
TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO 

Aos trinta e um dias do mês de j aneiro do ano de dois mil e vinte, lavrei o 
presente TERMO DE ABERTURA deste Processo Administrativo para a 
realização de licitação e contratação, que tem como primeira folha a de n° 

01, que corresponde a este termo. 

da Silva 
a CPL 



ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 

SOLICITAÇÃO N° :0000013/2020 
Data da Solicitação : 31/01/2020 

1. Unidade Administrativa Contábil/ Orglo 

Nome: Secretaria Mun. de Educação / SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 

2. Dados da Despesa Orçamentária 

Projeto/Atividade : o I Elem. de Despesa : Subelem. de despesa : 

Ficha: I F. de Rec.: o I Prog. Trabalho : Saldo : 

3 ttems Solicitados 

COD. ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNI O. QUANT. R$ ESTIMADO TOT. ESTIM. 

1.07.02.000018 CONTRATAçAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

1 0 , 00 

QUADRA POUESPQRTIVA DA ESCOLA 
MUNICIPAL TERESINHA SIMPLICIO, BAIRRO . I· 
CRUZETA.- ..... ••• ' ' ' ' '1; 

Total Eat1.mado R$ 0,00 

4. Justificativa 

CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 
MUNICIPAL TERESINHA SIMPLÍCIO, BAIRRO CRUZETA . 

5. Autorizaçlo do Ordenador de Despesa 

Declaro que a Despesa está de acordo com o parágrafo primei ro, inciso I e II , do 
artigo 16 da Lei Complementar 101/2000 . 

.... 

6. Declaraçlo de Oa.ponlbilldade Financeira 

Declaro existir disponibilidade financeira para atender a despesa requisitada acima, 
com data minima prevista para pagamento a partir de : 

Guadalupe-PI , ~/ _QL_; ,Q;?,)..:;) 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 

MUNICIPAL TERESINHA SIMPUCIO 

LOCALIDADE: RUA "D", S/N, BAIRRO CRUZETA 

CEP: 64840-000 

MUNIC[PIO: GUADALUPE - Pl 

RESPONSÉVEL TÉCNICO: 
FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR 
ENGENHEIRO CIVIL 
RN 1915804590 CREA-PI 

Guadalupe - P/, 07 de fevereiro de 2020. 
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1- APRESENTAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl, com sede e foro na cidade 
de Guadalupe estado do Piauí, situada na praça Cesar Cals, n° 1300, Centro, CEP.: 
64.840-000, CNPJ N° 06.554.083/0001-47, APRESENTA O PROJETO BÁSICO E 
EXECUTIVO dos serviços necessanos a CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA SIMPLÍCIO, localizado na 
RUA "D", S/N, BAIRRO CRUZETA, GUADALUPE-PI, bem como o ORÇAMENTO COM 
PROPOSTA respectiva no valor de R$ 223.738,13 (Duzentos e vinte e três mil, 
setecentos e trinta e oito reais e treze centavos) . Com prazo de execução de 60 
(sessenta) dias, a qual se refere ao Mês Orçamento/Base SINAPI (11 /2019) , conforme 
os dados constantes nas tabelas e quantitativos elaborados, dando tudo por bom, firme 
e valioso. 

11- JUSTIFICATIVAS 

A obra de CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 
MUNICIPAL TERESINHA SIMPLfCIO, deverá ser executada devido a necessidade de 
se possuir local adequado para a prática de esportes físicos por parte dos alunos da 
referida Escola, assim como, da comunidade que vive nessa localidade, logo, a 
PREFEITURA MUNICIPAL percebe o quanto é necessário a execução de tal obra. 

111- OBJETIVO 

A obra de CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 
MUNICIPAL TERESINHA SIMPLfCIO tem por objetivo, a construção de local 
adequado para prática de esportes físicos, beneficiando alunos e a comunidade, e por 
sua vez, agregar a uma determinada sociedade os benefícios proporcionado pela a 
prática de exercícios. 

IV- OBJETO 

Contratação de empresa especializada em CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLI ESPORTIVA. 

V- CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 

Guadalupe - Pl , localizada no sudoeste piauiense, latitude 06°47'13" Sul e 
a longitude 43°34'09" Oeste, distante 352,0 Km da Capital Teresina. 
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Área urbanizada igual a 462,0 hectáres. População igual a 10.500,00 habitantes 
(IBGE). 

Temperatura média anual de 28° a 30° C; Umidade relativa de 60% a 65%; 
Precipitação anual de 1.000,0 mm a 1.200,0 mm (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária- Embrapa). 

Mapa de localização, Guadalupe- Pl. 

VI - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto para Construção da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal 
Teresinha Simplício visa atender a demanda de espaço para práticas esportivas nas 
escolas municipais e comunidade. O referido projeto apresenta uma área construída 
total d 772 18 m2 . A té ni i ' · 
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construção da quadraescolar em qualquer região do Brasil, adotando materiais 
facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra 
especializada. 

VIl - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

O item representa os serviços, medidas a serem executadas para início de 
obra, como: regularização da obra, preparo do canteiro de obra. 

1.1 - A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00 x 2,00 m, com formato e 
inscrições definidas pela a Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. Será 
executada em chapa galvanizada n° 22 e já fornecida com pintura em esmalte 
sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,0 x 7,0 em, na altura 
estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações 
básicas sobre a obra, conforme modelo disponibilizado pela CONTRATANTE. 

1.2- Será realizado o serviço de corte raso e recorte de árvore com diâmetro de 
tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Todas as árvores 
(pequeno ou grande porte) que estiverem na área do terreno destinada a 
construção da quadra poliesportiva, deverão serem cortadas e removidas para 
local adequado (aterro sanitário). 

1.3- A CONTRATADA deverá fazer a remoção de raízes remanescentes de 
tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 me menor que 0,60 m. A 
remoção será realizada de forma mecânica utilizando retroescavadeira com 
auxílio de mão de obra manual. Tal serviço se faz necessário para evitar a 
decomposição dessas raizes e ocasionar a perda de massa nas bases de 
sustentação da obra. 

1.4 - Limpeza superficial da camada vegetal , será removida totalmente para torna
se o terreno adequado. 

1.5 - Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. A locação da obra deverá seguir o 
projeto disponibilizado pela a CONTRATANTE, não devendo ser modificado. 

2.0- MOVIMENTO DE TERRA 

Este item deverá ser executado com material arenoso, argiloso (material 
adequado para aterro), devendo ser compactado de forma a tornar-se o atrro ideal 
para recebimento da laje de piso. 

2.1 - Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão 
basculante 6m3 (carga e descarga manuais). Referente ao aterro, devendo 
ser argiloso, arenoso. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
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2.2- Transporte com caminhão basculante de 1 o m3, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). Referente ao transporte do material 
para aterro, devendo ser argiloso, arenoso. 

2.3- Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador 
de solos a percussão. Tal serviço deverá ser realizado com compactador de 
solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv, passando 
por 3 vezes e ou até atingir o Grau de Compactação (GC) mínima de 1 00% 
pela as bases do aterro, em cada intervalo de compactação o solo deverá ser 
molhado, afim de se atingir o GC ideal. 

3.0- ARQUIBANCADA 

Devendo ser construrda em alvenaria de bloco cerâmico deitado assentado 
com argamassa de cimento e areia convencional. Sua estrutura será em concreto 
armado 25 Mpa composta por pilares, vigas, sapatas e cinta. Tendo seu acabamento 
dentro dos padrões de qualidade. 

3.1 - Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previsão de fôrma. Será 
escavado vala rara recebimento de viga baldrame, tendo as faces da vala 
retas e firme de forma que não haja erosão. 

3.2- Viga baldrame será executada em concreto (Fck=25Mpa) armado como 
base de sustentação das arquibancadas, devendo ter suas armaduras e 
dimensões conforme Projeto, mantendo sua continuidade e travamento ideal. 

3.3 - Pilares de (Fck=25Mpa) concreto armado, será executado para travamento 
dos elementos estruturais. 

3.4- Alvenaria de bloco cerâmico deitado (14x9x19)cm, executado entre pilares e 
baldrames, aplicada como fechamento da arquibancada. 

3.5- Assento em concreto armado, e= 7,0 em, deverá ter acabamento liso, 
polido, com cor natural devendo ser assentado sobre alvenaria, aterro e 
travado na alvenaria. 

3.6- Cinta em concreto armado, deverá ter acabamento liso. 

4.0 - PISOS E SIMILARES 

O piso de concreto armado e com acabamento liso (polido mecânicamente) 
será construído entre baldrames sobre lastro de brita e aterro compactados, e terá 
juntas de dilatações a cada 2,0 m. O piso só deverá ser pintado após (no mínimo) 
passados 30 dias da sua concretagem. 
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4.1- Alvenaria de bloco ceram1co deitado (14x9x19)cm, para nivelamento e 
delimitação das bases da quadra. 

4.2- Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 
colher de pedreiro. argamassa traço 1 :3 com preparo manual. Será aplicado 
chapisco na face externa da alvenaria e ou estrutura que demarcarão o 
perímetro da quadra, para recebimento de emboço, reboco. 

4.3 - Emboço, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicado manualmente em faces de paredes, espessura de 1 Omm, 
com execução de taliscas. Será aplicado emboço na face externa da alvenaria 
e ou estrutura que demarcarão o perímetro da quadra , para recebimento de 
pintura. 

4.4- Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, 
espessura 150 micras. O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito 
com filme plástico (espessura mínima de 0,15mm), como as denominadas 
lonas pretas; nas regiões das emendas, deve-se promover uma superposição 
de pelo menos 15cm. 

4.5- Lastro de brita 1, compactada, e=S,Ocm. Deverá ser fornecido e executado 
camada de estabilização com brita n° 1, sendo compactada e nivelada para 
recebimento do piso. 

4.6- Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 
15x15cm. Sendo aplicada em toda área do piso, devendo ter espassadores 
entre a armadura e a base do piso de forma que seja garantido a cobertura 
mínima de 3,0 em das armaduras. 

4.7- Concretagem de piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 1 o 
em - lançamento, adensamento e acabamento. Devendo ter seu traço de 
acordo com sua resistência aos esforços. O adensamento deverá ser 
realizado com vibrador de imersão de potência de 2 CV. 

4.8- O acabamento deve ser liso, realizado com desempenadeira de concreto, 
peso de 75kg, 4 pás, motor a gasolina, potência 5,5 hp. Deverá ser 
executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da água 
superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o 
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm 
de profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua 
vibratória, obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempeno, deverá 
ser executado o alisamento superficial do concreto. 

4.9 - As juntas de dilatações deverão serem do tipo plásticas, de dilatação para 
pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura), devendo manter sua 
continuidade e nivelamento. 
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Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de 
gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de 
solda, carepa de laminação, furos, etc ... 

Os tipos de pinturas a serem aplicadas sobres as superfícies (pisos, rebocos, 
metais) devem terem sua aplicação conforme especificações dos fabricantes. 

As cores de cada superfície estão explicitas no projeto de arquitetura e ou nas 
descrições dos itens na planilha orçamentária. 

Para as superficies metálicas deverá ser aplicado fundo anticorrosivo a base 
de oxido de ferro (zarcão) . 

6.0 - INSTALAÇ0ES ELÉTRICAS 

6.1 - Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w. Deverá ser 
fornecido e instalado em apoios de barras metálicas. 

6.2- Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm2
, anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. Nos pontos de ligações o isolamento 
deverá ser feito com fita adequada para tal serviço. 

