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E D I T A L  D E  L I C I T A O  

T 007/2022/CPL 

Processo Administrativo n 337/2022 

SEMOSP  Secretaria Municipal de Ob .  

1.  

1.1. ia, a  
241, de 22 de novembro de 2021 lico, para conhecimento 

dos interessados, que se encontr TOMADA DE 
007/2022/CPL/PMC, sob o regime de empreitada por , e o tipo da 

MENOR PR O, na fo ndireta, de acordo com a Lei Federal 
, 

com marcada para o dia 01 de junho de 2022, 09h00min, na sala de licita es 
da Prefeitura Municipal de C  Centro, de Cabixi/RO  Fone: 0 xx 
69 3345- mpresas 
obras de os de Engenharia para 

direcional e/ou alerta, 
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Se .  

2.  

2.1. -se formalizada e autorizada atrav Processo Administrativo n
337/2022/SEMOSP, e destina- da isonomia e 
a selecionar a propost rocessada e julgada em estrita 
conformidade com os dade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vincula  con
do julgamento objetivo de que lhe s   

3. DA FONTE DE RECURSOS 

3.1. Os recursos d
 ia 0800  Secretaria Municipal de Obras e 

:  

3.1.1. Projeto Atividade:  
1.060  C  

3.1.2. Elemento de Despesa: 

44.90.51  Obras e I  

3.2. O valor estimado  R$ 232.356,62 (Duzentos e trinta e dois mil trezentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos). 

4. DO RECEBIMENTO DOS RAL 
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4.1. ropostas se s 09h00min do dia 01 de 
junho de 2022,  Municipal de Cabixi, sito a Av. Tamoios - 
Bairro Centro - o de Cabixi/RO  Fone: 0 xx 69 3345-2353. Qu

al do proce  com a abertura dos respectivos envelopes.  

5. O EDITAL: 

5.1. O Edital, Planilha Or  Financeiro, Os Cadastro
(Memorial Descritivo/ e demais atos convo -se 

veis para conhecimento e retirada dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Cabixi 
(www.cabixi.ro.gov.br). 

5.2. o seja poss quivos por meio do portal da Prefeitura Municipal de 
Cabixi, os licita rojetos, em 0 horas, junto a 
comiss  CPL, situada a Av. Tamoios, 4031, Bairro Centro -  Andar - 
CEP 76.994-000, Fone: (0xx) 69-3345-2353  Cabix/RO. 

5.3.  dispositivo para armazenamento (Pen-drive, HD externo) ou outro 
dispositivo apt ra  

6. DO ES 

6.1. A prese  
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e mas legais e 
regulamentos pertinentes, Lei c jeitando-se a licitante, 
INCONDICIONAL E   

6.2. nt
Estadual e Municipal, e em especial, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia/CREA.  

7.   

7.1. empreitada por , e o tipo da 
, na forma de e  

7.2. mo que a Prefeitura Municipal se prop  a pagar R$ 232.356,62 
(Duzentos e trinta e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Onde 

nados na planilha o ste edital, 
sob pena de desclassi a proposta.  

8. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

8.1.  interessados, 
junto a CPL da Prefeitura Municipal de Cabixi, de s - io das 
07h00min , no e itado no item 4, deste Edital.  

8.2. entre LICITANTES e a CPL er encaminhadas por 
escri  02 (dois) dias antes da data estabelecida para a 
se l (recebimento dos envelopes). 
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8.3. A ias 
e oduzida ao Edital, no 

o encaminhadas em forma de Adendos ou Notas de 
LICITANTES que tenham adquirido ou venham a adquirir o Edital. 

8.4. A emiss r, documento emitido pela CPL, que contenha i ue 
impliqu as propostas, se o de Prorrog
de Abertura, e o prazo original para a entr
res .666/93. 

8.5. As Notas de Esclarecimento, emitidos pela CPL, que contenha inf ue o cause 
. 

8.6. Caso a CPL, julgue nec LICITANTE, sempre feitas 
por escrito.  As respostas as to, desde que 

  

8.7. A respost ic da CPL. 

8.8. A n  argu CITANTES, implic que os 
elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes.  

9. DO OBJETO D  

9.1. 

.  

10.  

10.1. O PRAZ I 03 (tr s) 
meses, on   Ordem de Serv Prefeitura de Cabixi/RO, conforme 

- Financeiro. 

11. DOS PROJETOS E DEMAIS ELEMENTOS  

11.1. Os projetos e demais elementos integrantes, juntamente com os anexos, 
sp o das propostas pelas empresas interessadas.  

12. DO CREDENCIAMENTO 

12.1. O representante legal da Licitante ve
munido dos seguintes documentos: 

12.1.1. pi  bem como do documento que comprove 
a . 

12.1.2. Quando procurador: 
procura art rticular com firma 

pias autenticadas da C a de Identidade, devidamente acompanhada de Termo de 
Credenciamento com firma re  
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12.2. Os documentos para credenciamento, constantes nos subitens 12.1.1 e 12 o ser 
apresentados,  de habilit ope I), com pia autenticada, em 

a Municipal de Cabixi ( ), os 
o juntadas ao processo. 

12.3. Os documentos referidos nos subitens 12.1.1 e 12  autenticados na forma 
indicada no item 11.2, p a que esta 
possa conferir e credenciar o representante para participar do certame.   

12.4. O parecimento de quaisquer dos LICITANTES, a qualquer das sess s, 
 a realiza .   

12.5. A apres icitante, mas o 
impede de inter  t  - CPL, nas s
pertinentes ci .  

13.  

13.1. da empresa licitante
123/06 e  que se possa cumprir o estabelecido na referida Lei. 

A Lei Complementar 14/12/2006 e alter , que instituiu o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 

esa de Pequeno Porte, a 
saber: 11  

3  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno p
sociedade simples e o emp io a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pesso s, conforme o caso, desde 
que:  

I  pesso
equiparada, aufira, em cada ano-calend io, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);  

II  no caso das empresas de pequeno porte, o e
ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

seiscentos mil reais).  

 o se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei 
Complement  

I  De cujo capital participe outra pess  

II  ep  e pessoa 
jur ica com sede no exterior;  



Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi  RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail: cpl_cabixi@hotmail.com

Proc.: 337/22 
  

Resp. Allison 
097 

III  de cujo capital participe pessoa 
 empresa que receba tratamento ciado 

nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

IV  Cu o) do 
capital de outra empresa por esta Lei Complementar, desde 
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
deste artigo;  

V  u titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 
ica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o 

limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

VI  Cons ;  

VII   

VIII  vidade de banco comercial, de investimentos e de 
desenvolvimento, de caix , de sociedade de to, financiamento 

etora ou de distribuidora de 
io, de empresa de arrendamento mercantil, 

de segu ev plementar;  

IX  Resultante ou rem
desmembramento 
anos- eriores;  

X   a  

14. DO PROCEDIMENTO LI   

14.1.COND ES DE P : 

14.1.1. pres
especificas relacionadas ao objeto desta licita o e que possuam no seu quadro permanente, na data 
prevista para a entrega da proposta, profissional vel superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, 
co as semelhantes ao objeto da lici  e desde que devidamente cadastradas ou 
que atendam a todas as c s exigidas para o cadastramento,  data 
do recebimento das propostas 666/93.  

a) A comprova profissional(is) no  ser feita 
conforme item 17.5 a ital 

14.1.2. O cadastramento de que trata o presente subitem pod ser procedido junto ao Setor de 
icipal de Cabixi, sito a Av. T - Bairro Centro - 
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14.1.3.  vedada a pa das empresas reunidas e
az n ante vulto, que 

impe de em  

14.1.4. o participar da present , empresas suspensas do direito de licitar, 
no pra id nis

lica em qualquer es es  8.666/93 e suas 
altera es.  As q  

14.1.5. Em nenhuma  i
apresen ocumentos ou inform  de habilita
propostas, exceto nos casos rio da 

e exigir em qualquer oportunidade, 
docum julgar neces erfeito entendimento e 

der 
forma da Lei. 

14.1.6. tida nesta Licita o, a partic s 
nte, ou que indiquem como resp el ou qualquer outro componente de 

nal rio; e 
ainda, que configure co  r  de registro 
de Pessoa Ju dica/CREA, ou ain  
ser  f de paraestatal, 
consideradas par icas e sociedades de economia mista, as 
demais  esf

 s  ca ico. 

14.1.7.  p o de representante, que seja funci
da L  

15. GN RSOS ADMINISTRATIVOS  

15.1. DA IMPUGN  

15.1.1. na   8.666/93 deve em 
 

Art. s do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

ima para impugnar edital de li  por 
irre edid

ura dos envelopes de 
in  em 

teis, sem prej   

irei
Admi ita eg
a abertura dos envelopes de habilit , as falhas ou irregularidades que 
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l co
recurso.  

15.2. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

15.2.1. Os recursos do presente Edital, por ir 66  
estar em conformidade com o dispo  citado 
Lei.  

 a Lei 
cabem:  

  I - Recurso, no pr in  ato ou 
da lavratura da ata, nos casos de:  

 

b) julgamento das propostas;   

 

d) indeferimento do pe  e
ou cancelamento;   

ecurso previst
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes ess  atribuir ao recurs
suspensiva aos demais recursos.  

erposto, o rec  
-lo no p  

autoridade superior, por int
prat nsiderar sua o prazo de 
5 (cinco) di -lo subir, devidamente 
i o do prazo de 5 
(cin teis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade.  

m prazo de recurso, rep
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao 
interessado.  

16. APRESEN ENVELOPES: DOCUMENT S 

16.1. Impreterivelmente na data, hora e local referido (item 4) do presente Edital, as empresas 
licitantes, de , bem como, prop , em 
envelopes lacrados, distinto es na parte externa, de 
acordo com o subitem 16.2, do Edital,  Permanente de 

. ado para o item. 
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16.2. e a proposta, exigidos no presente Edital de
apresentados em 02 (dois) envelope distintos e separados

- CPL, cada qual contendo 
do procedimento licitat l se dirigem, e a den sa proponente, bem 

como a natureza dos correspondentes con  

 
 e 

QUALIFIC ) 
 

Prefeitura Municipal de Cabixi - RO 
nte de Licita  

Tomada 007/2022/CPL 
Abertura: __ de ___ de 2021, 09h00min 
Empresa: ___________________________ 

Envelope n  
 

 
Prefeitura Municipal de Cabixi - RO 

 
Tom 007/2022/CPL 

Abertura: __ de ___ de 2022, 09h00min 
Empresa: ___________________________ 

16.3. Para fins de agi todos os volume
ser, encadernados (na forma como decidir o competidor), com todas as folhas rubricadas pelo (s) 
representante (s) legal da empresa e numeradas, em ordem crescente, e ainda para agilizar a 

se solicitamos que as Plan
disponibilizadas em CD. 

