0,00
aço galvanizado 1
1/2"

,+ 5.10
Condulete
sobrepor com

10 5 Unidade 1.00 10,45 0,00
tomada universal,
circular, 2P+ T,
completa

,,0> 5.11
Abraçadeira de

3:.62 Unidade 2.00 7,24 0,00
ferro modular dupla
tipo U

'·l· 5.12 Cabo
unipolar isolado O MI 1.00 0,90 0,00
PVC 700 C de
cobre 2,5 mrn-

,+ 5.13 Cabo
unipolar isolado

i 90 MI 430.00 817,00 0,33
PVC 70° C de
cobre 4,0 rnm-

L~.5.14
Disjuntor unipolar

O Unidade 1.00 10,60 0,00
termomagnético 10
A

Ll5.15
Disjuntor bipolar Unidade 5.00 267,00 0,11
termomagnético 20
A

,.,> 5.16
Dísjuntor tripolar 155 00 Unidade 1.00 155,00 0,06
termomagnético 40
A

L:, 5.17
Eletroduto de aço MI 93.00 446,40 0,18
galvanizao 3/4"

i." 5.18
Eletroduto de aço MI 13.00 103,35 0,04
galvanizao 1 1/2"

;", 5.19
Luminária blindada
alta pressão, linha
industrial - projetor
hermético para ,00 Unidade 15.00 5430,00 2,22
lâmpada de luz
mista de 500W,
com proteção da
lâmpada

;,~,5.20 Caixa
de inspeção 30x30 oc: Unidade 5.00 428,00 0,17
cm com tampa de o..)
ferro fundido

L). 5.21 12., 7 Unidade 12.00 152,04 0,06
Conector de

httpv/simec.mec.gov.br/par/par .php?modulo=principal/programas/proinfancialpopupP... 06/02/2014
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bronze para haste
518"

'", 5.22
Cordoalha de L! 00 MI 10.00 420,00 0,17
cobre nu 35 mm"

1.t, 5.23 Haste
tipo Coopperweld 32,10 Unidade 5.00 160,50 0,07
518" com 3 m
comprimento

"l' 5.24 "Tubo
7,95 MI 10.00 79,50 0,03

PVC 1"""

;,~5.25 Quadro
distruibuição geral,
chapa pintada,
completo, com
porta tranca e 255 68 Unidade 1.00 255,68 0,10
acessórios,
aterrado,
capacidade 1 disj,
Unip. + 5 disj. bip,
+ 1 disj. trip

EI 6 SERViÇOS
DIVERSOS

,." 6.1 Pintura
em superficie de 12 M2 56.00 672,00 0,27
concreto

o., 6.2 Limpeza
1,30 M2 884.00 1149,20 0,47

geral

TOTAL: 245000,00 100

t"

lFechar I

httpt//simec.mec.gov .br/parlpar. php ?modulo=principal/pro gramas/proinfancialpopupP '" 06102/2014



ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2014

ANEXO 11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Cronograma Físico-Financeiro

PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013
Clique na quinzena correspondente para definir o período de execução da etapa.

UF: PB

Município: Riachão

Valor
Empenhado: R$ 245.000,00

(%)
Referente'
a Obra
(A)

Serviços
Pn;olimJr:@es

2 Movimento De
. Terra -.-

Total: 245.000,00 100%
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MODELO DE PROPOSTA
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MODELO DE PROPOSTA

Temos a satisfação de apresentar à apreciação de Vv. Sas., nossa "PROPOSTA", no valor de
R$ relativa à Licitação em
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser
verificados na sua preparação.

A validade desta "PROPOSTAS" é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data da
apresentação dos documentos de "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTAS DE PREÇOS".

Riachão,

(carimbo e assinatura do representante legal da licitante)
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MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N°
SOB O REGIME DE EMPEITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO E A
EMPRESA.