6.3- Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1 "), para circuitos terminais -
fornecimento e instalação. Fixado com abraçadeira. 

6.4- Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro 
interno = 0,3 m. Deverá ser executado lastro com camada de areia. Para 
recebimento da haste de aterramento. 

6.5- Poste de concreto duplo t, 200 kg, h = 11 m (nbr 8451 ). Engastamento 
simples com 1, 7 m de solo, o assentamento do poste deverá mante-lo em 
prumo de forma régida. 

6.6- Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos 
monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento 
e instalação. Terá sua instação com forme consta em projeto. 

7 .O - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 - Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 
galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame 
galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm. Sua estrutura deverá ser 
engastada de forma a manter-se firme e rígido. 

7.2 - Estrutura metálica de traves de futsal, confeccionada em tubo aço 
galvanizado com diâmetro de 1 OOmm. Deverá ter suas dimensões respeitando 
os padrões de traves para quadra poliesportiva e ou conforme o projeto. 
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7.3 - Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. Será 
fornecido e engastado no conjunto do piso de forma a manter-se rigido. 
Aplicado para facilitar o acesso de pessoas. 

8.0 - SERVIÇOS FINAIS 

Os serviços finais se resume a limpeza geral da obra, devendo ser executado 
remoção de todos os materias, insumos ou qualquer tipo de lixo gerado por a Obra/ 
Serviço. Deverá ser aplicada varrição e limpeza com pano úmido. 

Logo, a obra deverá ser entregue dentro dos padrões ideais para sua 
utilização. 

VIII- NOTAS 

Medições: Deverá ser protocolado em quatro vias o pedido de medição 
direcionado a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Guadalupe - Pl. 
Tal pedido de medição deverá conter planilha orçamentária com suas respectivas 
quantidades, preços unitários e globais e caracterizando cada serviço a ser medido. 

Tal pedido terá sua aprovação sujeita a fiscalização por parte da Assessoria 
Técnica de Engenharia. Sendo assim, o pagamentos dos serviços medidos estará 
atrelado a compatibilidade entre o pedido de medição e a execução comprovada por a 
fiscalização real izada in loco e deverá ser baseada no cronograma físico financeiro. 

Execução: O serviços executados devem estarem de acordo com o Projeto 
Básico Executivo (planilha orçamentária, cronograma, plantas, memorial descritivo) 
apresentado pela a CONTRATANTE. Se por obséquio, houver necessidade de se 
executar algum serviço que não esteja discriminado no Projeto Executivo a 
CONTRATADA deverá manifestar-se de forma formal a CONTRATANTE, 
descrevendo, justificando e comprovando a necessidade técnica de se executar tal 
serviço. De qualquer forma, não será pago algum serviço que não esteja contemplado 
no Projeto sem aprovação prévia da administração. 

Os métodos construtivos deverão serem utilizados com base em Normas 
técnicas vigentes no país. Todos os materias empregados na construção de tal obra 
deverá manter-se dentro dos padrões de qualidade e respeitada as especicações de 
frabricantes quanto a sua utilização. Nenhum método construtivo deverá ser utilizado, 
se este não tiver comprovação científica comprovada. 

Metodologia: Tal projeto tem como base os padrões técnicos de normas 
vigentes no país assim como se baseia no Projeto Básico para Construção de Quadra 
Poliesportiva padrão FNDE. 

frulúsco Eói/beno de'Ctm!bolún""=. ~~.-L 
Engenheiro CivH 

RN: 1915$04590/CREA-Pt 

Declaro como bom e verdadeiras todas as informações descritas nesse Projeto 
Básico Executivo. 
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~~U~ CONTE\JOO ESTRUTURA ARQUIBANCADA; ENDEREÇO MUNtCIPIO 

. . DETALHES RUA "D", S/N, BAIRRO CRUZETA - 64840-000 GUADALUPE- Pl COHJt~ UMA HO't!A ""'OIIM 

RESPONsAva Tá:NICO 

FRANCISCO EDILBE 



• 

; 

~ 
Güaclalupe 
CONST~UINOO UMA "'OV"' HISTÓ~IA 

RESUMO 

BDI= 25" 

REFERtNCIA: SINAPI·ll/2019 

LATITUDE: 6°48'11 .75"5 

LONGITUDE: 43"34'35.72' 0 

_ PREÇO TOTAL COM 
ITEM DESCRIÇAO UNIDADE QUANTIDADE 

BOI (R$) 



REFER~NCIA: SINAPI· ll/2019 

LATITUDE: 6'48'11.75•5 

1.2 98530 und 9,000000 

1.3 und 9,000000 

2.1 

2.2 93589 

2.3 97083 

• 

3.6 94965 

3.7 92410 

Ftandsco EO!/óerto de Camlho Júnior 
Engenheiro Civil 

RN: 1915804590/CREA·PI 



3.9 92777 

3.11 92775 

3.12 94965 

3.13 87509 

3.15 

• 3.16 87554 

3.17 88487 

3.18 92410 

3.19 72183 

e 
4.1 87509 

4.2 87878 

4.3 87554 

4.4 68053 

4.7 97094 

4.8 95282 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm- montagem. 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, para ambiente com área maior que 

10m2, espessura de 10mm, com execução de tal iscas. 

Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, 

duas demãos. 

e argama.ssa de assentamento com preparo em 

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com 

manual. 

1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, para ambiente com área maior que 
10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Fornecimento/Instalação lona plástica preta, para 
impermeabilização, espessura 150 micras. 

peso de 75ka, 4 pás, motor a 

225,452400 79,29 17.876,12 

ml 180,804000 3,04 

ml 180,804000 12,43 

m' 171,272000 8,12 

m' 11,400000 92,23 

m' 119,240000 68,51 

m' 31,102500 79,29 

m' 31,102500 3,04 

m' 31,102500 12,43 

m' 75,752000 445,84 

Chp 16,000000 8,29 

frandsco Edih 
Engenheiro Civil 

RN: 1915804590/CREA·PI 



5.1 
manual de pintura com tinta látex pva em paredes, 

allcada no perlmetro da quadra. 

5.2 72815 
t inta a base de epoxl sobre piso, demarcação 

BRANCO. 
m• 16,600000 

5.3 72815 
t inta a base de epoxl sobre piso, COR AZUL-

m> 382,110000 

5.4 74064/001 
anticorroslvo a base de oxido de fer ro (zarcão], duas 

aplicado em tubos metálicos. 
m• 22,148228 

5.5 73924/002 

12,000000 

e 6.2 
Insumo-

39374 
para lâmpada vapor metálico 400 

und 12,000000 

6.3 91930 
para drcultos terminais- fornecimento e Instalação. 

m 363,000000 

6.4 91836 
Eletroduto flexível corruaado, pvc, dn 32 mm (1"], para 
circuitos terminais- fornecimento e Instalação. 

m 181,500000 

Insumo-
Haste aterramento em aço com 3,00 m 

6.5 dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem und 1,000000 
00003379 

conectar. 

6.6 98111 
Caixa de lnspeçJo para aterramento, circular, em polfetileno, 

und 1,000000 
diâmetro Interno = 0,3 m. 

Assentamento de poste de concreto com comprimento 

6.7 100583 
nominal de 11 m, car&a nominal menor ou 111ual a 1000 dan, 

und 4,000000 
enaastamento simples com 1, 7 m desolo (não Inclui 

6.8 
Insumo-

Poste de concreto duplo t, 200 kll, h = 11 m (nbr 8451]. und 4,000000 
12372 

6.9 74130/001 
Olsjuntor termoma11nétlco monopolar padrão nema 

und 2,000000 
(americano] 10 a 30a 240v, fornecimento e lnstalaçlio. 

e Quadro de distribuição de eneraia p/6 disjuntores 
6.10 84402 termomaJnétlcos monopolares sem barramento, de und 1,000000 

em chapa metálica- fornecimento e instalação. 



• 

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 74244/001 

Alambrado para quadra poli esportiva, estruturado por tubos 

de aço galvanizado, com costura, dln 2440, diâmetro 2", com 

tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 

SxScm . 

m' 249,959600 112,41 



~ 
Gu-aêtalY~ 
CONSTRUiNDO UMJO. NOVA I·IISIÓRIA 

• • 
Eng° Francisco Edilbuto tk Carvalho Júnior 

Assessor Técnico tk Engenharia 

RN: 1915804590/CREA - P/ 



e 
1.11 4417 

1.1.2 4491 

1.1.3 4813 

1.1.4 5075 

1.1.5 88262 

1.3 98527 

1.3.1 5679 

1.3.2 5680 

_... 

~ 
Guactalu~ 
CONSTRUINDO UMA N OVA H IS TÓRI A 

DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7• CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5• CM 

(3 X 3 " ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA "N. 22•, ADESIVADA, DE •2,0 X 1,125• M. 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10). 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

de nlzet remenucentes de tronco de trvore 

SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

4X4, POT~NCIA LfQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

1M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MfN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POT~NCIA LfQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MfN. 1M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MfN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

ÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

BOI= 25,00% 

REFER~NCIA: SINAPI-11/ 2019 

LATITUDE: 6' 48'11.75"S 

M 

M 

M' 

KG 

und 

CHI 1,172300 37 

CHP 



1.4.1 S851 

1.5 99059 

1.5.1 4417 

1.5.2 4433 

e 
2.1 

2.1.1 5811 

2.2 93519 

2.2 1 91386 

222 91387 

e 

2.3.3 

2.3.4 95265 

3.3 

DE ESTEIRAS, POTrNCIA 1SO HP, PESO 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 0 2,5 X 7° CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. 

DE MADEIRA NAO APARELHADA 0 7,5 X 7,5• CM (3 X 3 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. 

basculante 6m3 (c•I'J• e d•scai'J• m•nuals). 

CAMINH BASCULANTE 6M3, PESO BRUTO TOTAL16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POT~NCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA- CHP DIURNO. 

com caminhio b•sculante de 10m!, em via 
revastlm•nto pri!Mrlo (unidade: m!xkm). 

NHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DIST ÃNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POT~NCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METALICA - CHP DIURNO. 

CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIM 

PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTtNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METALICA - CHI DIURNO. 

DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

A GASOLINA, POT~CIA 3 CV - CH P DIURNO. 

DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

OTOR A GASOLINA, POT~NCIA 3 CV - CHI DIURNO. 

CHP 150,33 

M 

M 3,36 

M 7,74 

CHP 0,126500 120,70 

CHP 0,006670 151,65 

CHI 0,001670 35,10 



3.3.1 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 M M {0,01 KG/M]. KG 0,025000 11,00 0,27 -
ESPACADOR /DISTANCIADO R CIRCULAR COM ENTRADA 

3.3.2 39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO " 4,2 A 12,5" UNO 0,724000 0,15 0,10 

MM, COBRIMENTO 20 MM. 

3.3.3 88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES. 
H 0,037500 12,74 0,47 

3.3.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,115500 16,40 1,89 

3.3.5 92793 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
KG 1,000000 5,51 5,51 

TOTAL DO ITEM SEM BOI {R$)= 8,24 

3.5 96543 
Annaçlo da bloco, vtca baldrMne e sapata utilizando !IÇO ca 

ka 
60 de 5 mm montaaem. 

3.5.1 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/ M ). KG 0,025000 11,00 0,27 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCUl AR COM ENTRADA 

3.5.2 39017 LATERAl, EM PlASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5° UNO 1,966500 0,15 0,29 

M M, COBRIMENTO 20 MM. 