16.4. Nenhum dos documentos e propostas contidos nos envelopes 01 e 02 rasuras, 
emendas ou entrelinhas. Para fins de julgamento considera-se: 

16.4.1. Rasuras  oi originalmente escrito e que 
impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla inte  do texto, exclusive na 

tere o teor do documento), a qu
 nova numer me  

16.4.2. Entrelinhas  qualque  de texto na tentativa de complementar, modificar ou 
corrigir o que originalmente foi escrito. 

16.5. Os docu em original ou por qualquer processo de 
, devidamente autenticada rio ou por servidor da CPL da 

Prefeitura Municipal de CABIXI/RO ( naugural), ou  
, sob pena de . 

16.6. ixarem de atender no todo ou em parte, quaisquer 
das Edital. 

16.7. de Lici , as, sob quaisquer motivos 
ou substitu .  

17. DE O (ENVELOPE I) 

17.1. As licitantes presentar os doc xo relacionados, bem 
como os Anexos II, III e IV, em 01 (uma) via, para efeito de co e 
regularidade fiscal e qu a e -financeira. Em se tratando de filial, os 
documentos de ularidade fisc em nome da filial, 
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exceto o emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta 
a responsabilidade pela entrega dos documentos relacionados: 

17.2. DOCU  

a) No caso de empresa individual  Registro comercial;  

b) Em se tratando de Sociedades Comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial competente; 

c) No caso de sociedades civis: Ato Constitutivo, devidamente reg
acompanhada de prova de diretoria em ; 

d) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamen : Decreto de 
, e ato de registro o

competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) dos Estatutos Sociais, documento oficial com foto de seus 
administradores.  

17.3. DOCUM  REGULARIDADE FISCAL: 

a) Ce e a fazenda nacional 
 358 de 05/08/2014 (podendo ser positiva com efeito 

negativo); 

b) egularidade perante a Fazenda Estadual, admitida comprova  
por meio de , d
parcelado e em fase de adimplemento; 

c) Prova de insc  contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 
dom  sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
contratual; 

d) a Municipal, admitida compr
certi efeito de negativa ante da exist ia de d confesso, 

parcelado e em fase de adimplemento; 

e) erante o FGTS de 
o positiva com efeito de negativa xi  confesso, parcelado e 

em fase de adimplemento;  

f) A Certificado de Registro Cadastral  CRC, emitido pela Comi
de CABIXI/RO, a da 

 d  ha  

I -   de abertura, a e e julgamento da fase d
 CPL, reserva-se o pleno direito de acessar o Sistema de 

Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI/RO, para verificar 
se a Licitante atende os requisitos do edital. 
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g) As empresas s na forma de microempresas e empresas de pequeno porte, que a 
esentarem con

certame, dev ECL MAL de tal c  d
a iste qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do 

 para que possam usufruir do tratamento 
diferenciado previsto na referida Lei Complementar (Anexo X).

17.4. DA REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) , expedida eletronicamente, 
 inadimplidos perante a Jus admitida 

compro  me cer tiva com efeito de negativa  diante da 
exist mplemento (
JULHO DE 2011) 

b) o de que a em eta de menores, 
confor 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decr  2002, conforme 
modelo anexo a este Edital. 

17.5. DA QUALIFI  T  

a) em como de seu 
 e Agronomia (CREA)  

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade, observando 
as normas vigentes estabelecidas pelos respectivos Conselhos. 

b) ico do (s) , indica e 
Registro da licitante, que ico pela obra 
onde comprove a  com car elhantes ao objeto da 

. 

c) e o onde  pela 
pertence ao quadro da empresa, s de uma das seguintes 
formas:  

I - Carteira de Trabalho; 

II - Ce o CREA; 

III - Contrato social; 

IV - Contrato de trabalho  

V - romisso de vi  futura. 

d) Atesta ica (ACT) acompanhado da respectiva ART de atestado 
 registrado no CREA em nome da licitante emitido (s) por pessoa direito 

, ou equivalente,  de obras com ticas 
semelhantes ao objeto d e quando constarem o 

 acompanhado da respectiva ART que lhe deu origem e que contenham em seu(s) 
ate -operacional. 
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e) O Atestado de Cap nica (ACT) Constar, preferencialmente, no atestado 
ional, ou n dida pelo 

CREA, em destaque, os seguintes dados: 

a.1) Data  obras;  

b.1) Nome do contratante e da pessoa jur  

c.1) Identif do o);  

d.1) Nome   n no CREA e 
obras executadas. 

f) , bem como, de al de disponibilidade das inst
aparelhamento e  
present  e, ainda, a m dos membros da e
atuar trabalhos (Anexo IV tante). 

g) Termo de Compromisso conforme ANEXO III do presente Edital, devidamente assinado 
pelo representante legal da licitante. 

h) Dec cnica, de que, o r , representante da empresa, 
esteve no local da obra, e que tomou conhecimento de todas as info
locais para o cumprime  certame  o de 

de implant , podendo a referida 
ser firmada no Termo de Compromisso. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, 

os locais d
e suas peculiaridades como justificativa para se exi assumidas em 
consequ tame. 

i) INABILITADAS as e
o atestado de visita cnica emitido  decla o de 

c do empreendimento. 

j) Os custos que advierem  arcados exclusivamente pela licitante, vetada sua 
co de custo po de sua proposta. 

k) A Empresa estar  emiti ando que a licitante 
tomou conhecimento de  locais 
desta L ser feita pelo Respon
licitante sendo agendada pelo interessado, para que o Respon  do mun
fazer o acompanhamento no local da ex erem 

cnica, o Re nico da Prefeitura, at  
compareci te em Declara  Visita ao Local da 
Obra, em duas vias impressas com seus dados devidamente preenchidos pela empresa licitante. 

l) Justifica-se o pedido de agendamento para itantes interessados, tendo em 
vista a or ico da prefeitura necessita para acompanhar e prestar 
tod ados. a encontra 
guarida no art. 30, III, da Lei 8.666/93 que prev possibilidade de a Admi
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documentos relativos ca, os quais comprovar  se a licitante, empresa 
interessada, tomou conheci sabilizando-se pelo bom 
cumprimento do objeto a ser licitado. 

m) A s antes da abertura do Certame. 

17.6. CO O-FINANCEIRA: 

a) o Judicial  (fal oncordata) 
emit nte, expedida nos  dia  prazo 
de validade.  

b) , ex , ou o 
Ba e tenha sido constitu  em menos de um ano, devidamente 
autenti ra que Comiss m , 
possa aferir se esta possui P ais de um ano) ou 
Capital Social (licitantes as a menos de um ano), de mo 10% (dez por cento) 
do estimad ; Observando o que segue: 

I.  devidamente REGISTRADO na Junta Comercial do Estado  

 

II. nial AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado, com o 
Pertinente Termo de Abertura e Encerramento.  

17.6.1. Com base nos dados constantes no Balan l apres
Perm verific itos: 

I. eira da empresa e 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Seca (LC) e Liquidez Corrente (LC), que d  ser 
iguais ou maiores a 1,00 (um inteiro); 

II. Compro , correspondentes a 10% (dez por cento) do 
valor estimado para a  

17.6.2. As LICITANTES consti o exer o de 2022, para comprov
financeira, com vistas aos compromissos  caso lhe seja adjudicado o objeto da 

s da lei, a o B
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, para que a Comiss
de Licita car se a licitante possui: 

a) Capital Social Integraliz R$ 23.235,66 (Vinte e  mil duzentos e 
trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para cont s termos dos pa  , da Lei 8.666/93. 

17.6.3. imo o s
apresentados na forma da lei, que com ada a sua 
substitui lancetes ou b  
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17.7. rtificados de que tratam os itens 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 
e 17.6, ntiverem expressamente, os pr
proposta, ou justificativa de sua aus  co

o emitidas nos 60 (sessenta) dias corridos, sob pena 
de inabilita .  

17.7.1. ERNET fica condicio firma
e  

17.7.2. a data da assinatura do contrato, comprovar a
 regularidade com os encargos  

17.8. Em se tratando de filial, os documentos de habili  a e regularidade fis
estar em nome da filial, excet tu emitidos somente em nome 
da matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados. 

17.9. Conforme o Art. 44 da Portaria Interminis
mpresas que constem nos seguintes cadastros d

consultados com l : 

17.9.1. No Cadastro de Empresas Inid s do Tribunal de Contas da U
Transp -Gera
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);  

17.9.2. No Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como Impedidas ou 
Suspensas; 

17.9.3. SICAF (https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/index.jsf);  

17.9.4. No Cadastro Nacional de Cond o de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Naciona
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

18. DA PR (ENVELOPE II) 

18.1. Para a Pro -se- os interessados o seguinte:  

18.1.1.  Comiss i - CPL, devidamente assinada 
pelo representante legal, em papel timbrado da empresa, contendo: nome, e

, conforme modelo (Anexo V), relacionando ainda, os seguintes itens: 

a)  em valor enso; 

b)  

c) Prazo de validade da Propost mo de 60 (sessenta) dias. 

d) A empr  da 
Conta Corrente respectivos pagamentos, caso esta seja 
vencedora deste certame.   
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18.1.2. Planilha O ament ria baseada nos projetos, especifi constantes deste 
Edital, constando: 

a) Unida ios, Subtotais e Totais; 

b) ra dos ser utados; 

c) tados na Planilha O a, de tar 
computados BDI e custo de materiais, de transportes, de 
instal -de-obra, impostos, encargos sociai
etc., que constitu  a lusiva e completa remun  

d) Nos itens considerados como verbas globa ss ndo 
necessidade, ser solicitado ao licitante, o detalhamento e  

e) igida das proponentes a apres  

I - das s de custos de todos os itens, cujo valor 
co o n ntada pela empresa;  

f) As plan  do objeto desta  constantes da 
proposta ser rubricadas/assinadas por representante legalmente credenciado 
com registro atualizado no conselho Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA) observando 
o contido na L  24.12.66 e 282/83 do Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) 

I - As LICITANTES  as PLANILHAS 2 (duas) vias, 
send pia em CD, gravadas na ve  Office Excel  

a das propostas pela CPL, CD 
ca a Comercial; 

18.1.3. co-Financeiro 

a) Dist longo do praz  

b) Valores da  do tempo. 

c) Percentuais Parciais e Percentuais Acumulados. 

d) Acumulado Mensal e Acumulado Geral.  