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO, pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Rua Manoel Tomaz de Aquino,
N° 485, Centro, no Município de Ríachão, Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o
N° OL612.770/0001-58, neste ato representada pelo PRE.FEITO, o Sr. FABIO MOURA DE
MOURA, brasileiro, casado, engenheiro, residente à Rua Manoel Tomaz de Aquino, N° 37,
Centro, Município de Riachão, Estado da Paraíba , inscrito no CPF sob o N° 486.330.974-00 ,
portador da Carteira de Identidade sob o N° 935.081 SSP/PB, neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a EMPRESA " CNPJ (MF) N° , estabelecida
na Rua, N° ,Bairro , no Município de , Estado da
Paraíba, doravante denominada CONTRATADA vencedora da LICITAÇÃO OBJETO DA
TOMADA DE PREÇOS N° 00112014 constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO
W 009/2014, devidamente HOMOLOGADO e ADJUDICADO pelo PREFEITO
CONSTITUCIONAL DE RIACHÃO, decidiram as partes contratantes firmar o presente
CONTRATO, sujeitando-se às normas da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações
posteriores, demais legislações pertinentes em vigor e pelas seguintes CLÁUSULAS contratuais a
que mutuamente se obrigam:

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 35



ESTADO DA PARArSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.3. 1.1. A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO a CONSTRUÇÃO
DE COBERTURA DA QUADRA DA EMPG MENINO JESUS, NO
MUNICÍPIO DE RIACHÃO, ESTADO DA PARAÍBA.

1.2. Os serviços a serem executados deverão atender as condições constantes
da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS,
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,
ANEXOS da TOMADA DE PREÇOS N° 00112014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente CONTRATO é decorrente da Licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS N° 00112014, PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 009/2014, realizada com base na LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS LEGAL
3.1. Aplica-se ao presente CONTRATO, como se nele estivessem integralmente

transcritos, os documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as
partes declaram, expressamente, ter pleno conhecimento:

3.1.1. EDITAL de Licitação da TOMADA DE PREÇOS N°OO1J2014.

3.1.2. PROPOSTA da Licitante Vencedora.

3.2. A partir da assinatura do presente CONTRATO, a este passarão a ser aplicável toda
a ata de reuniões que resultem em termos aditivos que vierem a ser realizados e que
importem em alteração de condições contratuais, desde que assinados pelos
representantes credenciados das partes.

CLÁUSULA OUARTA - DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
4.1. Os recursos orçamentários e financeiros para a execução do objeto deste

CONTRATO são os seguintes:

Projeto/Atividade: Orçamento 2014
Natureza da Despesa: 44.90.51
Fonte de Recursos: FNDE.
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CLÁUSULA OUINTA - DO VALOR DO CONTRA TO
5.1. O valor estimado presente CONTRATO é de R$

5.2. O valor acordado nesta cláusula é considerado completo, e deve compreender todos os
custos e despesas que, direta ou indiretamente, decorram do cumprimento pleno e
integral do objeto deste CONTRATO tais como, e sem se limitar a: materiais,
equipamentos, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e
securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes e outros
encargos não explicitamente citados e tudo o mais que possa influir no custo do objeto
contratado, conforme as exigências constantes na TOMADA DE PREÇOS que
norteou o presente CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA PARA EXECUCÃO DO CONTRATO
6.1 A CONTRATADA, antes da assinatura do CONTRATO, prestará garantia no

valor de R$ , de
conformidade com o Artigo 56 da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas alterações
posteriores, que lhe será devolvida em até 30 (trinta) dias consecutivos após a
conclusão dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O presente CONTRATO terá vigência de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos,
contados a partir da sua assinatura.

7.2. O presente CONTRATO considerar-se-á encerrado no vencimento do prazo
estabelecido no subitem anterior ou quando estiverem cumpridas todas as obrigações
contratuais pelas partes, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

8.1 O presente CONTRATO poderá ter sua duração prorrogada, sucessivas vezes por
igual período, até 60 (sessenta) meses, se houver interesse da administração, de
acordo com o Artigo 57, da LEI FEDERAL N° 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

8.2. A prorrogação deverá ser justificada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO pertinente ao objeto contratado, até 30 (trinta) dias antes do
término do prazo contratual, acompanhada de novo CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO adaptado às novas condições.
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8.3. O presente CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de
acordo com o Artigo 65 e seus parágrafos, da LEI FEDERAL N° 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

9.1. O presente CONTRATO não poderá ser objeto de Cessão ou Transferência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO

10.1. Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze)
meses, a partir da data de apresentação da "PROPOSTA DE PREÇOS".