3.5.3 88238 
AJUDANTE DE ARM ADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES. 
H 0,063500 12,74 0,80 

3.5.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPlEM ENTARES. H 0,194500 16,40 3,18 

3.5.5 92793 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

KG 1,000000 5,55 5,55 
UTiliZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

TOTAL DO ITEM SEM BOI {R$)= 10,09 

3.6 94965 
Concreto fck "25mpa, tntço 1:2,3:2,7 (cimento/areia 

m• 
m'dla/ brita 1) - ~pero mectnlco com betoneira 400 I. 

3.6.1 370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR {RETIRADO NA 

M' 0,723000 30,00 21,69 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE). 

3.6.2 1379 CIMENTO PORTlAND COMPOSTO CP 11-32. KG 362,660000 0,58 210,34 

3.6.3 4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,S a 19 MM) POSTO 

M' 0,593000 53,29 31,60 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. 

3.6.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,310000 12,88 29,75 

3.6.5 88377 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

H 1,460000 14,66 21,40 
COM ENCARGOS COMPl EMENTARES. 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l, CAPACIDADE 

3.6.6 88830 DE M ISTURA 280 L, MOTOR El~TRICO TRIFÁSICO POT~NCIA CHP 0,750000 1,66 1,24 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR- CHP DIURNO. 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAl DE 400 l, CAPACIDADE 

3.6.7 88831 DE MISTURA 280 L, MOTOR EL~RICO TRIFÁSICO POT~NCIA CHI 0,710000 0,31 0,22 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR- CHI DIURNO. 

TOTAL DO ITEM SEM BOI (R$)= 316,24 

Montaaem e dasmontaaem de f6rma de pilares 

3.7 92410 
ret.anaularu e estruturas similares com lirea média das 

m• 
se~6es menor ou teu_, • 0,25 m•, p'-dlrelto simples, em 

madeira serrada, 2 utlllaç6es. 

3.7.1 2692 
DESM OLDANTE PROffiOR PARA FORMAS DE M ADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA. 
l 0,017000 6,94 0,11 

3.7.2 40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 

KG 0,027000 12,26 0,33 
X 11). 

3.7.3 88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

0,554000 13,81 7,65 
COMPlEMENTARES. 

H 

3.7.4 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES. 
H 3,021000 16,36 49,42 

3.7.5 92269 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M M. 
Mt 0,530000 65,52 34,72 

TOTAL DO ITEM SEM BOI (R$)= 92,23 

Alvenaria de vedaçlo de blocos cer,mlcos furados na 

3.13 87509 
horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) 

m• 
de paredes e araarn- de assentamento com preparo em 

"·"~ 
betoneira. 

3.13.1 7267 
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 

UNO 55,850000 0,34 
14X19CM. 

h ' iA AI' :Z!7:-tJnr;sco EdlbrrA 'f C?rfif!inJ ., .__ 
Engen iro Civil ,z 

RN: 1915804590/CR 
·P/ 



3.13.2 34547 

3.13.3 37395 

3.13.4 87292 

3.15 17178 

3.15.1 

3.16 17554 

3 .16.1 87369 

3.19 72183 

4.1 87509 

4.1.1 7267 

4.1.2 34547 

4.1.3 37395 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO O= •1,20 A 1,10• MM, MALHA 15 X 15 MM, 

X L)•5o X 12• CM. 

TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EM80ÇO/MASSA 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

par~~ rec:eblmento de c:ar•mlc:a, em arcamaiA 
1:2:8, prepwo manual, apllc:aclo manualmente em 
lntemu de paredes, par~~ ambiente c:om ,, .. maior 

TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

MÉDIA ÚMIDA) PARA MBOÇO/MASSA 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

(aiAnto arqulbanc8da) 20mpa preparo 
lm,•cinlc.o, espeuun~7 c:m, com arrnaçlo em tela soldade, 

liso. 

ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 

SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

FIO D = •1,20 A 1, 10• M M, MALHA 15 X 15 MM, 

M 2,31 

CENTO 27,22 

M' 314,65 

ma 

M' 384,65 

UNO 55,850000 0,34 

M 2,31 

CENTO 27,22 



ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

4.1.4 87292 
AREIA M~DIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

M' 0,013500 314,65 4,24 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

4.1.5 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,343000 16,48 38,61 

4.1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,172000 12,88 15,09 

TOTAL 00 fn:M SEM BOI (R$)= 79,29 

dlaplsco epHQido em elvenerills e estruturas de concr.to 

4.2 87878 Internes, com colher de pedreiro • .,.em•-tn~ 1:3 com m• 

prapero menuel. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUM E DE CIMENTO E AREIA 

4.2.1 87377 GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M' 0,004200 429,35 1,80 

MANUAL. 

4.2.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,070000 16,48 1,15 

4.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,007000 12,88 0,09 

TOTAL DO fn:M SEM BOI (R$)= 3,04 

Emboço, pera recebimento de cerlmlce, em erpme-

4.3 87554 
traço 1:2:8, prepero menuel, epllcedo menuelmente em 

m• 
teces Interna de pendes, pera embllnte com •ree melor 

que 10m2, Hpesaura de10mm, com execu~o de t.lllcu. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

4.3.1 87369 
AREIA M~OIA ÚMIDA) PARA MBOÇO/MASSA 

M' 0,021300 384,65 8,19 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. 

4.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,200000 16,48 3,29 

4.3.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,074000 12,88 0,95 

TOTAL 00 fn:M SEM BOI (R$)= 12,43 

..... 68053 
Forneclmento/lnstallçlo lona plátlce preta, pera 

m• 
lmpermeeblhuçlo, espeuura 150 mlcrea. 

4.4.1 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA. M• 1,100000 1,11 1,22 

4.4.2 88270 IMPERMEABILIZAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,200000 16,48 3,29 

TOTAL DO fTI:M SEM BOI (R$): 4,51 

4.5 llstro de brltll, compadlde, eaS,Ocm. 

4.5.1 lnsumo-4721 
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, 

m• 37,876000 53,29 2.018,41 
sem frete. 

4.5.2 93589 
Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via 

m1xKm 1.136,280000 1,06 1.204,46 
urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). 

4.5.3 88309 Pedreiro com encargos complementares. h 8,000000 16,48 131,84 

4.5.4 88316 Servente com encargos complement ares. h 32,000000 12,88 412,16 

TOTAL 00 ITEM SEM BOI (R$)= 3.766,87 

4.6 85662 
Armaçlo em te li de IÇO IOidede nervuncla q-92, IÇO ce-"'· 

m• 
4,2mm, melhe 1Sx1Scm. 

4.6.1 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M). KG 0,015000 11,00 0,16 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA·60, Q-92, (1,48 

4.6.2 21141 
KG/M2), OIAMETRO 00 FIO= 4,2 MM, LARGURA= 2,45 X 60 

M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA= 15 X 15 
M• 1,030000 8,78 9,04 

CM. 

4.6.3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 0,030000 16,40 0,49 

4.6.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,060000 12,88 0,77 

TOTAL DO ITEM SEM BOI (R$)= 10 ,46 

Concr.tqem de ndler, pilo ou llje sobre solo, fdl 30 mpe, 

4.7 97094 per• espeuure de 10 em - lllnçemento, edenAmento e m• 

acebemento. 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

4.7.1 1525 C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/· 20 MM, INCLUI M' 1,163000 370,55 430,94 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). 

4.7.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,504000 16,48 8,30 



DE PONTEIRA 45MM, 

4.7.4 90586 MOTOR El~TRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV- CHP 

DIURNO. 

VIBRADO R DE DE PONTEIRA 45MM, 
4.7.5 90587 MOTOR El~RICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV- CHI 

DIURNO. 

peso de 75111, 4 sa's, !liCitai' • 4.1 95212 
dlumo. 

DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, 
4.8.1 95278 

A, POT~NCIA 5,5 HP- DEPRECIAÇÃO. 
H 

DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, 
4.8.2 95279 

A, POT~NCIA 5,5 HP- JUROS. 
H 

DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, 
4.8.3 95280 

A, POT~NCIA 5,5 H P- MANUTENÇÃO. 
H 

DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 

4.8.4 95281 A GASOLINA, POT~NCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA H 



6.1.1 3752 

6.1 .2 12273 

6.1 .3 12318 

e 6.3 91930 

6.3.1 982 

6.3.2 21127 

• .• 91136 

6.4.1 2690 

6.4.4 91170 

6.6 91111 

6.6.4 94102 

6.7 100513 

cabo de cottr. tleldvellloledo, 6 mm•, 1ntkh8m• 450/7'54 
v, per1 circuitos termln1ls · fomeclmento elnstlllçlo. 

CABO DE COBRE, Fl EXIVEl, ClASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

NOMINAl6 MM2. 

FITA ISOlANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

OR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, lANÇAMENTO 

Al, EM LOCAl COM N(VEl BAIXO DE INTERFER~NCIA. 

de poste de concr•to com comprimento 
de 11m, cerp nomln1l meiKII' ou 1111111e 1000 

UNO 75,51 

UNO 1,000000 

UNO 1,000000 89,53 

m 

M 1,190000 

UNO 0,009000 



6.7.2 5928 

6.9 

6.10 

- 6.10.1 39764 

7.1 74244/001 

7.1.1 333 

7.1.2 335 

7.1.3 7167 

7.1.4 7696 

e 
7.3 99855 

7.3.1 7568 

7.3 .2 11002 

7.3.3 11033 

7.3.4 21012 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POltNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

de dlstrlbulçlo de enerala p/6 dlljuntor.a 
jtelrmclml•ln4i~D& mOftCIIICIWeaaem IHirr1mento, de 
••n•o••u .. em chape meúlkll-fomeclmento linltllaclo. 

com tal• de 1r1me plvlnlzldo, fio 14 bwae m•ll• 
5x5cm. 

E GALVANIZADO 14 BWG, O= 2,11 MM (0,026 KG/M). 

GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M). 

DE ARAME GALV QUADRANGULAR/ LOSANGULAR, FIO 

ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 

d .. metro externo • 11/2", em~ 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 

65 MM EM ACO ZINCAOO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS. 

REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 

CALHA DE 150 MM EM FERRO 

CHP 

und 

UNO 28,53 

m• 

KG 13,11 

KG 11,33 

M' 

M 

UNO 

KG 

UNO 

M 

Ena1enhf;irn Civil 
RN: 1915804590/CREA-PJ 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

RN: 1915804590/CREA- P/ 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POUESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAl TERESINHA SIMPLfciO 

ILUI..AL.IUIO,utt : RUA "0 ", S/N, BAIRRO CRUZETA 

COMPOSIÇÃO BOI - SERVIÇOS 

iTEM DESCRIÇÃO PREÇO DE VENDA(%) CUSTO DIRETO (%1 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AC) 

IMPOSTOS E TAXAS (I) 

ISS 1,00% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

CPRB (INSS) 4,00% 

TAXA DE RISCO (R) 

SEGURO+ GARANTIA (SG) 

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 

LUCRO (L) 

BOI CALCULADO (%1 = 
BOI ADOTADO (%1 = 

ACÓRDÃO Nt 2622/2013- TCU - Plen6rlo 

BOI= (((l+AC+S+R+G)•(1+0F)*(1+L))/(1-I))-1) 

Prc/tHtura MuniupHI de Gtuululupe · Pl, Pmçu C~!!.ar Cctl .. 1 JOO, C.entru, Cep · 64 840 000, CnpJ 06 554 OBJ/0001 4 7 

3,00% 

8,65% 

0,97% 

0,80% 

0,59% 

6,16% 

22,47% 

25,00% 



PORTARIA N° 01/2020 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

de 02 de janeiro de 2020 

Nomeia Representante da 
Comisslo Permanente de Licitação 
do município de Guadalupe. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUAOALUPE, ESTADO DO PIAUI, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o Art. 133, VI, da Lei orgânica do Município de 
Guadalupe-PI e respaldado pelo Art. 51 •caput da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 
9.648/98. 