19. DO JULGAMENTO 

19.1. A prese ul s seguintes procedimentos: 

19.1.1. Abertura dos envelopes 
CONCORREN  

19.1.2. Devol elopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas 
propostas, vido recurso o   
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19.1.3. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interpo ido desist ia expressa, ou 
julgamento dos recursos interpostos;  

19.1.4. Verifica o da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o 
correntes no mercado ou fixados  oficial competente, os quais 

dev o ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassifica
propostas desconformes ou inco  

19.1.5. Julgamento e cl as propostas de acor o constantes 
do edital, considerando a pref ncia de co s microempresas e empresas de pequena 
porte em conformidade com o A Art. 45, I,II e III da Lei complementar 123/2006; 

A io de desempate, 
 para as microempresas e empresas de pequeno 

porte.  

- -se por empate aqu ropostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

or cento) super sificada. 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo 
o empate, proceder-se-  da seguinte forma:  

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
esentar propost siderada vencedora 

do certame  s avor o objeto licitado; 

II - do a contra presa de pequeno 
porte, na forma do inciso I do caput deste arti convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hip  2
art. 44 desta Lei Complementar, na ordem cl para o exer
mesmo direito; 

 III - no caso d alores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

 1  Lei Complemen ealizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que pri tar melhor 
oferta. 

19.2. o, se julgar ne arcar nova
prosseguimento e ap  quando necessariamente, imento e 
rubrica pelos representantes legais das licitantes, das Propos   

19.3. A abertura dos e  em a blico, do qual se l
Circunstanciada assinada pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 

19.4.  em qualquer cia ou 
verifica u complementa  processo. 
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19.5. Ultrapassada a fase de habilit as as Propost abe 
desqualificar as licitantes por motivos relacionados com o item 17 e subitens, salvo em r
fatos supervenientes ou os conhecidos ap julgamento. 

19.6. O julgamento das Proposta , -lo em conformidade 
com os cri cidos no Ato ordo com os fatores 
exclusivamente contidos no Edital.  

20. DO EXAME DA DOCUMENT  HA  

20.1. ABERTURA DOS ENVELOPES I - : 

20.1.1. Encerrado o prazo para o recebimento das te de 
- CPL, a abertura dos Envelopes I - DOCUMENTA

dos representantes legais das empresas proponentes, 09h00min horas do dia 01 de 
junho de 2022 encionado no item 4 nte ordem de trabalho: 

a) Identifi tantes legais ou prepostos das empresas proponentes.  
S mo 02 (dois) representantes por empresa. 

b) permitido em o credenciamento de uma mesma pessoa, para 
representar mais de uma empresa no mesmo certame licitat  

c) Por oca s contendo a Doc
anunciadas as empresas participantes e outros da  julgar conveniente. 

20.2. : 

20.2.1. oc  apr
da absoluta indispensabilidade d as dos, sem o 

a proponente de logo inabilitado das, a autenticidade e a 
validade dos documentos  e a acidade Ju , da 
Capacidade idade Financeira e da Regularidade Fiscal da ofertante, na 
conformidade dos indicadores definidos neste Edital. 

20.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deve o apresentar t
exigida para efeito de com laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
rest 43 da LC 123/06 e s).  

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, po
em certames lici toda a 

documenta  efeito de compro cal, 
mesmo que esta apresente alguma res  

assegurado o prazo de 05 (cinc , cujo termo inicial corresponde
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

odo, a cr a, para a 
re elamento do ito, e 
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rti es negativas ou positivas com efeito de cert o 
negativa.  

 -regu  prazo previ
artigo, i   das 

 pre .666, de 21 de junho de 1993, sendo 
dmi licitantes remanescentes, na ordem de 

cl  para a assinatura do contrato, ou revo . 

20.3.HAB NTES: 

20.3.1.Apenas s siderados habilitados os propone ista das 
apresentadas,  con das neste ato conv  que o 
integram. 

20.4. DO RESULTADO : 

20.4.1. e julgamento pe  esultado d
final  certame, caso prefira proceder d

ess fim designar. 

20.4.2.  mais cabe de oposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Com  

20.4.3. Os envelopes contendo for o caso) das empresas 
INABILITADAS, fic a retirada pelos representantes legais das licitantes, pelo 
pe  de 15 (quinze) dias a  fase subsequente. Ap s e odo, 

nteresse por parte das empresas em resgatar os envelopes que estiverem sob guarda 
da te str  

21. DO EXAME DAS PROPOSTAS DE P  

21.1. Proclamado o resulta desde que transcorrido o prazo sem 
recurso, ou tenha havido d s o julgamento dos recursos 

interpostos, ser  abertos os envelopes de Pro s, apresentando- dos aos 
representantes das interessadas para vistas, juntamente co  
e julgamento das mesmas. 

21.2. A proposta de ) preenchida, em uma via, sem emendas, rasuras 
ou entreli tima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante, 
devendo con nci ria, para ef
pagamento das o  be o C.N.P.J., endere  completo e de e-mail (ende

 

21.3. A proposta deve Planilha Or ia baseada nos pro  
ex dital, indicando: 

21.3.1. Unidade, Quantitativos, Pre ios, Subtotais e Totais; 

21.3.2. Especific erem executados de acordo com a Plan
requisitante; 
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21.3.3. N s propostos e apresentados ela licitante, 
putados todas as despesas n lusive custo de materiais, de 

transportes, de i -de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, 
 co va e complet  

21.3.4. Nos itens considerados como verbas globais, pode  a crit Li
e surgindo necessidade, ser solicitado ao licitante, o detalhamento espe lhor 

 

21.4. s proponente  

21.4.1. A s de custos de todos os itens, cujo valor tot er
a P ria apresentada pela empresa;  

21.4.2. A , onde o r 
ntificado na co tos do projeto ico, qu de 25,2% 

(Vinte e cinco por cento e dois os). Os tributos IRPJ e CSL
por se tureza direta e persona e acordo com entendimento 
jurisprudencial do TCU. 

21.5. Eventuais erros verificad bit 20.4.1. 20.4.2.
acim par posta. Ocorrendo 
erros a licitante cada para, no prazo co) dia teis, realizar as corr

ensejar altera  significativa no valor original da Proposta, 
conforme disposto no item 21. 

21.6. As planilh grama de exe bje o, constantes da 
propos  estar rubricadas em todas as folhas e ao final assinadas por profissional 
devidamente identificado e legalmente credenciado com registro atualizado no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA), observado o contido na Lei n 5.194, de 24.12.66 e nas 

lho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), 
de 31.12.2010, e demais legisl es correlatas. 

21.7. Prazo de validade da pr a s 
consecutivos, contados da data marcada para a abertura d

te  prazo de validade da proposta de p iderar-se-
ido (sessenta dias). Caso seja proferido recurso contra o de habilita

inabilit PENSIVO, ou 
seja, se a a contagem do prazo de validade das propostas. 

21.8. o de acordo com os valores vigentes no mercado, na data de apr  
propostas, e n histas e 
previdenc rios, tarifas, seguros, fretes, obras civis e quaisquer outras despesas leg

porados fertados signif
aos mesmos. 

21.9. o global do fornecimento todos e 
nec rio  o memorial co. 
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21.10. Para a s p
seguinte: para o arredondamento de casas decimais com mais de 2 (dois gitos, tomar-se-
ba  a direita a par a. Se este terc r 

nece inalterado. Se o terceiro gito for 
igual ou maior do que 5 (cinco) e  

21.11.  pagos quaisquer valores adicionais a titulo  
custos, se houverem devem estar inclusos no valor global. 

21.12. admitidas mais de um para o mesmo item por cada licitante. 

21.13.  mencionado em algarismo e por extenso, prevalecendo 
este  

22. DESCLASSIFICA  DAS PROPOSTAS DE : 

22.1. Exa  das Propostas de Pr e
desclassificadas aquelas que:  

22.1.1. Cujos valore /ou global propostos para os 
ssim considerados aqueles que  venham a ter demonstrada sua 

viabilidad a o coerentes com 
os de mercado e que os coeficientes de pro
do contra deradas excessivas aquelas propostas cujos valores unit
superiores bem como, aquelas cujo valor global 
ultrapasse R$ 677.666,01 (Seiscentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e um 
centavo). Se  considerados potencialmente inex veis, as propostas que apresentem nos 
termos da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 

I - lores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor or   

 

II -  

22.1.1.1. tese de proposta potencialmente inex el de que trata o inciso I, antes da 
 a er ia de forma a conferir ao 

licitante a oportunidade de demonstrar  que o 
licitante strar que o val
no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas 

t   

22.1.2. s do at o da li  bem como as 
q a (exceto aqueles itens que estiverem 
com quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes da planilha. 

22.1.3. Aquelas (propostas) que apresentarem omi s, entrelinhas, erros substanciais de 
 de valor zero ou comprovadamente 
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com os praticados no merc f
fornecidos n mostrarem sat ios, tendo em vista os 
determinados e estabelecidos neste Edital. 

22.1.4. Que, para a sua vi e de vantagens ou su am 
os os demais concorrentes.  

23. COR  

20.1. os ropostas de 
Pre  significativos, proceder-se- e

da Proposta, obedecendo as seguintes disposi  

20.1.1. Havendo rica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecer imo e desd c

tas neste item. 

20.1.2. Havendo dive s nos subtotais, prove
, a de  dos subtotais, mantidos os pr s un rios constantes 

das pr  proposta 

20.1.3. Incor , admitidos, desde que 
 re m do cronograma -financeiro com a correspondente 

  

24. JULGAMENT  

24.1. Para efeito de julgamento das Prop os classificada
, sendo considerada vencedora aquela representada pelo menor p

para a exec o da obra e classificando-se as demais na ordem crescente dos valores das propostas 
apresentadas. 

24.2. CRIT  DESEMPATE: 

24.2.1. No caso d  ve  de 
sorteio, em rocedido pela Comiss o
do art.45 da Lei Feder 666/93.  

25. CLASSIFICA AL 

25.1. Proclamado o resul , a remessa dos 
auto dade competente com vis ber  fi empresa melhor 
classificada e promovendo a sua o. 

25.2. O resultado do julgamento esta o dos interessados, bem como os pareceres, 
os registrados no processo licita processo pode ser examinados 

pelos que -lo. 

25.3. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, a CPL 
 di que apresentem  outras 
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propostas, escoimadas das causas d , conforme 
disposto , do art. 48, da Lei 8.666/93. 

25.4. m a qual se lavr  Ata 
Circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes credenciados das 
LICITANTES presentes. 