10.2. Após os 12 (doze) meses previstos no Item anterior, os preços contratuais serão
reajustados de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil da Fundação
Getúlio Vargas, tomando-se por base a data da apresentação da "PROPOSTA DE
PREÇOS", mediante aplicação da seguinte fórmula:

onde:
R Valor do reajuste procurado;
V Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
10 Índice inicial - refere-se ao mês correspondente ao mês da

entrega da 'PROPOSTA';
II Índice final - refere-se ao mês correspondente ao mês de

aniversário anual da 'PROPOSTA'.

10.3. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores
referentes a eventos físicos realizados a partir do 10 (primeiro) dia imediatamente
subseqüente ao término do 120 (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente,
contado desde a data da apresentação da 'PROPOSTA' e de acordo com a vigência
do CONTRATO.

10.4. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela
ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período
de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência
do CONTRATO.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS MEDICÕES. CONDICÕES E
PRAZO DE PAGAMENTO

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente
no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, em 03 (três) vias,
com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota
fiscal, fatura ou outro documento legal, observadas as exigências da legislação
tributária.

11.2. A CONTRATADA deverá indicar, no documento de cobrança, o número do
CONTRATO, com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de
pagamento a que se refere o documento de cobrança, o valor da parcela
correspondente e a data do vencimento.

11.3. O prazo para pagamento referente ao OBJETO deste CONTRATO será de 30
(trinta) dias consecutivos contados a partir da apresentação do documento de
cobrança no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO ou, no
caso de financiamento com recursos de outras instituições, no prazo de 30 (trinta)
dias consecutivos, contados da data da disponibilização dos recursos a
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

11.4. A não apresentação, por parte da CONTRATADA, da documentação de cobrança,
no prazo mínimo de 10 (dez) dias consecutivos anteriores a data do vencimento,
isenta a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO de qualquer obrigação
referente a juros e multas, pelo periodo de atraso.

11.5. As cobranças deverão ser mantidas em carteira e os pagamentos serão efetuados na
data aprazada, mediante crédito na conta corrente indicada pela Licitante Vencedora,
não se permitindo, em nenhuma hipótese, desconto ou cobrança de títulos em
estabelecimentos financeiros ou com terceiros, sem o prévio aceite da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

11.6. Na existência de erros, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO devolverá
a fatura, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da entrega, passando a contar novo prazo para pagamento a partir de sua
reapresentação.

11.7. O pagamento de qualquer fatura somente será efetuado mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade de Situação - CRS, emitido pela Caixa Econômica
Federal- CEF e Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social- INSS, com prazo de validade vigente.
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11.9. O pagamento somente será liberado após cumpridas todas as exigências contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RETENCÕES

12.1. De conformidade com a legislação vigente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO efetuará retenção do percentual de 11% (onze por cento) em favor do
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, incidente sobre o valor dos serviços (mão-
de-obra) realizados e constantes da nota fiscal, fatura ou recibo, emitidos pela
CONTRAT ADA.

12.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO efetuará a retenção dos valores
relativos aos percentuais incidentes sobre os valores constantes da nota fiscal, fatura
ou recibos emitidos pela CONTRATADA, relativa a outros tributos federais,
estaduais e municipais, de conformidade com a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCÃO DOS
SERVICOS

13.1. O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
contados a partir da assinatura do CONTRATO, de acordo com o
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ANEXO 11 da TOMADA DE
PREÇOS N° 001/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

14.1. A CONTRATADA deverá garantir os serviços executados, pelo prazo mínimo
estabelecido pela legislação civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OillNTA - DAS PENALIDADES

15.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos pelo não cumprimento dos
compromissos acordados, serão aplicadas as seguintes sanções.