RESOLVE: 

Art. 1°- Designar os Servidores ~nio Fernandes da Silva, CPF: 841 .265.313-00, 

Rejane Paislandim Soares, CPF: 955.460733-49 e Joelma Carvalho de Sá Sousa, 

CPF: 011 .775.173-1 O, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guadalupe, competindo-lhe a 

pratica de todos os atos necessários ao procedimento e Julgamento das Licitações. 

Art. 2° - O presidente da Comissão será substituído em sua ausência e 

impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designado como suplentes 

da Comissão ·Permanente de Licitação os servidores: José Eronildo Cardoso 

Macedo, CPF: 897.602.713-20, Iara Leila Fonseca de Sousa, CPF: 687.953.603-44, 

Pedro Afonso Almeida de Santana, CPF: 200.322.733-34. 

Art. 3° O prazo máximo de mandato, para os membros da Comissão Permanente de 

Licitação será um ano, vedada a totalidade dos membros para a mesma comissão, 

na sua integralidade, dos membros para a mesma comissão no período 

subsequente. 



.. 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, aos dois dias 
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se; 
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PORTARIA N" 0112020 

~ 
Güâãalupe 
CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÓRIA 

do 02 do janeiro do 2020 

Nomeie ~..antlt da 
ComMio ......._,... UcltaçAo 
do munldpio de Gued..,. 

A PREFBTA MUNICIPAL DE GUADAUJPE, ESTADO DO PIAUI, no_, do
atribuiç6M ~ que lhe com.r. o Art. 133, VI. do lei org6nic:8 do Muo*:fPo de 
G-s-1~ e rapeldedo pelo Art. 51 ·CIIIpiA de Lei a.IIIMII93, elullizllde pee. lei 
9&481'93. 

RESOLVE; 

Art. 1° -~r os Setvodonls .:..0 Feu .. ndos da Silva, CPF: M1 .2S5.31S.OO. 

Rejllr.- Peillandlm Soares. CPF: 955.-480~9 e~ c.v.lho de S. Sowa. 
CPF 011 n5 173-10, !Mn. IOb e pt_.ide do primeiro, conalllulrern a ComiS8Io 

Pennenente de Ucit8çlo da PrefeíUa ~ de Gl ..... !pA, CIOiiipetindo·l'oe a 

pr8tica de todos oe atoa --*loa 110 prooedimellto • .Julgaftwnlo dM Ucilaoç6ea. 

Alt. 1!' - O ptelidente da Cornllalo ..t aólllluldo em - ausMàl e 

lmpedii•~e~ a_...... pelo MgUndo nomMdo, ~amo dee4Jnedo oomo -..pkwMa 

da ComiMio "-"*•• de l...icit.çlo oe ..wtns: JoM Eronido Cerdolo 
Mllcedo, CPF 1197 80:2 713-20, ler8 Lele FonMCe de So1ae. CPf'· 8&71153 6Q3...44, 

Pedro Afonlo Almllide de S.ntana. CPF: 200.322.733-34. 

Art. 7 o pruo rn6xmo de mencsm. pera oe mem1:woe da ComiMio ~ •• de 

l.lc:bçlo -' um .no. vededa • ll:lCalidede doa 1-.-nbroe pera a - ~ 

r.- - all8gl81idade, doa memllnle ,_. • - oornildo no .,.rfodo 
.ubMquente. 

Alt. •• Este Pot1erie entrM em vigor t...ta deta, ~ • db~ em 
ClOiltr*lo 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL OE GUAOALUPE-PI, - doll diP 
do m6a de iMeiro do ano de dois mil e vínllt. 

Publiq-. R~ e QMipnHe; 

MARIA JOZENEl~ ~ 
Prar.b Mlncipal 

LciiAo HllliM n• 00112019 

"""-diu elo-de cla<mbm elo...., de doi• mil< cln.cnow, .. --.... ..se da Pn:fcit,.. M,.;q,.l. --,.. ..,_ r'bw Cal1, N" UOO, C-.o ,. - ele 
G~ maoitanHoo po<& oealiuçlo de Lollo> l'l'blooo, oo M.=broo da Conu-~ 
de I icluoçao. Sr. f...,lo ~da Sii- ,.,..ideate, os ... J«lma C- de S6 S<lua. Mcmbco. 
a Se". El'-1• llc s.- u-, MembnaiSuplano, o Lciloelm O lk:lal, moufcula n• 11/2006 -
luccpl. Sr. balo Trindade Moura. como-. oo In- na Ud._..,, O Leikaoiro Ofocial 
abriu o olioaaçAo oom o ...._.. doo c.._..ao do lldltal de Lcillo pano os - AIO coadiNO • 
...,.., a tdtura do FAital o Lrilaeiro ~iu ,.,...,_,JMnto enm WMI$ ,.,..,....., o1êftu:ndo todos os 
looa-DO_._ A xpir a rdaçlo deacritiva cloa loón com Yllklr de~ e o 
-do--O S.. baias Silva de Araoijc>. CPF a• 7Sl.ll0.)0)-44, - o loW: OI 
(-). por RS S.OOO.OO (c:õaco .,g ..... ). .._ of<niOIIC> ~oi: o Sr. li.Urio- Doabo Neto, 
C..'l't- a• OOO.OOI.J9J...SI • ............,.. o lote: 02 (doia) por RS $.400,00 (oiKo mil c......,...,.,.. 
...U). ._,. .....,_ •-. www.ioalolctlocs.com. llnW. elo ,...... J<.."'HONDA: o Sr. Carlos 
wt-. Vldno da ltndooa, CJif' • " 017 II I.,J..JO.- oa '-o· Ol (Utl) por RS 10.400.00 
(da -.1 c- ... ). 04 (.....,)por RS 1.200,00 {oito mU c-""'"'"> c (Jj (cinco) 
pw RS S.IOO.OO (ciMo M c ~ rcaa.a). I.M'Icc:l of"cnadof .o ale". www d..,...doct cocn. 
-do kJslto. aartO.; o Sr Httio Apol- Lci1t de Oliwlra Filho. CPF a• 1147.61S.254-IS, _.,.lula; 06(ooà),.... RS 17,f00.00(-mil c oi-"""") c07(-) porRS 
1.400.00 c- aaíl c- - ...U).-. olorta6oo "" ..... www.llaloletloa.cx>a>. ...... do 
~-=.A~._.....,..,,.._.._~..., RS 4JOOO.OO(-clltlnul 
""""">-o..._ • ._-....__. o- 1DU11 dlo RS S-4 000.00 (.._.. • ,_.. ..n teol•) 

c--.. --Lallo--o..._ de-- da pala ..... - que 
--•-AI._.,, o l..d\odto ICnlli_. oo ..--<..,-a.--e a 
~de----·-inoadoa....-...·-·"'*-•• __ .....,._da~ ......__..de U.~ol.eilonroOfoçoai 
ceA..--...... ._~ .. --,....I!ftllc ..... ~-clc de-·-·--·"""""""-

lil~la·.-li
~·CPI.. 

~(.; 'Õ/ s.,j~A dt 
-Si""' '*'ANW,Io 
C'PI' • • 75).220~ ,...__ 

RESOJ yn· 

c.\MARA MJJNJQPAL DE CAMPQ GIANJ)R DO PIApf 
a ...... Goa• 4 • C....._ •• t'N - CBP 64.1,...... 

CNPJ M..JUAU/_1 .. 1 
CAM.PO GllANDB DO PIAUt - Pl 

A P1tESIORNTA DA C ÁMARA M UNICIPAL D E 
CAMPO O RAND.B DO PlAUl-1'1. NO USO D E 
SUAS ATIUBUIÇ O ilS LE0AIS. C ONSTANTES 
NA LE1 OROÃNICA DO MUNICIPJO: 

iUC. t• - PlOMEIIAit: II'RANCISCO .JACSON .IEZ.Il\RRA Dlt 
C>L.IVEIJt.A. -...., -.. ......,_,. a -..lcll.- ,. Avoenlda .1<*> da ,....... 

_.,._ d" 62, _.., ~J'O de ~ a- elo Piauf - Pf • .,.,..- elo R O n• 
2 .923.3'n SSPIPI c CPF ri' 03l .907.cn3- 16. _. o ~ o-.;.._...., de 
T11!:80UIUtUlO do~ M walclpal do Campo 0nnc1e e1o -.n 

o.w-ela~ da CAmara M""lclpol de~ Oruade ela P iaul 
l'l.06de-..,de2020. 

\\\\\\·.diarioficialdosn1unicipios.org 
:\ diYulgaçüo \irtual dos atos n1unicipais 
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A 
ASSESSORIA JURrDICA 
ASSUNTO: EMISSÃO DE PARECER SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
LI ClT A TÓRIO 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2020 

Senhor Assessor, 

Em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal n ° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, estamos encaminhando o processo licitatório para análise e 
emissão de parecer referente a Contratação de empresa de engenharia para 
construção de quadra poliesportiva na escola municipal Teresinha Simplfcio, 
conforme especificações em anexos .. 

Sem mais para o momento. 

Guadalupe (PI), 31 de janeiro de 2020. 

t nio Ferna~ da Silva 
Presidente da CPL 



~ 
Güâ(jalu~ 
CO~TRUINDO U/v<A NOVA HiSTÓRIA 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxxx 

EMPRESA: ______________________________________________ _ 

ENDEREÇO: ____________________________________________ ___ 

CNPJDAEMPRESA: ________________________________________ ___ 

TELEFONE: ______________________________________________ ___ 

FAX: ______________________________________________________ _ 

E-MAIL: ---------------------------------------------------

REPRESENTANTE: __________________________________________ _ 

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao TOMADA DE PREÇOS N°. xxx/2020, cujos 
envelopes de Documentação e Proposta de Preço, serão recebidos pela Comissão às 
xxxxxxxxxxxx (horário local) do dia xxxxxxxxxxxx, na sa la de reun iões da CPL, situada à Praça 
César Cals, 1300, Centro, Guadalupe-Piauí. 

Guadalupe (PI), _____ de ------------ de 2020. 

Assinatura 

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet, deverão preencher esta folha e 
encaminhar para a CPL, através do e-mail prefeituraguadalupe@outlook.com, ou entregá-la 
pessoalmente. A não remessa deste recibo exime a Comissão/ Pregoeiro, da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 
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~ 
Gu""'iKtalupe 
CON:STI!UINOO U~.A. '-IOVA HiSTÓRIA 

EDITAL DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxx:x 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxxx 

TIPO DE UCITAÇÃO 
Menor Preço Valor Global 

BASE LEGAL 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia para construção de quadra poliesportiva na escola 
municipal Teresinha Simplício, conforme especificações em anexos. 

DATA DE ABERTURA: 
(Sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e proposta de preço) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

HORÁRIO: xxxxxxxx do horário local. 

LOCAL DA SESSÃO PUBUCA 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI - Sala Comissão Permanente de Licitação. 