25.5.  facult o de Li , em qualquer 
rif ada a esclarecer ou complementar a do processo.  

26. J  

26.1. pela autoridade competente, constatada a sua regularidade, proceder-se-
 ad je nente vencedora, com 

posterior divul o na Imprensa Oficial da   

27. A CONTRATA  

27.1. CONVO DO CONTRATO: 

27.1.1. Oficialmente co o Contratual, 
do a adjudic ria o prazo de 48 (quarenta e oito) hora ara no local 

indicado, firmar o instrumento de Contrato. 

27.2.  CONVOC : 

27.2.1.  ntrato no 
prazo e co tabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de cl

-lo em igual prazo nas  propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao 
o.

27.3. INSTRUMENTO E  DE CONTRATO: 

27.3.1. O Contrato a ser celebrado c s
estabelecidas neste Edital, resguardadas as dis  regulamentares do Termo Contratual 
(Anexo XII). 

27.4. GARANTIA CONTRATUAL DE EX : 

27.4.1. Para garantia da fiel missos ajustados no futuro CONTRATO, a 
CON 1% (um por cento) do valor global 
aven , devendo ser efet -lhe facultada 

-la medi o e a p ca, 
seguro garantia. 

27.4.2. garantia mediant inheiro ou T
P -se-  

24.4.3. No por Titulo da D ar acompanhado de Laudo 
de Avali al informa re a exequibilidade, valor e 
prazo de resg ob it
mesma; 
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24.4.4. Optando a adjudic  Fi  Ba -Garan
a Admin nstitui anc ra. Apenas podem 

eos que apontem para ia 
financeira, ou, em caso, de vicio formal do titulo representativo da garantia. A recusa por parte da 
Adminis er motivada, assegurando-se o  

24.4.5. Os valores das  em dinheiro ou os documentos que a constituem, o 
devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados, mediante solicita a 
licitante. 

24.4.6. Os valores das 
definitivo da obra, sem quaisquer a one a ou qualquer 
reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente. 

24.4.7. o final s 
pela entrega incompleta dos ser ais multas ou penalidades, independentemente 
de quaisquer outros atos legais. 

27.5. ORDEM DE : 

27.5.1. A CONTRATADA dever ar os se
o recebimento pela empresa da Ordem de Servi  emitida pelo /RO. 

a) A CONTRATADA de  
Prefeitura Municipal de Cabixi a  da ordem de Se  

27.6. MOBILI  

27.6.1. iti a mob anteiro de 
obras. 

27.7. ECIPADA DO CONTRATO: 

27.7.1. uer tempo, poder o antecipada do Termo 
Contratual: 

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer da ncadas na Se  V, Art. 78, 
incisos I a XIII, da Lei Federal 8.666/93, com su  

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo d esde 
 

c) Judicial, nos termos da legi  

27.8. DA A OS: 

27.8.1. Os Contratos decorrentes deste Edital dos, 
conforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93. 

27.9. RECEBIMENTO DO OBJETO: 
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27.9.1. ebido conforme disposto no inciso 
go 73, e i  es 

e Contratos Administrativos). 

a) Provisoriamente mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes  (quinze) scrita do 
contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comiss pela autoridade competente, mediante 
 o decurso do prazo de observa , ou vistoria 

que comprove a adeq o do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 
desta Lei; 

27.9.2. O prazo a que se re a " ser superior a 60 (sessenta) dias, salvo em 
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos neste edital.  

28. DOS PRAZOS 

28.1. PR : 

28.1.1. O pr 03 (tr s) meses, do o 
dia do  

a) Entende- o, o tempo em dias corri ara a efetiva 
concl odos os testes e ensaios pertinentes. 

28.2. PRAZO DE IN : 

28.2.1. O pr ica fixado em 10 (dez) dias, a partir do recebimento da 
Ordem de Serv .  

29. M ES DE PAGAMENTO 

29.1. D rcela de serv har a mesma: 

29.1.1. Comprovante de registro no CREA/RO do respectiv
e e fissional. 

29.1.2. Comprovante de registro da obra na Seguridade Social. 

29.2. Para fins de er vados os recolhimentos 
dos encargos p rep
subsequentes,  da obra, ficando veic emi  Termo de Recebimento 

s os recolhimentos. 

29.2.1. Na  

a) o negativa da Fazenda Estadual; 

b) eral; 

c) a da U  

d) Certid gativa do INSS; 

e)  negativa municipal; 



Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi  RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail: cpl_cabixi@hotmail.com

Proc.: 337/22 
  

Resp. Allison 
0116 

f)  de Regularidade do FGTS; 

g) Certi iv trabalhistas; 

h) Guia GPS INSS (original / autenticada); 

i) Guia GFIP INSS (original / autenticada); 

j) da obra licitada 

29.2.2. A partir da segunda med  

a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura; 

b) enda Estadual; 

c)  negativa da Receita Federal; 

d) Certid  

e) S; 

f) l; 

g) Ce Regularidade do FGTS; 

h) Ce egativa de s trabalhistas; 

i) Guia GPS INSS (original / autenticada); 

j) Guia GFIP INSS (original / autenticada). 

29.3. As med  se  
no cronograma f co-financeiro apresentado, acompanhados do rela  
Fiscalizadora nomeada. 

29.4. As m  do de um an  

29.5. cessadas e efetuadas seus pagamentos imo dia da data final 
de cada med etuada. 

29.6. orme precei t. 65 da Lei 8.666/93 e suas 
alter es.  

30.  

30.1. nci e da proposta (art. da 
10.192/  olicitado pelo contratado dentro do prazo da 

cia contrat ses 
da proposta no certame lic casos, o dice ap  
INCC correspondente ao objeto da l mula: 

R = (Ii  Io). V 
Io 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado | Io =  de pr o referent  data base 
o | Ii = ice de eferente ao m  | V = Valor a 

iniciais da parcela do contrato de obras ou servi  

30.2.  reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer form
possa mais ser utilizado, otado e o o que vier a ser determinado pela legisla

vigor. 
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30.3. o l ovo 
oficial, para reajustamento d  valor remanescente. 

30.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar m eajustamento 
o valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

31. DAS MULTAS 

31.1. S: 

Art. 87 da Lei 8.666/93: 

I.  

II. Multa na forma proje stas no 
instrumento conv  

III. Suspe ento de 
contratar com a Administra  por prazo n superior a 02 (dois) anos; 

IV. D nidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administra uanto perdurarem os motivos determinantes da 

ita
autoridade que aplicou a pena edida sempre que o 
contratado ressarci s resultantes e depois de 
decorridos o prazo da sa  aplicada com base no inciso anterior; 

 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, a
perda desta, responder  contratado pela sua difere
dos pagamentos eventualmente de u cobrada 
judicialmente; 

os I, III e IV deste artigo po o ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)  

 sta
exclusiva do Ministro de Estado, do Secret ual ou Municipal, 
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reab

 

31.2. DAS MULTAS: 

31.2.1. Pela inex arcial da obra a multa comp ia de 
10% (dez por cento) sobre a parcela em atraso, e, ujeita 

glo  das cau es e 
demais garantias prestadas, em ambos os casos. 

31.2.2. O inadimplemento por parte da CONTRATADA de quaisque usulas e dispos
, ressa  de
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devidamente comprovados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE, sem pr as  
previstas no art. 8 e implicar  na sua resci  
multas: 

a) 33% (  imos por cento) por dia de atraso sobre o 
valor da parcela inadimplida, na execu ronograma Financeiro, a 10% 
(dez por cento), ua al do contrato; 

b)  ) do valor do contrato por dia de atraso para 
a assina  o limite de 10 (dez) dias; 

c) Multa mor  nto) do valor do contrato por dia de atraso para 
o recebi  di
considerada a in otal do Contrato; 

d) Multa a de 0,5% (cinco ento) do valor contratual, por cada obriga
descumprid z por c
Contratante, exceto no caso das letras a, d e e desta cl usula, bem como no caso de inexe
parcial e total do ob evistas no 
dos servi ; 

e)  (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de  
proce disponib ntos, inst , aparelhamento ferr

ico adequad eto da 
prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da Ordem de Serv ontratada; 

f)  ria de 10% (dez por cento) sobre o val
na obra, no decorrer de 5 (cinco) anos contados de 

cal imo estabelecido pela Prefeitura para realiza
dos ser  

31.2.3. Se as multas aplicadas forem superiores ao valor da garantia p  da perda desta, 
responder CON tos eventualmente 
devidos ou cobrados judicialmente, n  art. 87, da Lei 8.666/93. 

31.3. DA INEXECU  

31.3.1. l da obra a Con ulta co
(dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida. 

31.3.2. Pela inexe o total da obra a Co ta compens de 10% 
(dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

31.3.3. a de qualquer das multas compensa
a contratad s reparos s ne  

32. DAS OBRIG ES DA CONTRATADA 

32.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar nas mes   
ou sup  de  
quantitativos ou projet  imite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
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contratual atualizado, e no caso parti mite de 50% (cinquenta por cento) para 
 acordo com o art. 65, da Lei n. 8.666/93, sendo os mesmos objeto de exame 

pela assessoria Ju de Cabixi-RO. 

32.2. ada fazer minucioso exam jetos, de modo a poder 
ar ncias  porventura 

encontradas, para devido esclareciment . 

32.3. r escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer 
porariamente, a Contratada de cumprir seus 

deveres e responsabilidade relat ecu Contrato, total ou parcialmente, por motivo 
superveniente. 

32.4. A Empresa contra os o
fiscal, social  bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais 
trabalhos noturnos, inclu todos os da os que, a qualquer 

 causar  cargo, respondendo por si e por 
seus sucessores. 

32.5. A E brigada a reparar, corrigir, remover, as 
expensas no total ou em parte, o objeto do Contrato em 

ult qualidade o dos materiais empregados. 

32.6. Permitir e facilitar tar informa
esclarecimentos quando solicitados, sob
servi  

32.7. Garantir durante a ex  p a co  s, eu 
recebimento definitivo. 

32.8. Manter permanentemente n rio da obra, um a registro 
erecerem destaque. 

32.9. O respons vel  da empresa contratada dev  efetuar visitas frequentes no local de 
.  

32.10. Executar diretamente, todos os de 
parciais, devidamente autorizadas pela contratante, as quais apenas pode o ser celebradas com 
empresas aceita  apurar-lhes a Capaci doneidade 
Financeira e a Regularidade Fiscal. 

32.11. Manter, durante 
exigidas na lici  com as  por esta assumidas. (art. 55, inciso XIII, da Lei 

. 