15.1.1. À CONTRATADA:

a. Advertência;
b. Multas por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais

serão representadas por percentuais do valor da etapa em atraso, não
excedendo o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do
CONTRATO, mediante aplicação da seguinte fórmula:

TOMADA DE PREÇOS W 001/2014 40



ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

M 0,1 xA x F

ONDE:

M Percentual representativo da multa;
A Atraso em dias corridos;
F Fator crítico o relativo à importância do evento (1 a 3).

b.1. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos
recebimentos a que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe
no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-Ias no prazo
de até 10 dias consecutivos, contados da data de entrega da notificação.
Poderão ser retidas, também, quaisquer quantias depositadas a título de
garantia de participação na Licitação ou garantia contratual, até o valor
devido;

c. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento
de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, por
prazo não superior a 02 anos;

d. Declaração de inidoneídade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, emitida pelo Prefeito Constitucional do
Município de RIACHÃO, enquanto perdurarem os motivos da punição.

15.2. São considerados motivos de caso fortuito ou de força maior, para isenção das
multas devidas pela CONTRATADA, pelo não cumprimento de prazos estipulados
no CONTRATO, a ocorrência de fatos, cujos efeitos não seria possível evitar ou
impedir, na forma estabelecida no Código Civil vigente, os quais somente serão
válidos, quando vinculados diretamente ao objeto do CONTRATO, desde que
alegados pela CONTRATADA, devidamente comprovados e aceitos expressamente
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

15.3. Os casos fortuitos ou motivos de força maior devem ser devidamente comunicados
e comprovados por escrito a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO,
no prazo de até 15 dias consecutivos, a contar da data de sua ocorrência.
A não comunicação desses motivos no prazo acima importará na aplicação da
penalidade, com perda do direito de alegá-lo, exceto por razões que impossibilitem o
aviso.

15.4. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir de
sua notificação, para se pronunciar a respeito de multas aplicadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO. Decorrido esse prazo, a
penalidade passa a ser considerada como aceita, na forma como foi apresentada, e
não dará o direito à CONTRATADA expor qualquer contestação.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

16.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos
previstos nos Artigos 77, 78, 79 e 80, da LEI FEDERAL N° 8.666/9393 e suas
alterações posteriores.

16.2. Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da CONTRATADA, exceção de
CONTRATO não cumprido, exceto nos casos admitidos pela LEI FEDERAL
N° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA se responsabilizará pelo recolhimento de todos os
Tributos Federais, Estaduais e Municipais, que direta ou indiretamente incidam
ou venham a incidir sobre os serviços relacionados com o OBJETO
CONTRATUAL.

17.2. Ficará a CONTRATADA com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e
por escrito, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, tão logo sejam do seu
conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais
possam ter reflexos financeiros sobre o CONTRATO.

17.3. Manter sempre à frente dos serviços, até o seu recebimento definitivo, os
profissionais indicados na sua PROPOSTA, admitindo-se a sua substituição por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

17.4. A mão-de-obra empregada pela CONTRATADA, na execução dos serviços,
objeto do CONTRATO, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, descabendo, portanto, imputação
de qualquer obrigação social a esta.

17.5. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias ou sociais decorrentes
da execução dos serviços, objeto do CONTRATO a ser firmado com a
CONTRATADA, bem como pelos danos que a qualquer título causar a
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO ou a terceiros em decorrência da
execução do presente CONTRATO, serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

17.6. A CONTRATADA se obriga a recolher todos os encargos sociais e tributos de
acordo com o que estabelece a legislação vigente e apresentar mensalmente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, cópias autenticadas das guias de
recolhimento.
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17.7.

17.7.1.

17.7.2.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.17.

Comprovar perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO,
até o 20° (vigésimo) dia útil de cada mês, o recolhimento de tributos e obrigações
sociais ( Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS ), referentes ao mês imediatamente anterior, de acordo
com o que estabelece a legislação em vigor, mediante a apresentação dos originais das
guias de recolhimento:

Os encargos sociais pertinentes ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, referem-se ao pessoal alocado
para a execução dos serviços;

Caso não haja a comprovação do recolhimento dos tributos e obrigações sociais, as
faturas serão retidas sem nenhum ônus financeiro dos valores faturados até a sua
liberação.