COMISSÃO: 
JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA - Membro 
REJANE PAESLANDIM SOARES - Membro 

ÊNIO FERNANDES DA SILVA - Presidente 

INTERESSADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
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~~ 
CON:,TitU INDO UN.A NOVA HISTÓ<IIJ'. 

TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxxxxxx 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxxxxx 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa j urídica de direito público 

interno, com sede na Praça Cesar Cal 's 1300 Centro Guadalupe - PI inscrito no C.N.P.J. n°. 

06.554.083/0011-47, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio 
da COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO do MUNICÍPIO DE GUADALUPE, estado do 

Piauí, nomeada pela Portaria n°. 001/2020 de 02 de janeiro de 2020, torna público que se 

reunirão na sala da Comissão de Licitação na sede deste órgão, na Praça César Cais, 1300, 

Centro, Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000, sob a presidência do Senhor ÊNIO FERNANDES DA 

SILVA, tendo como membros JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA e REJANE PAESLANDIM 

SOARES, realizará às xxxxxxxxxxxxxx do dia xxxxxxxxx, na Sala de Reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça César Ca l's, 1300, Centro, a sessão de abertura do 

procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° xxx/2020, tipo 
EMPREITA POR MENOR PREÇO VALOR GLOBAL, de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/ 93 

com suas alterações, além das disposições fixadas no presente Edita l e seus anexos, na forma 

abaixo: 

.--------------------------------------------------------------~ 

DA TA DE ABERTURA: xxxxxxxxxxx 

HORÁRIO: xxxxxxxxxxx 
LOCAL: Sala da CPL - Comissão Permanente de Licitação, localizada na Pça. Cesar Cals, 
no. 1300, Centro, Guadalupe-PI. 

Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABIUTAÇÃO e as PROPOSTAS 
COMERCIAIS serão recebidos conforme mencionado abaixo, na sessão pública de 

processamento da TOMADA DE PREÇOS, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame. Na hipótese de não haver expediente no d ia da 

abertu ra da presente licitação, ficará esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo local e horário. 

I SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS ITENS OBJETO DA LICITAÇÃO; 

ANEXO li - MODELO DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO); 

ANEXO IH - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (A SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES, QUANDO DO CREDENCIAM ENTO); 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO; 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA; 
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO REALIZOU VISITA TÉCNICA, MAS 

DECLARA CONHECER O IMÓVEL NÃO PODENDO ALEGAR QUALQUER DESCONHECIMENTO, 

DANDO POR PRECLUSO O DIREITO A QUALQUER IMPUGNAÇÃO REFERENTE ÀS CONDIÇÕES 
DO IMÓVEL A SER REFORMADO 
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Çíiã(talupe 
CONSTRUINDO IJMA NO>IA NISTÕ~IA 

ANEXO Vlll - MINUTA DO CONTRATO. 

11. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para construção de quadra poliesportiva na 
escola municipal Teresinha Simplício, conforme especificações em anexos. 

I 2. DO VALOR MÁXIMO 

2.1. O valor total da contratação do serviço, baseado na estimativa média dos 
orçamentos apresentados é de R$ 223.738,13 (duzentos e vinte e três mil 
setecentos e trinta e oito reais e treze centavos). 

I 3. FONTE DE RECURSO 

Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101.0000-
Outras atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51. 

14. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da licitação as Empresas que tiverem especialidade 
correspondente ao objeto licitado; 

4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação 
em condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar no. 127 de agosto de 2007, Lei 
Complementar no. 128 de dezembro de 2008 e Lei Complementar n°. 147 de 07 de 
agosto de 2015. 

4.3. Não poderá participar deste certame o licitante que tenha entre seus sócios ou 
dirigentes, alguém que seja servidor da Administração contratante. 

4.4. Não poderão participar deste certame os interessados que se encontrarem em 
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que 
estej am cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos 
de contratar com o Município de Guadalupe-Piauí ou que tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou cont ratar com a Administração Pública, bem como os 
licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

4.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-sími le, mesmo autenticadas. 

4.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 

4.7. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos 
casos de representação para itens distintos. 

4.8. Não poderão participar os interessados que estiver cumprindo a penalidade de 
suspensão temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração 
Pública nas t rês esferas do governo. 

4.9. Não será permitida a participação sob a forma de consórcio. 



4.10. Não poderão participar os interessados que estiverem cumprindo a 
penalidade de suspensão temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da 
Administração Públ ica. 

is. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados alguns documentos. A licitante 
deverá se apresentar para credenciamento junto a CPL por meio de um 
proponente/representante, devidamente munido de documento, que a credencie a 
participar deste procedimento licitatório. 

5.1.1.Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 

5.1.1.1. Cópia do documento oficial de identidade ou outro documento (com 
foto) que o identifique; 

5.1.1.2. Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante), 
conforme ANEXO n, acompanhado de documento da empresa (contrato 
social em Vigor, registro comercial ou outro documento que os substitua, 
devidamente registrado e aditivos, se houver) e cópia do documento oficial 
de identidade ou outro documento (com foto) que o identifique. 

5.1.1.3. Documento da empresa (contrato social em Vigor, registro comercial 
ou outro documento que os substitua, devidamente registrado e aditivos, 
se houver), caso seja o sócio ou proprietário da empresa licitante. 

5.1.1.4. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, somente para efeito do disposto nos Arts. 43 a 45 da Lei 
Complementar no 123, de 14/12/2006 atualizadas pelas Leis 
Complementares no. 127 de agosto de 2007, no. 128 de dezembro de 
2008 e n°. 147 de 07 de agosto de 2015, emitida nos termos do art. 8° da 
Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio 
DNRC no 103, de 30/04/2007, pelo Registro competente para a inscrição do 
Ato Constitutivo. 

5.1.1.5. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal da licitante, de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação, conforme modelo em anexo (ANEXO III). 

5.1.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal da licitante, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 
participação na licitação citada, conforme modelo em anexo (ANEXO IV). 

5.1.1.7. Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, (urge salientar que a qualquer tempo 
poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que 
deixar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei , ou as estabelecidas 
para classificação cadastral, conforme art. 37 da Lei 8.666/93); 

5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 
intervir nas etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e 
efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
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5.3. Os documentos (originais ou cópias) em 01 (uma) via de que trata o item 5.1.1 
deverão ser apresentados antes do início da sessão. No caso de cópias, estas 
deverão ser autenticadas em cartório competente ou pela CPL. 

5.4. A não apresentação ou ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
de credenciamento, impedirá a participação do licitante nas etapas do procedimento 
e interposição de recursos; 

5.5. Os conjuntos de documentos referentes à Habilitação e Proposta de Preços deverão 
ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os 
títulos dos conteúdos ("Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços"), na 

forma a seguir: 

PREFBTURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxx 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ... 
(CNPJ DA EMPRESA) ... 

ENVELOPE N° 01- DOCUMENTAÇÃO DE HABIUTAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PRE OS N° xxxxx 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ... 
(CNPJ DA EMPRESA) ... 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

5.5.1.A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa 
da CPL. 

5.5.2.0 não credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de 
impetrar recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não 
implicando na sua desclassificação. 

5.5.3.Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão a CPL a declaração 
de pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope 
n° 01 - habilitação e o envelope n°. 02 - proposta de preços. 

5.5.4.Iniciada a sessão públ ica da Tomada de Preços e efetuada a entrega dos 
envelopes n°. 01 e n°. 02, não cabe à desistência da proposta. 

16. DA HABIUTAÇÃO- ENVELOPE N° 01 

6.1. PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE UCITAÇÃO AS EMPRESAS DO RAMO 
PERTINENTE AO OBJETO E QUE ATENDEREM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

6.2. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

6.2.1.Documentos relativos à habilitação jurídica: 
6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da 

cédula de identidade do titular; 
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6.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em Vigor e aditivos se 
houver, devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial, 
acompanhado de cédula de identidade do titular dos titulares e, em se 
tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de 
eleição dos seus administradores; 

6.2.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; 

6.2.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, 
acompanhado de prova de Diretoria em exercício. 

6.2.2.Documentos relativos à regularidade fiscal: 
6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ); 
6.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
6.2.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.2.2.4. Prova de regu laridade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei mediante a apresentação de: 

6.2.2.4.1. Quanto a Fazenda Municipal: 
6.2.2.4.1.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do 
Licitante; 

6.2.2.4.1.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de 
validade, emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede 
do Licitante; 

6.2.2.4.2. Quanto a Fazenda Estadual: 
6.2.2.4.2.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do 
Licitante; 

6.2.2.4.2.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de 
validade, emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede 
do Licitante; 

6.2.2.4.3. Quanto a Fazenda Pública Federal: 
6.2.2.4.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

6.2.2.5. Prova de regulandade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regu lar no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a 
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apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (Lei n.0 

8.036/90), expedido pela Caixa Econômica Federal; 
6.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, como prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho. 

6.2.3.Documentos relativos à qualificação técnica: 
6.2.3.1. Certidão de Registro e quitação de Pessoa Jurídica e Física junto ao 

CREA, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou física, 
dentro do prazo de valid.;de. Sendo de outro Estado, deverá conter o visto 
do CREA-PI, dentro do prazo de validade; 

6.2.4.Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
6.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exerCICIO 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financei ra da empresa, devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado, vedados a substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

6.2.4.1.1. Apresentação do ANEXO VIII referente a apuração contábil do 
índice de liquidez da empresa. A boa situação financeira, a que se 
refere a al ínea acima, conforme os critérios de análise econômico
fi nanceira, estará comprovada através de no mínimo um dos 
seguintes índices contábeis, o qual deverá ser maior ou igual a 1: 

- ILC: Índice de Liquidez Corrente ou, 
- ILG: Índice de Liquidez Geral ou, 
- GS: Grau de Solvência 

ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

GS = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

6.2.4.1.1.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial 
de cálculos juntado ao balanço. Caso memorial não seja 
apresentado, a Comissão faculta-se o direito de efetuar. 

6.2.4.1.1.2. As empresas constituídas após o encerramento do último 
exercício social, em substituição ao Balanço Patrimonial deverão 
apresentar o Balanço de Abertura, apresentados na forma da lei 
e registrado na Junta Comercial do Estado. 

6.2.4.1.1.3. Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por Ações deverão ser 
apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral 
Ordinári a, registrados na Junta Comercial; 
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6.2.4.1.1.4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do 
Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação 
de alteração do Capital Socia l, devidamente registrada na Junta 
Comercial; 

6.2.4.1.1.5. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
dist ribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, dent ro do 
prazo de val idade expresso na própria certidão. 

6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da 
proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado 
do objeto da contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a 
partir da data de apresentação das propostas em uma das 
modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administ rativo), 
seguro garantia, fiança bancária e títulos da Dívida Pública, este 
último, devendo criteriosamente se dar na forma do Art igo 56, § 

1°, I da Lei 8.666/93. 
6.2.4.1.1.6.1. Em se t ratando de dinheiro, este deverá ser depositado 

no BANCO DO BRASIL, Ag.: n° 3679-X, CC 12.184-3. 
6.2.4.1.1.6.2. Os documentos comprobatórios da prestação da 

garantia de proposta deverão ser inclusos no envelope 01 
(HABILITAÇÃO); 

6.2.5.0utros documentos: 
6.2.5.1. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao 

estabelecido no inciso XXXIll do artigo 7° da Const ituição Federal, na Lei n.0 

9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e 
inc. V do art. 13 do Decreto n.0 3.555/2002, a licitante não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
menores de dezesseis anos, em qualquer t raba lho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. (ANEXO V) 

6.2.5.2. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do 

licitante, dentro do prazo de validade; 
6.2.5.3. Certif icado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, (urge salientar que a qualquer tempo 
poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o regist ro do inscrito que 
deixar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas 
para classificação cadastra l, conforme art. 37 da Lei 8.666/93); 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou autenticada por 
membro da Comissão de Licitação em 01 (uma) via. 