32.12. A empresa venced  s todos os projetos para 
jetos executivos no local de execu o desta. 

32.13. Adquirir e manter no local da exe  os equipamentos destinados ao 
atendimento de  contra i  acidentes de trabalho. 



Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi  RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail: cpl_cabixi@hotmail.com

Proc.: 337/22 
  

Resp. Allison 
0120 

32.14. locar e manter no local da obra, placa discriminando o 
objeto ero deste contrato, com o respectivo valor. 

32.15. Sob as penas da lei, que N O UTILIZAMOS e -de-obra de menores, 
nas l, em 
conformidade com a Lei n 4, de 27/10/99. 

32.16.Executar a obra e servi as da ABNT.  

33. D TE: 

33.1.  do das, a 
s as informa s a regular exe obras, o pagamento 

oportuno das parcelas devidas e ainda a preserv -financeiro do 
CONTRATO, seu   

34.  S 

34.1. er lico de todos os atos do procedimento lici
du rf ncia de pe  
qua , do concurso de 
peritos visando ao exame de dados, i ntos. 

34.2.  antes da data 
propost nen  por sua 
iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, 
sendo-lhes facultado, em sendo o caso, adiar a data do recebimento d  

34.3. das propostas para este certame lici e exclusiva 
responsabilid o lhe sendo assegurado proclamar qualquer inde  

 

34.4. es porventura existen te de 
 CPL, da Prefeitura Municipal de Cabixi, Estado de Ron observadas as 

disposi , bem como dire
constit em fontes de recursos financiadores. 

34.5. A todos os competidores que adquirirem o presente Edita nhecimento de 
quaisquer i e s e suas respectivas 
respostas, que passa a i rt, 

 

34.6. A Administ blica se reserva o direito de: 

34.6.1. Anular se houver ilegalidade, de o diante parecer 
escrito e devidamente fundamentado,  

 

34.6.2. Revogar rtuna ou inconveniente ao 
interesse lico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta. 
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34.7. anto ao procedimento  

34.7.1. to o de ilegalidad e 
indenizar, ressalvado o disposto no p /93; 

34.7.2. A nulidad enho, ressalvado o disposto na 
 

34.7.3. No caso de desfazimento do processo licita egurado o contradi  a ampla 
defesa. 

34.7.4. Som  da modalidade licitada, nos termos da Lei 
6/93. 

34.7.5. A simples entrega dos envelopes por parte da empresa participante, traduz pleno 
conhecimento, bem como implica na aceit o de to abelecidas no presente 
edital. 

34.7.6. As notifica ias relativas a esta licit ivu
a via protocolo ou por meio de fax, em o pela 

empresa, sendo o comprovante de transmi  

34.7.7. ncias contidas no Edital e em seus anexos  ordem, o 
do o, os demais anexos, 

artes integrantes do Edital, em conformidade c
Lei Fede 66/93. 

34.7.8. Os casos omissos s a C  CPL, 
observando o disposto na Lei Federal 8.666/93 e alte res. 

34.7.9. N se de a Ad nar Contrato com a empresa ou com outra, na 
ordem de cla (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer 
compromissos assumidos. 

34.7.10. A  respo el pelos danos causados diretamente Adminis
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execu  do contra indo 
essa responsabil teressado; 

34.7.11. Fica eleito o Foro da Comarca de colorado do Oeste, Estado d nia, para dirimir 
qua procedimentos d cia expressa 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

35. DOS ANEXOS 

35.1. Fazem parte deste edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: 

ANEXO I - PROJETO B SICO   

ANEXO II -  CARTA DE APRES S DOCUMENTOS DE 
O 

ANEXO III -  TERMO DE COMPROMISSO 
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ANEXO IV  - ARA E 

ANEXO V  - MODELO DE CARTA PROPOSTA 

ANEXO VI  - MOD IA E SEGURO GARANTIA 

ANEXO VII  - MODELO DE C DE CUSTO 

ANEXO VIII -  MO  DO BDI 

ANEXO IX  -  

ANEXO X  - MODELO DE DECLARA O DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

ANEXO XI  - MODELO DE D PREGA MENOR 

ANEXO XII  - MINUTA DE CONTRATO 

35.2. Memorial D -Financ
ser retirados gratuitamente na sala da CPL da 

Prefeitura Municipal de Cabixi, situ Centro da cidade de Cabixi - 
RO - CEP: 76994-000 Telefone: (0XX) 69 3345-2353 ou solicitados no e-mail 
cpl_cabixi@hotmail.com ou no site www.cabixi.ro.gov.br. 

Cabixi  RO, 13 de maio de 2022. 

 

 

 
Allison Maicon Bento Pretto 

Presidente CPL 
Dec. 241/2021 
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A N E X O  I  
PROJE  

 

Com base nos fundamentos da Lei 8.666/93, o presente projeto visa impulsionar o procedimento 
ar empresa 

habilitada para  

1- OBJETO 

Cont esa especializada e para 
2.214,00    , 
conforme ha em anexo. 

A 
 

2   

 

0800  Secretaria Muni  

Projeto Atividade: 1.060 -  

Elemento de Despesa: 44.90.51 -  

 : R$ 232.356,62 

3  LOCAL DA OBRA 

3.1  Os  executados na Avenida Guarani pio. O  feito 
im e o assentamento de 

na via, seja c
existente em local. 

3.2 - A contratada, ,   e Memorial 
. 

4 -  

4.1 - sob regime ad
global,  

5 -  
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5.1 - 
8.666, de 21/06/1993. 

6 - DOS MATERIAIS 

6.1 - A 
 

6.2 - io dos materiais 

 

6.3 - 
entul
descarte dos mesmos em um local apropriado. 

7 - DO PRAZO DE  

7.1   232.356,62 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos.) 

7.2  Os se  de 03 ( ) meses, a contar da ordem de s
pela contratante, podendo ser prorrogado por em acordo e interesse entre as partes; 

7.3  a 
ser valor inferior a 30% do objeto. 

8-  

8.1 - nal credenciado 
- RO; 

8.2 - 
an

 
responsabilidade de corrigi-las. 

9 -  

9.1 - -de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente 
 

9.2 -  
do Trabalho, e demais normas e regulamentos pertinentes; 
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9.3 - de 

assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao -
nc  

9.4 - s, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e 
- -los nos prazos legais, 

9. 5 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos de 

 

9.6 - -se a mais ampla e irrestrita 
fiscali s formuladas; 

9.7 - 
da

 

9.8 - 
 

10 -  

10.1 - e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos 
 da empresa; 

10.2- 
 

10.3 - se
ou desfazer qualq
projeto estrutural e memorial descritivo; 

10.4 - Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste Projeto 
 

10.5 - Cumprir e 

 s  

11 - PENALIDADES 

11.1 - 
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ma  
 

a)  

 
revista neste Termo de Refer  

 
cento) incidente sobre o valor total da proposta ofertada, por dia de atraso, a ser cobrada pelo 

imo de 30 (trinta) dias. A 
 

 d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta ofertada, nos casos de 
cancelamento do fornecimento por culpa da empresa. 

11.2 - Projeto 

 

11.3 - A mu
 

11.4 -  

11.5 - Refe
 

11.6 - 
advier de caso fortuito o  

Cabixi/RO, de 2022. 
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A N E X O  I I  
CARTA DE APR O DOS DOCUMENTOS DE HAB   

(DOCUMENTO MODELO) 

 
 Co de - CPL 

Prefeitura Municipal de Cabixi - RO. 
Referente a Tomada de n   007/2022/CPL/PMC-RO. 

Prezados Senhores: 

amo-nos da presente, para subm
V.Sas, os documentos abaixo relaciona   

- 

- 

-   (DESCREVER OS DOCUMENTOS)  

- 

- 

Na oportunidade, credenciamos junto a CPL/CABIXI/RO, o Sr. ..................................... dula de 
Identi ........... g idor................, ao qual outorgamos os  mais  amplos  
poderes, inclusive para interpor recursos, 
documentos  e,  enfim,  praticar  os demais atos no presente processo licit io. 

Declaramos que temos pleno conhecimento de to ossa 
plena  

Cidade de Origem, __ de ______________ de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

(Assinatura do representante legal e carimbo) 
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A N E X O  I I I  
TERMO DE COMPROMISSO 

(DOCUMENTO MODELO) 
 

de - CPL 
Prefeitura Municipal de Cabixi - RO. 
Referente a Tomada de n   007/2022/CPL/PMC-RO. 

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os servi os de que trata o Edital da 
Tomada de 007/2022/CPL/PMC-RO antes da nossa PROPOSTA DE 
PR  ENVELOPE II, e de acordo com os Quadros de Quantitativos especificados neste Edital. 
Declaramos, ainda, que: 

a) Temos conhecimento d o dos serv
e do grau de suas caracte s e dificulda es futuras advindas 
de dificuldades cnicas ctadas para o cumprimento das obri o objeto desta 

o. 

b) Declaramos sob as penas da lei, q ra 
sua o presente processo licitat declarar 
o as posteriores. E que o Sr.:(indicar nome, n cumento e qual  
profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro permanente da 
empresa e se la obra a qual se refere esta proposta e que o mesmo 

inculo com o governo do Estado de ia. 

c) Declaramos plena xi
 

d) Declar ponsabilidade pela s 
co s estabelecidas no presente Edital. 

e) Reconhecemos o direito da Administra ca de paralisar ou suspender a qualquer 
 pagame xclusivo 

executados, na forma da Lei. 

f) Concordamos em firmar o contrato para e s relacionados na presente 
proposta, pelos respectivos pre para isso formos notificados pelo MUNICIPIO DE 
CABIXI - RO. 

g) A validade da p  de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresent
da mesma. 

h) Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relati  
causa e n  presente Edital e seus 
anexos. 
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i) Declaramos de que, cumpriremos fielmente as dispo es concernentes a NR-18, Norma 
Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa planejamento 
organ  controle e sistemas 
preventi io ambiente de trabalho na 
ind ria da co  

j)     Declaramos que N MOS em nosso quadro funcion -de-obra de 
 inciso XXXIII, Art.  

Federal; Art. 12, inciso I e VI da Lei 8.666/93 

 

Cidade de Origem, __ de ______________ de 2022. 