Dentro do prazo de prescrição estabelecida pela Lei Civil ou Administrativa, a
CONTRATADA deverá se responsabilizar e arcar com ônus de todas as
reclamações ou ações jurídicas decorrentes de danos causados ao direito de
propriedade de terceiros, resultante da execução dos serviços.

Ao longo do desenvolvimento dos serviços, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO poderá alterar, acrescer, reduzir ou suprimir serviços, em comum
acordo com a CONTRATADA, ou unilateralmente, segundo a sua conveniência,
obedecendo ao que dispõe o Artigo 65 e seguintes, da LEI FEDERAL
N° 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na
execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as
informações técnicas que venham a ser solicitadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHÃO, sobre o objeto do CONTRATO a ser firmado.

A CONTRATADA é obrigada a reparar e corrigir, no total ou em parte, o
OBJETO do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de sua execução.

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à ausência de
fiscalização pelo órgão interessado, na forma do Artigo 70, da LEI FEDERAL
N° 8.666/93, e suas alterações posteriores, e do Artigo 37, Parágrafo 6°, da
Constituição Federal.

A CONTRATADA deverá garantir os serviços executados e os materiais
fornecidos, pelo prazo mínimo estabelecido pela legislação civil e administrativa em
vigor.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGACÕES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHÃO

18.1. Cumprir, pontualmente, os compromissos financeiros acordados com a
CONTRAT ADA.

18.2. Suprir a CONTRATADA de documentos, informações e demais elementos que
possuir, ligados aos serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e
orientá-la nos casos omissos.

18.3. Manter entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito ou mediante
anotação em livro de ocorrência, com ressalvas dos casos determinados pela
urgência das medidas, cujos entendimentos verbais devem ser confirmados por
escrito, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do referido
entendimento.

18.4. Comunicar, formalmente, a CONTRATADA, em caso de devolução de documentos
de cobrança, as razões da devolução.

18.5. Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer serviço prestado,
após sua assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando a
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO obrigada ou sujeita aos
pagamentos que porventura venham a serem posteriormente pleiteados pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -DA PARALISACÃO DOS SERVICOS

19.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, por conveniência administrativa
ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos
serviços, cientificando oficialmente à CONTRATADA tal decisão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

20.1. Para o recebimento dos serviços será designada uma Comissão de Recebimento,
composta de no mínimo 03 (três) técnicos, que emitirá TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

20.2. O TERMO DE RECEBIMENTO DE}'INITIVO dos serviços, não isenta a
CONTRAT ADA das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos
limites estabelecidos pela Lei ou pelo CONTRATO.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DEVOLUCÃO DA GARANTIA
PARA EXECUCÃO DO CONTRATO

21.1. A garantia prestada pela CONTRATADA para execução do CONTRATO, será
restituída em até 30 (trinta) dias após a assinatura do termo de recebimento
definitivo dos serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -DAS DISPOSICÕES GERAIS

22.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO não se responsabilizará, em
hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de
tributos indevidamente recolhidos ou erroneamente calculados por parte da
CONTRATADA, na forma do Artigo 71, da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas
alterações posteriores.

22.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de
entrega dos documentos de "HABILITAÇÃO" e das "PROPOSTAS DE
PREÇOS", cuja base de cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos
preços, em igual medida, para maior ou para menor, conforme o caso. A alteração
ou criação de tributos de repercussão indireta, assim como encargos trabalhistas, não
repercutirão nos preços contratados.

22.3. Durante a vigência do CONTRATO, caso a PRE.FEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO venha a se beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a
CONTRATADA, para que o mesmo possa cumprir todas as obrigações acessórias
atinentes à isenção.

22.4. Ficará a CONTRATADA com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e
por escrito, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, tão logo sejam do seu
conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais
possam ter reflexos financeiros sobre o CONTRATO.

22.5. Após a data da assinatura do CONTRATO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO poderá desclassificar a CONTRATADA tida como vencedora, se vier
a ter conhecimento comprovado de fato ou circunstância que a desabone, anterior ou
posterior ao julgamento, procedendo à adjudicação do OBJETO desta Licitação à
outra licitante, obedecendo à ordem de classificação.