6.4. Não serão aceitos "protocolo de entrega" ou "solicitação de documento" em 
substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

6.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contra riar 
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos poderá a CPL considerar o 
proponente inabi litado. 
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6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial, com número do 
CNPJ e com o endereço respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só 
possam ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do interessado. 

6.7. Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação 
de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei 
Complementar n°. 133, de 14/13/2006). Havendo alguma restrição na comprovação 
da regu laridade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cuj o termo 
inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de 
Guadalupe-PI, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

6.8. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 6.7 
acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prej uízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a CPL 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

!1. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá ser endereçada a esta Prefeitura Municipal, em atenção a 
Comissão Permanente de Licitação, datilografada ou digitada em português, datada, 
sem rasuras, emendas ou entrelinha e em papel timbrado, caracterizando o 
proponente, contendo as seguintes condições: 

7.1.1.Descrição dos itens constantes no objeto da presente licitação, com seus 
respectivos preços unitários e globais, consignados em moeda corrente, ou seja, 
em Real (R$), sendo que a empresa vencedora será a que apresentar o MENOR 
PREÇO VALOR GLOBAL; 

7.1.2.Ter prazo de val idade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados a 
partir da data da entrega da proposta; 

7.1.3.Serão desclassificadas as propostas que apresentarem itens com desvantagem 
para o serviço público ou consignarem preços excessivos ou inexequíveis, assim 
como será impedido de participar da presente licitação o licitante que for 
comprovadamente qualificado como inidôneo; 

7.1.4.Não serão consideradas retificações ou alterações de quaisquer itens dos 
propostos apresentados, após os mesmos serem abertos; 

7.1.5.Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
unitários, e entre os expressos em algarismos e por extenso serão considerados 
os expressos por extenso; 

7.1.6.Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital; 
7.1.7.0 preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 
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7.1.8.A proposta feita pelo contratado na Licitação TOMADA DE PREÇOS N° 
xxxxxxxx, vincula-se em todos os seus termos ao Edital de Licitação. 

7.1.9.No preço deverão estar inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a 
incidir sobre os serviços, sem a inclusão de expectativa inflacionária ou encargos 
financeiros. 

7.1.10. A proposta deve vir assinada pelo representante legal e técnico de nível 
superior responsável pela empresa. 

7.1.11. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem condições para a 
contratação como opções de marcas, prazos e preços para o objeto licitado. 

i s. DO PROCEDIMENTO 
8.1. No dia, hora e local determinado no preâmbulo, na presença dos licitantes e demais 

pessoas que quiseram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá 
os envelopes lacrados, timbrados e rubricados no lacre do envelope, contendo os 
DOCUMENTOS DE HABIUTAÇÃO- ENVELOPE- 01 e a PROPOSTA DE PREÇO
ENVELOPE - 02. 

8.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido 
nenhum documento ou proposta. 

8.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de 
habilitação - Envelope - 01. 

8.4. A decisão sobre a habilitação será comunicada na própria sessão de abertura dos 
envelopes correspondentes, e se todos os licitantes se comprometerem a desistir de 
eventuais recursos, proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes das propostas 
de preço. 

8.5. Não havendo desistência de recorrer da decisão sobre a habilitação, a Comissão 
manterá em seu poder as propostas de licitantes inabilitados, com envelopes 
devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal de que trata a 
alínea "a", inciso I, art. 109, Lei Federal n°. 8.666/93. 

8.6. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o dia e hora da 
sessão específica para abertura das propostas. 

8.7. Serão devolvidos a seguir os envelopes dos licitantes inabilitados, que estarão 
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, sala de licitação, na 
Praça César Cais, 1300, Centro de Guadalupe-PI, pelo período de trinta dias, sendo 
posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo 

8.8. No dia, hora e local designado, proceder-se-á à abertura dos envelopes dos licitantes 
habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos licitantes presentes e pela 
Comissão. 

I 9. DO CRITÉRIO DE JULGAM ENTO 
9.1. A Classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços globais cotados entre os 

licitantes que tiverem atendido as especificações da presente Licitação. 
9.2. No julgamento das propostas será considerada vencedora a que apresentar MENOR 

PREÇO VALOR GLOBAL. 
9.3. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a 

adjudicação será decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão 
convocados. 
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9.4. A Comissão Permanente de Licitante poderá optar pela convocação dos demais 
proponentes, obedecida sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e 
condições propostas pelo primeiro classificado, no caso de não comparecimento do 
licitante vencedor, para recebimento da ordem de serviços. 

9.5. Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a 
Prefeitura Municipal de Guadalupe vier a ter conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente sobre licitante que desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica 
e/ou financeira. 

9.6. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, conforme Lei 
Complementar 133/2006. 

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

9.8. Para efeito de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o valor de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da mão de obra, relativo ao recolhimento do INSS. 

! 10. DOS RECURSOS 
10.1. Somente serão aceitos recursos previstos na Lei Federal n°. 8666/93, desde 

que apresentados dentro do prazo legal, na secção de Protocolo desta Prefeitura. 

l 11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
11.1. A licitante adjudicatária dewxá prestar os serviços no Município de Guadalupe 

- PI, conforme o caso, de acordo com o previsto nos incisos I e II, art. 73, da Lei 
8.666/93. Observadas as exigências constantes das especificações e da proposta. 

11.2. Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços no 
prazo máximo de 04(quatro) meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços. 

l 12. DO PAGAMENTO 
12.1. O município efetuará o pagamento da CONSTRAPRESTAÇÃO após efetiva 

execução e medição dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO, nos termos definidos na 
Cláusula 11 do Contrato. 

12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, 
sendo esta condição imprescindível para o pagamento. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente 
de liquidação qualquer obrigação f inanceira que lhe tenha sido imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplência contratual. 

12.4. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da 
mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de 
documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei no 8.666/93, 
e em caso de pendência o pagamento será suspenso. 

1 13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1. São obrigações da CONTRATANTE: 



13.1.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação. 

13.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução diária dos serviços no perímetro urbano 
do município de Guadalupe - PI. 

13.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
entrega dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas. 

13.1.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste 
edital. 

114. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1. A CONTRATADA obriga-sE a: 

14.1.1. Prestar os serviços estritamente em conformidade com as especificações 
solicitadas, nas parcelas, prazos e quantitativos estimados pela administração. 

14.1.2. Proceder à ré execução imediata de todo e qualquer serviço que, por ocasião 
da conferência deste, for constatado a não conformidade com as especificações 
previstas no Edital. 

14.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas 
em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.4. Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário 
de acordo com o sa lário mínimo repassado pelo Governo Federal. 

l 1s. DO CONTRA TO 
15.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura 

de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 
15.2. O contrato será homologado pela autoridade competente do órgão. 
15.3. A adjudicatária deverá, no prazo de OS (cinco) dias corridos contados da data 

da homologação, comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, 
para assinar o contrato. 

15.4. Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, 
recusar-se a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, 
respeitando a ordem de classificação dos mesmos, em ordem decrescente, com 
vistas à celebração da contratação. 

15.5. A divulgação da convocação por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura 

Municipal de Guadalupe, Piauí. 
15.6. A contratação será celebrada com duração até 31 de dezembro de 2020, 

contados da data da assinatura do contrato, ou ao término dos serviços, 
prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, 
nos termos da Lei n° 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo 
procedimento licitatório. 

15.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.8. DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
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15.8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei. 

15.8.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 
15.8.2.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
15.8.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou especificações e 

prazos; ou 
15.8.2.3. A lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem 

justificativa prévia. 

15.9. DAS PENALIDADES 
15.9.1. A contratada inadimplente, total ou parcialmente, f icará sujeita às sanções 

legais, a saber: 
15.9.1.1. Advertência deverá ser feita através de notificação por meio de ofício 

mediante contra recibo do representante legal do adjudicatário, 
estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas. 

15.9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da 
contratação, por dia de atraso na execução do objeto ou no 
descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia. 

15.9.1.3. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a 
partir do 16° (décimo sexto) dia de atraso na execução do objeto ou no 
descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na Lei no 8.666/93. 

15.9.1.4. Multa de até 20% (Vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
inadimplemento total da execução do serviço e/ ou no descumprimento das 
obrigações assumidas. 

15.9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabi litação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso VI e § 3° do art. 87 
da Lei 8.666/93. 

15.9.1.6. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, 
realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de 
Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), 
contando o fundamento legal da punição. 

15.9.1.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como 
o impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 
(Vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da 
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 
cabíveis. 

116. DA VIGÊNCIA 
---------------------~ 

16.1. O presente instrumento terá vigência da data da assinatura do contrato a 31 
de dezembro de 2020. 

l 11. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU AN ULAÇÃO DA_L_IC_IT_A-'Ç'--Ã_O _______ __, 
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17.1. Reserva-se à Prefeitura Municipal de Guadalupe a faculdade de revogar ou 
anular a presente Licitação, a seu critério, bem como o direito de adiá- la ou 
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura das propostas, descabendo em 
tais qualquer indenização às licitantes. 

l 1s. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. A Administração poderá revogar a presente licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício, ou por provocação de qualquer cidadão, mediante ato escrito e 
fundamentado. 

18.2. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá sol icitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório deste EDITAL. 

18.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do 
procedimento e a segurança da contratação. 

18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento 
não poderá alegar. 

18.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

18.6. Omissões, equívocos meramente formais, fa tos supervenientes, conflitos ou 
outras situações porventura vivenciadas, serão decididos pela CPL, com vistas a 
conferi r agilidade ao feito, ficando facultado a CPL ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de di ligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, na forma do art. 43 § 3° da Lei n° 8.666/93. 

18.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 

18.8. Todas as proposta s, cujos Envelopes forem abertos, e os Documentos de 
Habilitação serão rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficia l e quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

18.10. Os envelopes contendo documentos não abertos e as propostas comerciais 
das demais licitantes consideradas desclassificadas ficarão à disposição para retirada 
na Secretaria de Planejamento e Gestão, na sala de Licitação, à Praça César Cals, n°. 
1300, Centro do Município de Guadalupe-PI, após a celebração do contrato, sendo 
posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo. 

18.11. A petição será dirigida à autoridade subscritora do EDITAL, que decidirá no 
prazo de 26 (Vinte e quatro) horas anterior à data fixada para recebimento das 
propostas. 

18.12. Acolhida à petição de impugnação contra este EDITAL será designada nova 
data para a realização do certame. 
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18.13. Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pela CPL e pelos licitantes presentes, tantas 
quantas necessárias para consecução do fim desta licitação. 

18.14. Cópias do Edital estarão disponíveis na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

18.15. Os casos omissos deste certame serão decididos e solucionados pela CPL com 
base na Lei Federal n°. 8.666/93. 

18.16. A critério da CPL a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário 
definidos por ele, o qual será registrado em Ata. 