 

 

___________________________________ 
(Assinatura do representante legal e carimbo) 
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A N E X O  I V  
DECLAR  DE DISPONIBILIDADE O OPERACIONAL  

(DOCUMENTO MODELO) 

 

A empresa (Nome/CNPJ/ende a fins de o na licita Tomada de 
n  007/2022/CPL/PMC-RO, que caso seja vencedora do certame, es, os 

xo relacionados encontram- eis para 
exec o d jeto da presente licit omo, que o Sr: (

o profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro 
permanente da em  o res la obra a qual se refere esta proposta e que o 
mesmo n o possui vinculo com  

INSTALA ES 

Quant. Discrim  Obser es 

   

 
EQUIPAMENTOS/M QUINAS: 

Quant.  Marca/modelo Ano de fab. Cap/Pot 

     

 
PESSOAL T CNICO 

Quant. Qual   

   

Cidade de Origem, __ de ______________ de 2022. 

 
___________________________________ 

(Assinatura do representante legal e carimbo) 
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A N E X O  V  
 CARTA PROPOSTA  

(DOCUMENTO MODELO) 
 

- CPL 
Prefeitura Municipal de Cabixi - RO. 
Referente a Tomada d  007/2022/CPL/PMC-RO. 

Abertura:    de                   de  2022. 

09 horas. 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos Perm es /CPL, Prefeitura Municipal de Cabixi, 
nossa Proposta em anexo, referente a Lici  rafe, objetivand  s: 

Nossa Proposta te eis de acordo com 
exi    os ..... (..............), contados da ordem de 

os.  O prazo de validade de nossa propos ...... (.......) dias, a partir da abertura da 
proposta. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da o, nos comprometemos a assinar o CONTRATO 
no prazo determinado no documento de con cando para esse fim o Sr. _____,   Carteira 
de Identidade . _____, como 
representante legal desta empresa. 

Informamos ainda, que os pagamentos, dever ados na Conta Corre , Ag , do 
Banco. 

Finalizando, declaramos que estamos l 
da  e  seus anexos. 

Atenciosamente, 

Cidade de Origem, __ de ______________ de 2022. 

___________________________________ 
(Assinatura do representante legal e carimbo) 
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A N E X O  V I  
 CARTA DE GARANTIA CONTRATUAL 

(DOCUMENTO MODELO) 

 

 Prefeitura Municipal de Cabixi - RO
Referente a T 007/2022/CPL/PMC-RO, Proc. Admin.: 337/2022/SEMOSP. 

CARTA DE FIAN  R$ ______________________________ 

Pela presente, o Banco _______________________________com sede a rua________  da cidade de 
___________________do Estado de ___________________por seus representantes infra-assinados, 
se declara fiador e principal pagador, com expressa r dos no Artigo 
1.491, do 
_____________  na cidade de _______________________________do Estado de 
__________________________  o limite de R$_____________________ 
(______________________________), para efeito de ga
_________________ (descrever o objeto do Contrato). 

Este Banco se obriga, obedecendo ao tro de 24 (vinte e quatro) 
horas as re uer pagamento coberto pe desde que exigidas pela Prefeitura 
Municipal de Cabixi.  Sem qualquer u ainda embargo o os 
administrativos ou judiciais com respeito a Prefeitura Municipal de Cabixi. 

Obriga-se ainda, este Banco, pelo pagamento de despesa
. 

Declaramos, out  depositar ou pagar o 
valo garantida pela Carta de Fian ia ou por nova C

 

Atestamos que a prese evidamente co  _________ ou outro 
registro usado neste Banco e, por  boa, firme e valiosa, satisfazendo, a sso, as 
determina  

s des ularmente autorizados a pre  
disposto no Artigo________ dos Estatutos do Banco, publicado no Di cial em ___/___/___, 
tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembleia ______ realizada em ____/___/___. 

A present  pr  emiss do Termo de 
Recebimento Definitivo das Obras pelo Mun io de Cabixi/RO. 

Cabixi/RO, _____ de ______________________ de 2022. 
________________________________ 

Banco 
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A N E X O  V I I  
 COMP  
(DOCUMENTO MODELO) 
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A N E X O V I I I
O BDI 

(DOCUMENTO MODELO)

OBJETO: e
.

END.:

LOCAL:

: 

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA 1 Quartil M o 3 Quartil

VALORES DE REF CIA - %
BDI ADOTADO 

%
QUARTIL QUARTIL

A

Seguro e Garantia (*)

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos 

COFINS

PIS

ISSQN (**)

CPRB (***)

TOTAL

Fonte da de 2013 - TCU - Pl

Os valores de BDI acima foram calculados com empre ula abaixo:

Onde:

AC = taxa de rate tral;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;
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L = taxa de lucro.   

          

OBS:         

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICIT
CONTRATO  

  

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA 
LEGIS CIPAL. 

(***) - CONTRIB A PARA DES
DIVERSAS ATIVIDADES ECON  TAXAS DE BDI 
M ONDENTE A 4,5% 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi  RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail: cpl_cabixi@hotmail.com

Proc.: 337/22 
  

Resp. Allison 
0136 

A N E X O  I X  
DECLA DE EPP/ME  
(DOCUMENTO MODELO) 

 

 

 

A empresa: ______________________________, inscrita no CNPJ: 
__________________, situada _______________________, declara sob as 
penas da Lei, para fins de p a Tomada de  
007/2022/CPL/PMC-RO, que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006 e altera a a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao onforme suas alt
contidas na Lei 139 de 10 de novembro de 2011, para que possam usufruir do tratamento 
diferenciado previsto na referida Lei Complementar  

Declara, aind xiste qualquer impedimento entre os previstos nos 
Lei Complementar . 123/2006 e al  

 

 

Cidade de Origem, __ de ______________ de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura do representante legal e carimbo) 
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A N E X O  X  
 AO LOCAL DA OBRA 

(DOCUMENTO MODELO) 

 

 

Declaro que eu __________________________________ (nome completo), 
com Registro no CREA ________
_______________________, (nome da empresa), CNPJ n
__________________________, visitei e conheci o local da obra constante do objeto da 
Tomada de  007/2022/CPL/PMC-RO, Proc.: 337/2022/SEMOSP, 
Acompanhado do r l t de Cabixi  RO, para tomar 
pleno conhecime dad  
apresentar no futuro. 

 
Local e Data 

 
_____________________________________ 

Nome e Assinatura 
  

 
 

(Carimbo da empresa e assinatur el) 
 
 
 

 
Visto:  
 
 
 

___________________________ 
o da 

Prefeitura Municipal de Cabixi  RO 

 

 

 

 



Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi  RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail: cpl_cabixi@hotmail.com

Proc.: 337/22 
  

Resp. Allison 
0138 

A N E X O  X I  
D E N O EMPREGA MENOR 

(DOCUMENTO MODELO) 
  

 

A pe _________
______________ presentante legal, Sr. (a) 
_____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 
___________ _______, DECLARA, para fins de 
partici Toma  007/2022/CPL/PMC-RO, 
Proc.: 337/2022/SEMOSP, bem como atendendo ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

 8.666/93 de 21/06/1993 , em cumprimento ainda ao que 
determina o inc
27/10/19 to anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre.    

 

Acrescentar, se for o caso: Declara que emprega menor de dezesseis e 
maior de quatorze anos  aprendiz.  

 

 

 

Cidade de Origem, __ de ______________ de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura do representante legal e carimbo) 
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A N E X O  X I I  
MINUTA DE CONTRATO 

Proc. n.  337/2022/SEMOSP; Toma  
n.  007/2022; Contrato n.  _______/2022. 

CONTRATO QUE CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI, E A 
EPRESA (...). 

e _________ do ano de dois mil e dezessete, o PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABIXI, de um lado inscrito no CNPJ/MF sob o n  22.855.159/0001-20, com 

sede na Av. Tamoios n  4031, representado por seu prefeito IZAEL DIAS MOREIRA  da 
, doravante designado CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa_________  inscrita no CNPJ/MF sob o n  _________________ com se
_________ _______ doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada por seu _____________, CPF n _____________ resolvem celebrar o presente 
CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os di  das 

ados pelo Processo Administrativo n  337/2022/SEMOSP
da Tomada 007/2022 submetendo-se, os mesmos aos termos da Lei 8.666/93 e suas 

, e das segui  

1. DO OBJETO:  

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a al

. 

: Habilitada nos termos da TOMADA DE PR 007/2022, 
devidamente homologada em __/__/2022, obriga-se a CONTRATADA, a executar os serv
reforma de , tudo em perfeita obs s e espe nstantes 
do EDITAL, seus ANEXOS e PROPOSTA VENCEDORA, os quais passam a integrar o 
presente instrumento de modo l. 

ico: A CONTRATADA ter ximo de 02 (dois) dias  o 
recebimento da ordem de ser os, em que trata o capu o prazo de 
e a vigorar a partir  formulada pelo CONTRATANTE. 

2. DA EXECU : 

2.1. As obras em lic cer reitada por  GLOBAL, e o tipo da 
licita ireta. 

3. DAS NTRATADA: 
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 SEGUNDA s indicados n xecutados pela 
CONTRATADA em conformi zada contidas nos seus anexos, 
que fazem partes integrantes deste contrato, e, concorrendo a CONTRATADA  de 
obra, equipamentos e materiais para  de c  , sem 
pagamento de quaisquer despesas adicionais por parte do CONTRATANTE, obrigando-se, 
ainda, a: 

a) Executar  de acordo com as especifica
exigidas; 

b) Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda super  e obra para 
exe ficiente dos servi ora contratados; 

c) Obedecer, rigorosament as pela ABNT, se for o caso, 
e  d s do CONTRATANTE 

pertinentes; 

d) Quando houver a nece mila cado, por 
motivo o do CONTRATANTE para 
que a mesma, mediante laudos, pareceres e levantamento de custos, possa se pronunciar 
pela aprova a s  

e) Manter permanentemente no local dos serv  equipe nica suficiente, composta de 
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, os quai erante a 
fisc CONTRATANTE, a total responsabilidade  me
entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar a respeito de quaisquer 

 ia que se torne nec  

f) Reparar, corrigir ou substituir, total ou parcial expensas os se m 
que se verifi tos ou incor , resultante da ex o irregular, do 
emprego de materiais ou equipamentos inadequados o
especifica  

g) Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, 
ma xecu os objeto deste contrato; 

h) rvi e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a a scalizadora dos prepostos designados pela 
CONTRATANTE, atendendo pront ue lhe forem 
solicitadas; 

i) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham 
a incidir sobre as suas atividades e/ou eto do presente contrato, 
in  previdenc lhistas dos seus empregados, 
obrigando-se, ainda, a apresentar ao CONTRATANTE, sempre que instado para isso, 
todos os comprovantes de quit argos de que cuida esta a, apresentando, 
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tam , sempre que solicitado, folha de pagamento de seus empregados, Guia de 
Recolhim Previdenc ia (INSS, FGTS e PIS) sob pena, 
em caso de recusa ou falta de exibi os, de ser sustado o pagamento de 
quaisquer faturas que lhes forem dev umprimento  