22.6. Em caso de nulidade pertinente aos procedimentos desta Licitação, obedecer-se-á ao
disposto no Artigo 49, Parágrafo 2°, da LEI FEDERAL N° 8.666/93, e suas
alterações posteriores.
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22.7. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. Na hipótese de se constatar
a imprecisão ou falsidade das informações ou dos documentos apresentados pela
licitante, poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, a qualquer
tempo, desclassificá-Ia ou rescindir o CONTRATO subscrito.

22.8. O EDITAL que norte ou o presente CONTRATO e seus ANEXOS, bem como a
"PROPOSTA DE PREÇOS" da Licitante Vencedora, farão parte integrante deste
instrumento contratual, independentemente de sua transcrição.

22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO, excluir-se-á o dia do
início, e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os mesmos em dia
de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA-DO FORO

23.1. fica eleito o FORO da cidade de Araruna, Estado da Paraíba, com a expressa
renúncia de qualquer um outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
questões decorrentes da execução deste CONTRATO.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que se produzam
seus jurídicos e legais efeitos.

RIACHÃO, de de 2014.

FÁBIO MOURA DE MOURA
Prefeito Constitucional

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2014

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO
EDITAL
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2014

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO
EDITAL

Declaramos ter pleno conhecimento do EDITAL, submetendo-nos às condições nele
estabelecidas e conhecendo todas as condições e eventuais dificuldades para a sua
execução.

Empresa
CNPJ/MF

de de 2014.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO
EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL

NOME DA EMPRESA
inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal,
oía) Sr(a) portador(a) da
Cédula de Identidade N° e do CPF N°
DECLARA para fins do disposto no Inciso V, do Artigo 27 da Lei Federal
N° 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com o Artigo 7°, Inciso XXXIII da
Constituição Federal, Emenda Constitucional N° 20 de 15.12.98, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ).

OBS: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.

_________ de de 2014.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do projeto de cobertura de quadra poliesportiva a ser implantada nas
escolas municipais e estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

o referido projeto apresenta uma área total de 743,36 m2 de área coberta,
podendo ser adotado para quadras já existentes com dimensões máximas de
23 m x 30 rn, observados os detalhamentos técnicos do projeto.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a
construção da estrutura metálica, cobertura e demais instalações, de forma a
complementar as informações contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os
serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2. SERViÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo
disponibilizado pelo Governo Federal.

Deverá ser executado tapume de chapa de madeira compensada de 6,0 mm,
com altura mínima de 2,20 m (conforme NR 18), para impedir o acesso à obra
de estranhos ou crianças que estejam em horário escolar, já que esta obra de
cobertura será executada dentro das dependências da mesma.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de
níveis e condições previstas em projeto para execução da obra.

4. FUNDAÇÃO

Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de
material orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com
5,0 cm de espessura, com traço 1:4:8.

No caso da fundação dos pilares do oitão, será do tipo direto, por blocos de
concreto armado, conforme dimensões em projeto. Dependendo da resistência
do solo (esta deverá ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver
a necessidade de se executar uma broca de 25 cm de diâmetro, por bloco, com
armação longitudinal de aço CA-50 com diâmetro de 8 mm e estribos de
diâmetro 4,2 mm a cada 20 em,

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS, 0.2, Bloco F, Ediffcio FNDE, 70.070-929, Brasília, DF

Telefone: (61) 2022-4350 - site: www.tnde.gov.br
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No caso da fundação dos pilares dos arcos, será do tipo direto, por blocos de
concreto armado, com alargamento de base, conforme projeto. Dependendo da
resistência do solo (esta deverá ser definida antes da etapa de escavação),
poderá haver a necessidade de se executar duas brocas de 25 cm de diâmetro,
por bloco, com armação longitudinal de aço CA-50 com diâmetro de 8mm e
estribos de 4,2mm a cada 20 cm.

Todos os blocos de fundação serão interligados por uma viga baldrame com
seção transversal de dimensões de 20 x 20 em, conforme planta de fôrma.

Nos blocos e viga baldrame serão utilizados concreto com fck de 20 MPa e aço
CASO nos diâmetros 5, 8 e e 10 mm, conforme disposição em projeto
estrutu ral.

5. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos
utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36.

Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anti-
corrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento.

Todos os pilares receberão enchimento de concreto com fck de 20 MPa até a
altura de 1,0 m, e pintura sobre a superfície de concreto, conforme projeto
arquitetônico.

A cobertura será em forma de arco, com a utilização de telhas de aço
galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostática, na
cobertura e nos fechamentos laterais. As cores das telhas deverão seguir as
especificações constantes no projeto arquitetônico, sendo utilizada a cor
vermelha, conforme figura 1.

Figura 1: cor vermelha para pintura sobre concreto e telhas de aço.

Utilizar telhas translúcidas em fibra de vidro reforçada com fios de nylon e
poliéster, com espessura de 1,2 rnrn, conforme indicado no projeto
arquitetõnico.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será
de cobre, com revestimento termoplástico, sendo a distribuição aparente
através de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS, Q2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF

Telefone: (61) 2022-4350 - site: www.fnde.gov.br
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sobrepor e o acionamento das lâmpadas será através dos próprios disjuntores.
O tempo para religamento das lâmpadas deve ser superior a 05 (cinco)
minutos.

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.

A fixação dos eletrodutos e luminárias nas treliças deverão garantir segurança,
alinhamento e boa aparência.

A planta de instalação elétrica poderá ser "espelhada", com o objetivo de ficar
mais próximo da entrada de energia.

Os quatro pilares de canto e o quadro de distribuição deverão ser aterrados,
com hastes tipo Coopperweld 5/8" de 3,00 m de comprimento.

7. SERViÇOS DIVERSOS

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local.

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer
detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos
da quadra.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
SBS, 0.2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF

Telefone: (61) 2022-4350 - site: www.fnde.gov.br
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CORTE B-B
ESCALA: 1/75

CENTRO DO RAIO DE
CURVATURA DO ARCO 1230M

*

f r
I

1 '
)!
1

CHA.PA 300X320X8.0MM INSERT

COM DOIS FUROS DE 22MM

~

DETALHE 07 : REFORÇO DO PERFIL DO LANTERNIM

I ESCALA1125 "e>"ççco~""~'"m-,""'''""mooçç II

~ coco""ro",~çMçeççç-ç-,~~ç~,OO"" ~

I "

I I

PILAR CENTRAL
ESCALA: 1/75

PILAR LATERAL
ESCALA: 1/75

DETALHE 05: EMENDA CENTRAL DO ARCO
ESCALA: i/25

IPERFIL'U'150x.32X3.35MM

!

DETALHE 06

ESCALA: 1/10

---------------

" 1 '_L-~. __ i...-..L_LL~._L L~

'lr

CffAPA8,O,320;(JOOMM=6PÇ'35KgIAPOIODE PILARDEOITÂO)

DIAMETR03i4-ROSCADA_12m-26Kg(CHUMBADORESOOSPILAREOEOIT~O)

PERFILCARTOLA90X50X20X2,OOMM~1e2m.700Kg

PHtfllCANIONEIRAJ5x35x2.25.42nl-'S3Kq

DIAMETRO li2"SAE 1020,lBOme18GKg (CONTRA VENTO)

DIAMETR0112"6ARRIIROSCADA~m~

PERFIL OU" 34x2Qx2.0w366m"4~4K(l

PERFIL ·U·150.50~3.00MM-"4Bm<275Kg

PORCASEXTAVAOAOIAMENm01iT-~2PÇ

ARRUELALlSADIIIMETR0314'_160F'Ç

ARRUELALlSADlIIMETROll2"_32PÇ

PORCI\SEXTA\lIIIlIIDI~ENTRO:li4"_13GPÇ

PESO < W.9õ3.I14Kg • 3~~ PERDAS _ 11.245KG

ENDEREÇO·
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da Educação ~'NJfF.""," N''',""de Dfisenvolvilmnto

1aEd!Jc~

PROJETO PADRÃO - FNDE

l

PI{DJ~ÇAOIJOIIRCOPf'INCIPAL

OBSERVAÇ()ES

c;t~~~p~Os~:~~~N~~E~·~·;:~~~X~:;3~~g~:~ COBERTURA DE QUADRA