18.17. Maiores informações sobre a presente Licitação poderão ser fornecidas pela 
Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00h às 12:00h de Segunda a 
Sexta -Feira, na sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, E-MAIL : 
prefeituraguadalupe@outlook.com ou pelo telefone(Oxx 89) 3552-1283 em Atenção 
Comissão Permanente de Licitação. 

18.18. Está eleito o foro da cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir as 
questões derivadas deste procedimento licitatório. 

18.19. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 
ficará esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 
horário. 

Guadalupe-PI, xxxx de xxxxxx de 2020. 

ÊNIO FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

ANEXO 1- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Em anexo 
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ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
(Procurador) 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) CNPJ n.0 com sede à. _____ _, 
neste ato representado pelo(s) (d iretores ou sócios, com quali ficação completa - nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para 
junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI (ou de forma genérica: para junto aos Órgãos 
Públicos Federais, Estaduais e Municipais) praticar os atos necessários para representar a 
outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° xxxxxx, (ou de forma 
genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, 
conferindo- lhes, ainda, poderes especiais para desist ir de recursos, interpô-los, apresentar 
documentos e demais condições, confessar, t ransigir, desistir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, dando tudo por bom fi rme e valioso, e, em especial, para (se 
for o caso de apenas uma licitação). 

- - -----' __ de _ ___ de 2020. 
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Assinatura 

Obs.: Só será aceito mediante reconhecimento de firma. 

Este deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

ANEXO m- MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

"DECLARAÇÃO" 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxx:xx:x 
PROCESSO N° xxxxxxx:xxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

......... ............. , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 
suas atribu ições legais, vem: 

DECLARAR, para f ins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 
que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de .................. ... ........... de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
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N.0 do documento de ident idade 

Obs.: Emitir em papel t imbrado que identifique o licitante. 
Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

"DECLARAÇÃO" 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxx.xxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ 
sob n.0 

• •• • . •••••••• ••• ••• ••• , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/ procurador), no 
uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 
que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 
declarada inidônea e não está impedida de cont ratar com o Poder Público de qualquer 
esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................... ............. de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
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Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 

"DECLARAÇÃO" 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxx:xxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 
suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 
que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIll, do Artigo r da Constituição Federal, e, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
n.0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressa lva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz(---). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
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Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 

CONTRA TO No XXX/2020 

ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de empreitada por 
menor preço entre si celebram a 
Secretaria Municipal de XXXXXX 
e a Empresa XXXXX. 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX, com sede, 
foro e administração nesta cidade, à XXXXXXXXXXXXX, s/n XXXXXXXXXXX, Guadalupe, PI, 
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inscrita no CNPJ N°. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pela Senhor XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Guadalupe, PI, com CPF no XXXXXXXXXX, RG no XXXXXXXXXXXXXX, e o outro lado a Empresa 
xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ No xxxxxxxxxxxxxxxx, aqui 
representada por seu Sócio Gerente o(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com CPF No 

xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxx doravante denominada 
simplesmente CONTRATADO, tendo em vista a homologação da TOMADA DE PREÇO N° 
XXXXXXXXXXX, tendo justo e acordado celebrar o presente contrato de empreitada por 
menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e de acordo 
com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ 

XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a 
TOMADA DE PREÇO N° XXXXX, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses 
documentos constam do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° XXXXXXXXX.XXXXXXXXXX e 
são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do 
contrato, cabe à contratante: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, 
para imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações 
do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos 
estipulados para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar 
sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das 
obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e 
humanos necessários para tanto. 
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b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha 
a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, f iscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com 
suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto 
da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de material, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
que darão origem ao contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços 
prestados, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer 
serviço entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos 
serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com 
suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o cont rato, sem prévia e expressa anuência 
da CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do 
contrato, qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o 
ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução 
do contrato. 
o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti- las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da 
Lei Federal n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das 
atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações 
judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados 
contra a CONTRATANTE por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fisca lização da CONTRATANTE, por meio de seus 
ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada 
nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o sa lário de acordo 
com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal; 
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CLÁUSU LA SEXTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços no prazo máximo de 
06(seis) meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços. 
A fiscalização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de 
acordo com o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das responsabilidades 
previstas em leis, sendo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até lS(quinze) dias da 
comunicação escrita do CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observando o disposto no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético
profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou 
pelo Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo 
ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, 
§ 4°, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍUBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio 
econômico f inanceiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro 
do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente 
pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de 
custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos 
custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços 
relativamente a faturas anteriormente ent regues, mesmo que essas ainda não tenham sido 
quitadas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao 
praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao 
CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATA DA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por me1o de cheque 
nominal ou por depósito em conta corrente da contratada. 
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a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) 
dias da prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas f iscais/fatura , 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e do Certificado de 
Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fiscal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se 
referir; 
c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 
neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus 
por parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da 
mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação 
anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei Federal no 8.666/93, e em caso de 
pendência o pagamento será suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, 
dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem 
atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
Fica designado o servidor xx:xxxxxxxxxxxxxxxxx, Engenheiro Civil, portador do RG 
de n° xxxxxxxxxxxxxxx e CREA-PI n°. xxxxxxxxxxxxxxxx como o gestor do presente 
Contrato, o qual acompanhará a execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENAUDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o 
descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos 
legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o va lor da contratação, por dia de 
atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° 
(décimo quinto) dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao diã, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo 
sexto) dia de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações 
assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da 
entrega dos serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de lici tação, bem como o impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese 
de rescisão contratual por cu lpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais 
penal idades cabíveis; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 
da Lei Federal n° 8.666/93. 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer 
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, 
se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla 
defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/93, cabem os recursos 
dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que 
dispõe a Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida 
proveniente da execução deste contrato. 
E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas 
vias de igual teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Guadalupe-PI, xx de xxxxxxxxx de 2020. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

l 0 ______________________________________ RG/CPFn° ________________ _ 

2° _____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 





DA: ASSESSORIA JURrDICA 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
OBJETO: ANÁLISE DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000229/2020 

PARECER JURrDICO 

Trata-se de procedimento Licita tório na Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo Menor 
Preço Valor Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA SIMPLÍCIO, 
~NFORME ESPECIFICAÇOES EM ANEXOS. 

O valor estimado da futura contratação, baseado em planilha estimada média dos 
va lores para contratação do serviço, é de R$ 223.738,13 (duzentos e vinte e três mil setecentos e 
trinta e oito reais e treze centavos), não havendo, portanto, óbice para que o certame ocorra 
através da modalidade pretendida. 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento da despesa devidamente garantidos 
com recurso próprio do órgão requisitante e Dotação Orçamentária oriundas da SECRETA RIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101.0000 - Outras atividades da 
educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51. 

~ o relatório, passamos ao parecer: 

O parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n° 8.666/93, assim dispõe: 

As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 

convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração. 

A norma citada é fundamental para assegurar a correta aplicação do princípio da 
legalidade, para que os instrumentos convocatórios e contratos não contenham estipulações que 
não estejam de acordo com a lei, posto que o preceito da legalidade é singularmente relevante 
nos atos administrativos. Assim, se faz necessário o exame prévio e aprovação das minutas, para 
que a Administração não se sujeite a violar um princípio de direito, o que é severamente mais 
grave do que transgredir uma norma. 



vigente, estejam amoldadas no padrão de conduta imposto ao Gestor da coisa pública. Verifica-se 
que o protocolo, justifica o pedido de autorização para a contratação em questão. A Autorização 
da autoridade superior para abertura do Certame público dos autos, obedecendo, assim, a 
legislação vigente. Cantata-se nos autos que existe a Planilha Orçamentária obedecendo ao 
Diploma legal quanto a tal exigência no que tange a este tipo de contratação. 

O Edital não representa qualquer ofensa ao princípio da legalidade e também não há o 
que se falar em violação ao princípio da economicidade, da igualdade, uma vez que foi obedecido 
em todos os seus termos. Ao analisarmos a Minuta de Contrato, verificamos que estão presentes 
todas as cláusulas necessárias, elencadas pelo Artigo 55 da lei 8666/93, estando em conformidade 
com a Legislação em vigor. 

Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista jurídico, até o 
presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do Processo Licitatório 
pretendido, estando preenchidos os requisitos do Art. 40 da lei 8666/93 e demais Legislações 
pertinentes. 

Como conclusão, fica o parecer favorável à realização para os fins aqui estabelecidos. 
Este é o parecer, s.mJ. ficando, no entanto, submetido à apreciação da Senhora Prefeita Municipal 
para quaisquer considerações, com ênfase no sentido de que o Processo em apreço se encontra, 
portanto, dentro das formalidades legais até o presente momento, conforme consta dos autos. 

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se a teve às questões jurídicas 
observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos das normas aqui 
citadas. Não se incluem no âmbito de análise da Assessoria os elementos técnicos pertinentes ao 

a certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada 
• pelos setores responsáveis e autoridade competente da Prefeitura Municipal de Guadalupe. 

~ o nosso parecer, S.M.J.. 
Retornem-se os autos a CPL. 

Guadalupe, 31 de janeiro de 2020. 

Dr. João Alberto 
Assessor ~ rídico 

Advogado OAB/P111.725 

Maria slfra Nolêto de Sousa 
Discente do Curso de Direito - FAESF 
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LicitaçõesWeb - Recibo de Divulgação 
Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI N° 06 de 16/10/2017 

Órgão: P. M. DE GUADALUPE 

processo tce processo administrativo 

~I 
procedimento 

J I LW-001642/20 013.0000229/2020 003/2020 

I 
data ult publicação 

l 
data abertura tipo do objeto 

I I I I 03/02/2020 18/02/2020 08:30 Obras e Serviços de Engenharia 

descrição do objeto 
:nr•rr;~tr;a,~;an de empresa de engenharia para construção de quadra poliesportiva na escola municipal 

ício, conforme especificações em anexos. 

L..

-----m-o-da-li-da_d_e ___ ---..JII,. --- tipo da licitacação 
Tomada de preço _ _ Menor preço 

valor total previsto 

J [ R$223. 738,13 

data divulgação 

[ 12/02/2020 l 

Impresso em 07/07/2020 10:02 Página 1/1 
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RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000229/2020 

EMPRESk ______________________________________________ __ 

ENDEREÇO: __________________________________________ __ 

CNPJ DA EMPRESk -----------------------------------

TELEFONE: _______________________ __ 

F~ ---------------------------------------------------

E-MAl~ ---------------------------------------------------

REPRESENTANT~ --------------------------------------

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2020, 
cujos envelopes de Documentação e Proposta de Preço, serão recebidos pela Comissão às 
08horas30minutos (horário local) do dia 18/02/2020, na sala de reuniões da CPL, situada à 
Praça César Cals, 1300, Centro, Guadalupe-Piauí. 

Guadalupe (PI), __________ de _____________ de 2020. 

Assinatura 

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet, deverão preencher esta folha e 
encaminhar para a CPL, através do e-mail prefeituraguadalupe@outlook.com, ou entregá
la pessoalmente. A não remessa deste reábo exime a Comissão/Pregoeiro, da comunicação 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 
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EDITAL DE LICITAçAO 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000229/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO 
Menor Preço Valor Global 

BASE LEGAL 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia para construção de quadra poliesportiva na escola 

municipal Teresinha Simplício, conforme especificações em anexos. 

DATA DE ABERTURA: 
(Sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e proposta de preço) 
18 de fevereiro de 2020. 
HORÁRIO: 08h:30m do horário local. 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA 
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI - Sala Comissão Permanente de Licitação. 