j) Observar e respeitar e Municipal, relativas a pre
dos seus ser  

k) Providenciar e manter atualizadas to  s jun
compe  dos servi presente contrato; 

l) Providenciar e manter empregados treinados, em n ro suficiente ao bom 
desempenho dos ste contrato, fornecendo ao CONTRATANTE 

onde conste os nomes complet ou respectivos contratos de 
o de ser  (quando for o caso), dos empregados/contratados vinculado

objeto do presente ajuste, e, suas posteriores alte assim manter 
sistema de ponto, devidamente controlado por preposto da CONTRATADA, a ser 
inspecionado pelo fiscal da CONTRATANTE, a c  

m) Comunicar a CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento dos serv  presente contrato, provocada por empregados da 
CONTRATADA, inclusive indicando o nome do respon el; 

n) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
i ru representantes ou prepostos seus;        

o) Reparar ou repor, em c  ou extravio, dos equipamentos da 
CONTRATANTE que lhe forem entregues; 

p) argos sociais devidos pela s ca empregadora 
do pessoal designado para exec os ora contratados, inclusive, indeni
decorrentes de acidentes de traba , vales transporte etc., obrigando-se, ainda, 
ao fiel cumprimento das l t s, sendo-lhe 
defeso invoc  deste contrato para tentar eximir-se  ou 
transferi-las para o CONTRATANTE; 

q) Apresentar juntamente com cada fatura, ou, a qualquer tempo, quando solicitado pelo 
CONTRATANTE, a comp  documentos e
tudo o quanto exigido , la, sob pena de se lhe 
aplicarem as puni cima do presente instrumento;   

r) Prestar os ser do especializados, credenciados 
pela CONTRATADA. 

Par : Obriga-se a CONTRATADA a indenizar o CONTRATANTE, no exato 
valor da c rer, em virtude de eventual 
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TRABALHISTA, proposta em favor de empregado ou preposto da CONTRATADA, em 
do presente contrato, ainda qu cia deste. 

4. DAS OBRIGA TANTE: 

C LA TERCEIRA: e contrato p
legal, o CONTRATANTE obriga-se ainda a: 

a) Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para exec o dos 
jeto do presente contr  onde os  executados; 

b) Informar a CONTRATADA, no pra (vinte e quatro) horas, os 
problemas que venham a ocorrer, para as ca  

c) Efetuar, no estabelecidos na c ula quarta, os pagamentos devidos 
CONTRATADA. 

d) O fiel cumprimento das es pactuadas, a pre  
indispens o das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas e 
ainda a prese io e -financeiro do contrato, seu registro e as 

 

5. DO PAGAMENTO 

A ora ajustados, o CONTRATANTE paga
CONTRATADA a quantia de R$ ....... (.......), a ser pago de modo proporcional em faturas 
mensais, desde que, em cada oportunidade, seja a r .... para o 
devido ateste, c nima de 05 (cinco) dias da data prevista para sua 

agame  efetuado por m ia bancaria ou deposito 
bancaria em favor do contratado, no pr a obra, e 
apresenta /  qual devera ser entregue 

o e Almoxarifado, para a mesma seja conferida o de recebimento da 
Secretaria Municipal.      

Par os pagamentos devidos pela Administra
caso de mora, ada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu 
efetivo pagamento, de acordo com a PC do IBGE, d r ao vencimento 
da fatura, devendo ser corrig mula a seguir: 

VFC =VF(1+i)n 
Onde: VFC = Valor da Fatura Corrigida | VF = Valor da Fatura | i = INPC-IBGE do 

terior/100 |  de dias de atraso/30 

ndo: A CONTRATADA obriga-s
mediant or escrito, do CONTRATANTE, nas mes es deste Contrato, 

mite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme disposto no Art. 
ei Estadual n  
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P : De acordo com o constante na proposta da CONTRATADA, nos pre os 
referidos no caput desta dos custos, impostos e taxas de qualquer 
natureza que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre o fiel cumprimento 
deste contrato, inclusive as despesas decorrentes de transportes, frete, seguros e quaisquer 
outros incidentes na sua remun  

afo Quarto: A CONTRATADA dev espectiva Nota Fiscal/Fatura, com 
pelo menos, 08 pectivos vencimentos, em 02 (duas) 

evidamente atestada pela SEMOSP, desde que comprovada a efetiva prest
do servi  

o Quinto CONTRATADA proceder, sem CONTRATANTE, 
eventuais adeq  a perfeita execu  contratados. 

grafo Sexto: Na h haver erro de qualquer natu o da Nota 
Fiscal/Fatura, o d lvido, imediatamente, para substitui e/ou emis
Nota d computado para efeito de qualquer reajuste 
ou atual ratual, devendo o prazo de 08 (oito) dias de que trata  anterior, 
voltar a c egra, a partir da Nota de Corre  

6. : 

: A Fisca rvi  pela(o) 
____________________, denominada no presente instrumento contratual de Fi com 
poderes para: 

a) Transmitir a CONTRATADA es que julgar  

b) o tenham sido executados de acord  
especificadas neste instrumento; 

c) Ordenar a imediata retirada de suas dep s, de empregados da CONTRATADA, 
c cia seja inconveniente, ou que venha 
fiscalizadora, correndo por exclusiva conta da CONTRATADA, qua
decorrentes das leis trabalhistas e previd  como qualquer outra que tal fato 
imponha; 

d) Acusar a falta de atendi i nidades por parte da 
CONTRATADA, bem como o atendimento inadequado, incompleto e/ou retardat rio, 
notificando-o para que mediata regular na de serem aplicadas as 
san neste instrumento. 

Pa : A a o total ou pa CONTRATANTE, 
exi CONTRATADA de total responsabilidade na exec o do 

presente contrato.  

DOS PRAZOS DE EXE  
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ULA SEXTA: O prazo de  do servi   de 03 ( ) meses que 
dia do in cio e in mento. 

a) Endente- , o tempo em dias corrido n iva 
c  s, bem como, para a  todos os testes e ensaios 
pertinentes.  

b) Prazo de inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias, a partir do recebimento da 
 

gr ico: O prazo de o, se 12 (doze) meses, a contar a 
partir do assinatura do contrato, respeitado usula anterior, podendo, a 

ini e prazo, desde que, aceitado pela Adminis  a 
justificativa dada pela Contratada.   

MA: O recebimen o exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pe contrato, bem como pela 
solidez e segur i co se submet ste 
instrumento. 

7. DA GARANTIA: 

CL A: Em garantia de plena, fiel e segura exec o de tudo o q
obrigado, a CONTRATADA 1% (um por c lobal 
dos serv nheiro  antia ou 
fian  cu e assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo do objeto contratado, o rre (sessenta) dias 

 do referido objeto. 

Pa : Nas hip  e iba RD (Termo de 
Recebimento Definitivo) a   do 
contrato, caracteriz  ltima fatura relativa ao 
cumprimento do objeto contratado. 

 segundo: Fica estabelecido que a presente garantia o pod
CONTRATADA. 

8. ES E PENALIDADES: 

LA NONA: Para  previstas s  conta a 
natureza e a gravidade da falta, os pr os para a Adminis a e a 
re ica do ato. 

: A CONTRATADA obs amente s 
estabelecidas na proposta selecionada, este contrato, sob pena 
de, itar- s seguintes: 
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I - ADVE , com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratad falhas leves 
graves ao Poder Ju  

II -  administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei 
Estadual 9.433/05, sujeitando-se os comina especialmente as 
definidas no art. 186 do mesmo diploma a e ampla defesa em processo 
administrativo.  

III - A inex  contratual, inclusive por atraso injus trato, 
sujeitar  ulta de mora, que se  gravidade da 

decidos os seguintes lim imos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total 
da o ecusa do adjudicat rato, ou ainda 

-se a efetuar o re , dentro de 10 (dez) dias 
contados da data de s  

b) 0,3 imos por cento) ao dia  e atraso, sobre o valor 
da parte do fornecime alizado; 

c) 0,7% obre o valor da parte do fornecimento ou servi
o realizado, por cada dia subsequente ao t  

IV - A multa a que se refere o item III scinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais  

V - A multa, regular processo administrativo, tada da garantia 
do contratado faltoso. 

VI - Se o valor da multa exceder ao da  perda desta, a 
co ela sua difere s pagamentos 
eventualmente devidos pela Admini inda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

VII - N endo sido prestad ito de descontar 
diretamente do pagamen ontratada o valor de qualquer multa porventura 
imposta. 

VIII - As multas previstas no item III  rio e o seu pagamento 
 exim  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

cometidas. 

IX -  punidos com a pena de suspen te ia do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contrata incorrerem nos tos previstos nos 
incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei 9.433/05. 
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X - unidos com a pena de declara de inidoneidade para licitar  
e contratar com a Adminis anto perdurarem os motivos determinantes da pun
ou ue seja promovida toridade competente para aplicara 

c s nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do 
art. 185 da Lei. 9.433/05. 

9. : 

A-PRIMEIRA: A CONTRATANTE p
administrativamente o presente contrato, nas hi art. 167, da L
9.433/05. 

Pa afo primeiro m base nos incisos I a VIII do art 78 da 
Lei 8.666/93, em caso de aplica ubs CONTRATANTE o direito a 
qua  

No caso de resc a CONTRATADA 
apenas o pagamento da parcela dos ser borados e aprovados pelo 
CONTRATANTE. 

P rafo terceiro: O CONTRATANTE , ainda, a qualquer tempo, ao longo da 
vig ia deste contrato, nos casos previstos nos incisos I a XV, XX e XXI do art 167 da Lei 
estadual 9.433/05, resilir unilateralmente este ajuste, sem que lhe seja imposta qualquer 
multa ou encargo de qualquer natureza, bastando, para tanto, p ica

A (trinta) dias. 

10.  LEGAL: 

CIMA-SEGUNDA: Submete-se, o es contidas 
na Lei Estadual  no que couber, na Lei Federal 8.666/93 e Dec
13/06, bem como aos demais dispositivos legais ap is, obrigando a CONTRATADA a 
firmar todo e qualquer instrument e tenha por objeto o cumprimento de 
pr  

11. : 

CL -TERCEIRA: A despesa decorrente do presente instrumento, no valor 
de R$ ___________________ (__________________) dida no presente exerc
atrav  projeto atividade: 1.060  C ; elemento de despesa: 
44.90.51  ; da unidade: 0400  Secretaria Municip

e Nota de E _______ 

12. DO LIVRE ACESSO: 

-QUARTA: Fica garantido o livre acesso dos servidores dos 
entidade concedente ou contratante e os do controle interno do governo federal, bem como do 
Tribunal de Contas da Uni  e do Estado, aos processos, documentos, registros con is da 
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empresa e inform  aos contratos de repasse, bem como aos locais 
 

13. DO FORO: 

IMA-QUINTA: Para dirimir quaisquer co in ias do 
presente instrumento, fica eleito o foro da comarca de Colorado do Oest  

13.1. E por estarem justos e contratados, firmam o prese  e forma, 
perante as testemunhas que no final se identificam. 

Cabixi - RO, ____ de ___________ de 2022.  

 



OBRA  : 

END.    : AVENIDA NO CENTRO DE CABIXI 
LOCAL: MUNICIPIO DE CABIXI

BDI: 25,02%

1.0               1.857,27 
2.0               8.735,55 
3.0               6.022,08 
4.0 SISTEMA DE PISOS EXTERNOS           168.663,47 
5.0                  577,19 

185.855,56

 R$    185.855,56 
 R$      46.501,06 
 R$    232.356,62 CUSTO GERAL COM BDI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PLANILHA RESUMO

ITEM TOTAL

CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI

CUSTO GERAL SEM BDI
CUSTO DO BDI 



Rev_00

OBRA  : FONTES : 

END.    : AVENIDA NO CENTRO DE CABIXI
LOCAL: MUNICIPIO DE CABIXI

BDI: 25,02%

1.0
1.1 A comp. Custo PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO            6,00             309,54  R$          1.857,27 

 R$         1.857,27 
2.0

2.1 A 93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SEM REAPROVEITAMENTO          88,56               69,90  R$          6.190,34 

2.2 A 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

M3). AF_07/2020

       132,84                7,16  R$             951,13 

2.3 A 97914        664,20                2,40  R$          1.594,08 

 R$         8.735,55 
3.0

3.1 A 97083 2.214,00 2,72  R$          6.022,08 

 R$         6.022,08 
4.0

4.1 C comp. Custo CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.

2.214,00               50,19  R$      111.116,33 

4.2 C comp. Custo
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-2, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

487,20             118,12  R$        57.547,14 

 R$     168.663,47 
5.0

5.1 A comp. Custo
CONE. COM USO DE PELOMENOS 5 CONES 

m 70,00 8,25  R$             577,19 

 R$            577,19 
 R$     185.855,56 
 R$       46.501,06 
 R$     232.356,62 

TOTALQUANT.UNID

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

TABELAITEM VALOR UNIT. 

CUSTO TOTAL DE PISOS EXTERNOS

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI

SISTEMA DE PISOS EXTERNOS

"A" - SINAPI/JANEIRO/2022 





OBRA  : 

END.    : AVENIDA NO CENTRO DE CABIXI 
LOCAL: MUNICIPIO DE CABIXI

1.0

1.1
Larg.(m) Alt.(m)

3,00 x 2,00 = 6,00
TOTAL = 6,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1
Espessura (m)

0,040 x 2.214,00 = 88,560
TOTAL = 88,56

2.2
Espessura (m)

0,060 x 2.214,00 = 132,840
TOTAL = 132,84

2.3

132,840 x 5,00 = 664,200
TOTAL = 664,20 km

3.0

3.1
Larg.(m) Comprim.(m)

1,20 x 1845,00 = 2.214,00
TOTAL = 2.214,00

4.0 SISTEMA DE PISOS EXTERNOS

4.1

Larg.(m) Comprim.(m)
1,20 x 1845,00 x 2214,00

TOTAL = 2214,00

4.2

Larg.(m) Comprim.(m)
0,20 x 2436,00 x 487,20

TOTAL = 487,20

5.0

5.1
Comprim.(m)

70,00
TOTAL = 70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO



FONTES : "A" - SINAPI/JANEIRO/2022

OBRA  : 

END.    : AVENIDA NO CENTRO DE CABIXI 
LOCAL: MUNICIPIO DE CABIXI BDI: 25,02%

 UNID.
comp
ITEM Vl. Parcial

1 I 4417
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao

m     1,00                             4,14                      4,14 

2 I 4491
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao 
aparelhada (p/forma)

m     4,00                             4,58                    18,32 

3 I 4813
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 
22*, de *2,0 x 1,125* m

1,00                         225,00                  225,00 

4 I 5075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg    0,11                           17,29                      1,90 

5 C 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,00                           20,87                    20,87 

6 C 88316 Servente com encargos complementares h 2,00                           17,67                    35,34 

7 C 94962 0,01                         397,23                      3,97 

309,54R$            

 UNID.
comp
ITEM Vl. Parcial

1 I 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,450                           1,60                      0,72 

2 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354                       20,87                      2,83 

3 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217                       20,72                      4,59 

4 C 88316 H 0,357                         17,67                      6,31 

5 C 94964 0,0728                     490,94                    35,74 

50,19R$              

 UNID.
comp

ITEM Vl. Parcial

1 I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR kg    0,520                           4,28                      2,23 

2 I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II kg    4,0000                         1,35                      5,40 

3 I 38135
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 
DIRECIONAL, AMARELO

1,0500                       75,17                    78,93 

4 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500                         20,72                    10,36 
5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000                       17,67                    21,20 

118,12R$            

 UNID.
comp m
ITEM Vl. Parcial

1 I 34498 Cone de sinalizacao em pvc flexivel, h = 70 / 76 cm (nbr 15071) und    0,022                         84,21                      1,84 

2 I 42015
Fita plastica zebrada para demarcacao de areas, largura = 7 cm, 
sem adesivo (coletado caixa)

m     1,10                             1,44                      1,58 

3 C 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,109                         17,73                      1,93 

4 C 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,138                         20,87                      2,89 

8,25R$                

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ JANEIRO /2022

REF. SINAPI
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-2, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

Und. Coef. Vl. Unit.

SINAPI CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

REF. SINAPI

SISTEMA DE PISOS EXTERNOS

Und. Placa de obra em chapa de aco galvanizado Coef. Vl. Unit.

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ JANEIRO /2022

Vl. Unit.Und. Coef. 

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ JANEIRO /2022

REF.

Und. Coef. Vl. Unit.REF.
CONE.

SINAPI

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ JANEIRO /2022
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OBRA  : 

END.    : AVENIDA NO CENTRO DE CABIXI 
LOCAL: MUNICIPIO DE CABIXI BDI: 25,02%

1.0 100%
1.857,27

2.0 25% 25% 25% 25%
2.183,89 2.183,89 2.183,89 2.183,89         

3.0 25% 25% 25% 25%
1.505,52 1505,52 1505,52 1.505,52         

4.0 SISTEMA DE PISOS EXTERNOS 25% 25% 25% 25%
42.165,87 42.165,87 42.165,87 42.165,87       

5.0 100%
577,19

VALOR TOTAL 185.855,56      100,00%
Percentual parcial 25,98% 24,67% 24,67% 24,67%
Valor parcial 48.289,74 45.855,28 45.855,28 45.855,28
Valor parcial com BDI 60.371,83 57.328,27 57.328,27 57.328,27
Percentual acumulado 25,98% 50,65% 75,33% 100,00%
Valor acumulado 48.289,74 94.145,01 140.000,29 185.855,56
Valor acumulado com BDI 60.371,83      117.700,09     175.028,36     232.356,62     

90,75%168.663,47      

3,24%

1,00%

TOTAL %

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ITEM

6.022,08          

8.735,55          4,70%

577,19 0,31%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

1.857,27          



END. AVENIDA NO CENTRO DE CABIXI
LOCAL: MUNICIPIO DE CABIXI
                                           

TIPO DE OBRA 1 Quartil 3 Quartil
20,34 22,12 25,00

3,00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 2,50
Lucro 6,16 7,40 8,96 4,60

Tributos 10,15 11,15 13,15 10,15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 2,00
CPRB (***) 4,50 4,50 4,50 4,50

TOTAL                     25,02 

Onde:

OBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

BDI ADOTADO %

DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
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Convenente: Cabixi / RO  

 AVENIDA NO CENTRO DE CABIXI  

Nome do Projeto: 
 LOCO, FEITO 

 E 
. 

 

 
Valor Total: R$ 232.356,62 
   

   
 

1.0 - Estudos Preliminares 
 
 

 tem como objetivo geral a melhoria e 
para isso, buscou-se a . 

 
Com  

acessibilidadeurbana buscou  se implantar os pontos de acessibilidade para cadeirantes. Locais 
as de acessibilidade estam destacados no croqui. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cabixi, de 2022. 
 

 
_______________________________ 
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2.0 Memorial Descritivo 

 
 

Este projeto tem como objeto a , com  

2.214,00 ; a obra est  localizada na Avenida Guarani, . O 

ipo soquete, 
a

rachaduras,  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

: 2.214,00  
Custo da obra sem BDI: R$ 185.855,56 
BDI adotado: 25,02% 
Custo da obra com BDI: 232,356,62 

104,95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabixi,  de 2022. 
 
 

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 



GOVERNO DO 
Prefeitura de Cabixi

VIAS URBANAS

Obra: E FEITO 
E 

.

Local: AVENIDA NO CENTRO DE CABIXI
Cidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

: 2.214,00
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ITEM 1.1 
GALVANIZADO 

 

CUSTOS. 
 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SEM REAPROVEITAMENTO 

 
 
ITEM 2.2 DA PLANILHA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

- 

AF_07/2020 
 
CARREGAMENTO FEITO COM MAQUINAS DO MATERIAL RETIRADO NA 

 
 
ITEM 2.3  

 

RETIRADO NA 
 

 
 

ITEM 3.1 
 

FEITA DE FORMA MECANICA COM 

SOQUETE CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO EVITANDO ASSIM O DESNIVEL 
 

 
ITEM 4.1 : 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. 

 
   
ACESSIBILIDADE URBANA E AS NORMAS DE QUALIDADE DO CONCRETO 
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 CONSTA NA PLA 2214,00 
METROS. 
   OS LOCAIS A SEREM EXECUTADOS OS SERVI  SERAM APONTADOS  PELOS 

 CONSTAM EM PLANILHA. 
 

 
 
ITEM 4.2 : 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-2, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

 
 DIRECIONAL PARA A 

PESSOA QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COMO A DEFICIENCIA VISUAL. 
 
 
ITEM 5.1 : 

PELOMENOS 5 CONES. 
 

DE EVITAR ACIDENTES 

UE CONSTAM EM PLANILHA. 
  