COMISSÃO: 
JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA - Membro 
REJANE PAESLANDIM SOARES - Membro 
ÊNIO FERNANDES DA SILVA - Presidente 

INTERESSADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
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TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000229/2020 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Praça Cesar Cal's 1300 Centro Guadalupe - Pl inscrito no C.N.P.J. n°. 
06.554.083/0011-47, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do MUNICÍPIO DE GUADALUPE, estado do Piauí, 

nomeada pela Portaria n°. 001/2020 de 02 de janeiro de 2020, torna público que se reunirão 
na sala da Comissão de Licitação na sede deste órgão, na Praça César Cals, 1300, Centro, 
Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000, sob a presidência do Senhor ~NIO FERNANDES DA SILVA, 

tendo como membros JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA e REJANE PAESLANDIM SOARES, 
realizará às 08horas30minutos do dia 18/02/2020, na Sala de Reuniões da Comissão 

Pennanente de licitação, situada na Praça César Cal's, 1300, Centro, a sessão de abertura do 
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020, tipo EMPREITA 
POR MENOR PREÇO VALOR GLOBAL. de acordo com a lei Federal n°. 8.666/93 com suas 
alterações, além das disposições fixadas no presente Edital e seus anexos, na forma abaixo: 

DATA DE ABERTURA: 18/02/2020 
HORÁRIO: 08horas30minutos 
LOCAL: Sala da CPL- Comissão Permanente de Licitação. localizada na Pça. Cesar Cals. no. 
1300, Centro, Guadalupe-PI. 

Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS 
COMERCIAIS serão recebidos conforme mencionado abaixo, na sessão pública de 
processamento da TOMADA DE PREÇOS, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame. Na hipótese de não haver expediente no dia da 
abertura da presente licitação, ficará esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e horário. 

I SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS ITENS OBJETO DA LICITAÇÃO; 

ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO); 
ANEXO 111 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (A SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES, QUANDO DO CREDENCIAMENTO); 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATO IMPEDITIVO; 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO; 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA; 

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO REALIZOU VISITA TÉCNICA, MAS DECLARA 
CONHECER O IMÓVEL NÃO PODENDO ALEGAR QUAlQUER DESCONHECIMENTO, DANDO 
POR PRECLUSO O DIREITO A QUAlQUER IMPUGNAÇÃO REFERENTE ÀS CONDIÇÕES DO 
IMÓVEL A SER REFORMADO 
ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO. 
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11. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para construção de quadra poliesportiva na escola 
municipal Teresinha Simplício, conforme especificações em anexos. 

I 2. DO VALOR MÁXIMO 

2.1. O valor total da contratação do serviço, baseado na estimativa média dos orçamentos 
apresentados é de R$ 223.738.13 (duzentos e vinte e três mil setecentos e trinta e 
oito reais e treze centavos). 

I 3. FONTE DE RECURSO 

Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0004.2101.0000 -
Outras atividades da educação básica FUNDEF. ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51. 

I 4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 . Poderão participar da licitação as Empresas que tiverem especialidade correspondente 
ao objeto licitado; 

4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 
condições diferenciadas, na forma prescrita da lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Complementar no. 127 de agosto de 2007, Lei Complementar 
no. 128 de dezembro de 2008 e Lei Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2015. 

4.3. Não poderá participar deste certame o licitante que tenha entre seus sócios ou 
dirigentes, alguém que seja servidor da Administração contratante. 

4.4. Não poderão participar deste certame os interessados que se encontrarem em 
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos 
de contratar com o Município de Guadalupe-Piauí ou que tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como os 
licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

4.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

4.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 

4. 7. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos 
casos de representação para itens distintos. 

4.8. Não poderão participar os interessados que estiver cumprindo a penalidade de 
suspensão temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da Administração 
Pública nas três esferas do governo. 

4.9. Não será permitida a participação sob a forma de consórcio. 
4.10. Não poderão participar os interessados que estiverem cumprindo a penalidade 

de suspensão temporária e/ou definitiva imposta por qualquer órgão da 
Administração Pública. 
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I 5. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados alguns documentos. A licitante 
deverá se apresentar para credenciamento junto a CPl por meio de um 
proponente/representante, devidamente munido de documento, que a credencie a 
participar deste procedimento licitatório. 

5.1.1.Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 

5.1.1 .1. Cópia do documento oficial de identidade ou outro documento (com 
foto) que o identifique; 

5.1.1.2. Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante), 
conforme ANEXO lf, acompanhado de documento da empresa (contrato 
social em Vigor, registro comercial ou outro documento que os substitua, 
devidamente registrado e aditivos, se houver) e cópia do documento oficial 
de identidade ou outro documento (com foto) que o identifique . 

5.1.1.3. Documento da empresa (contrato social em Vigor, registro comercial 
ou outro documento que os substitua, devidamente registrado e aditivos, se 
houver), caso seja o sócio ou proprietário da empresa licitante. 

5.1.1.4. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, somente para efeito do disposto nos Arts. 43 a 45 da lei 
Complementar no 123, de 14/12/2006 atualizadas pelas Leis 
Complementares no. 127 de agosto de 2007, no. 128 de dezembro de 
2008 e n°. 147 de 07 de agosto de 2015, emitida nos termos do art. 8° da 
Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio -
DNRC no 103, de 30/04/2007, pelo Registro competente para a inscrição do 
A to Constitutivo. 

5.1.1.5. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 
legal da licitante, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme modelo em anexo (ANEXO 111). 

5.1.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 
legal da licitante, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 
licitação citada, conforme modelo em anexo (ANEXO IV). 

5.1.1.7. Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Comissão 
Permanente de licitação - CPL, (urge salientar que a qualquer tempo poderá 
ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de 
satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para 
classificação cadastral, conforme art. 37 da lei 8.666/93); 

5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 
intervir nas etapas do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e 
efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

5.3. Os documentos (originais ou cópias) em 01 (uma) via de que trata o item 5.1.1 
deverão ser apresentados antes do início da sessão. No caso de cópias, estas 
deverão ser autenticadas em cartório competente ou pela CPL 

5.4. A não apresentação ou ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
de credenciamento, impedirá a participação do licitante nas etapas do procedimento 
e interposição de recursos; 
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5.5. Os conjuntos de documentos referentes à Habilitação e Proposta de Preços deverão 
ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os 
títulos dos conteúdos c-Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços"), na forma 
a seguir: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)-. 
(CNPJ DA EMPRESA) ••• 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAçAO DE HABILITAçAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
(CNPJ DA EMPRESA) ••• 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

5.5.1.A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da 
CPL 

5.5.2.0 não credenciamento equivale a renúncia, por parte do licitante, ao direito de 
impetrar recursos e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não 
implicando na sua desclassificação. 

5.5.3.Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão a CPL a declaração 
de pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope 
n° 01 - habilitação e o envelope n°. 02 - proposta de preços. 

5.5.4.1niciada a sessão pública da Tomada de Preços e efetuada a entrega dos 
envelopes n°. 01 e n°. 02, não cabe à desistência da proposta. 

I 6. DA HABILITAçAO- ENVELOPE N° 01 

6.1. PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAçAO AS EMPRESAS DO RAMO 
PERTINENTE AO OBJETO E QUE ATENDEREM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

6.2. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

6.2.1.Documentos relativos à habilita~ jurídica: 
6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da 

cédula de identidade do titular; 
6.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em Vigor e aditivos se 

houver, devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial, 
acompanhado de cédula de identidade do titular dos titulares e, em se 
tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de eleição 
dos seus administradores; 
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6.2.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova 
da diretoria em exercício; 

6.2.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado 
de prova de Diretoria em exercício. 

6.2.2.Documentos relativos à regularidade fiscal: 
6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ); 
6.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
6.2.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei 
mediante a apresentação de: 

6.2.2.4.1. Quanto a Fazenda Municipal: 
6.2.2.4.1.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede do 
licitante; 

6.2.2.4.1.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de 
validade, emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal da Sede 
do licitante; 

6.2.2.4.2. Quanto a Fazenda EstaduaL-
6.2.2.4.2.1. Certidão Negativa de Débitos, dentro do prazo de validade, 

emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do Licitante; 
6.2.2.4.2.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, dentro do prazo de 

validade, emitido pela Secretaria de Fazenda Estadual da Sede do 
Licitante; 

6.2.2.4.3. Quanto a Fazenda Pública Federat 
6.2.2.4.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

6.2.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (Lei n.0 

8.036/90), expedido pela Caixa Econômica Federal; 
6.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, como prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho. 



• 

~ 
Gíiâê:talupe 
CONS7RUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

6.2.3.Documentos relativos à qualificação técnica: 
6.2.3.1. Certidão de Registro e quitação de Pessoa Jurídica e Física junto ao 

CREA, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou física, dentro 
do prazo de validade. Sendo de outro Estado, deverá conter o visto do CREA
PI, dentro do prazo de validade; 

6.2.4.Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
6.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado, vedados a substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados 
a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

6.2.4.1.1 . Apresentação do ANEXO VIII referente a apuração contábil do 
índice de liquidez da empresa. A boa situação financeira, a que se refere 
a alínea acima, conforme os critérios de análise econômico-financeira, 
estará comprovada através de no mínimo um dos seguintes índices 
contábeis, o qual deverá ser maior ou igual a 1: 

- ILC: Índice de Liquidez Corrente ou, 
- ILG: Índice de Liquidez Geral ou, 
- GS: Grau de Solvência 

ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

GS = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

6.2.4.1.1.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial 
de cálculos juntado ao balanço. Caso memorial não seja 
apresentado, a Comissão faculta-se o direito de efetuar. 

6.2.4.1.1.2. As empresas constituídas após o encerramento do último 
exercício social, em substituição ao Balanço Patrimonial deverão 
apresentar o Balanço de Abertura, apresentados na forma da lei e 
registrado na Junta Comercial do Estado. 

6.2.4.1.1.3. Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por Ações deverão ser 
apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral 
Ordinária, registrados na Junta Comercial; 

6.2.4.1.1.4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do 
Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação 
de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta 
Comercial; 

6.2.4.1.1.5. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
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patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, dentro do 
prazo de validade expresso na própria certidão. 

6.2.4.1.1.6. Comprovação de prestação de garantia para manutenção da 
proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado 
do objeto da contratação, com validade de 60 (sessenta) dias a 
partir da data de apresentação das propostas em uma das 
modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), 
seguro garantia, fiança bancária e títulos da Dívida Pública, este 
último, devendo criteriosamente se dar na forma do Artigo 56, § 

1 °, 1 da lei 8.666/93. 
6.2.4.1 .1.6.1. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado 

no BANCO DO BRASIL. Ag.: n° 3679-X, CC 12.184-3. 
6.2.4.1.1 .6.2. Os documentos comprobatórios da prestação da garantia 

de proposta deverão ser inclusos no envelope 01 
(HABILITAÇÃO); 

6.2.5.0utros documentos: 
6.2.5.1. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao 

estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, na lei n.0 

9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e 
inc. V do art. 13 do Decreto n.0 3.555/2002, a licitante não emprega menores 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de 
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos. (ANEXO V) 

6.2.5.2. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do 
licitante, dentro do prazo de validade; 

6.2.5.3. Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Comissão 
Permanente de licitação - CPL. (urge salientar que a qualquer tempo poderá 
ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de 
satisfazer as exigências do art. 27 desta lei, ou as estabelecidas para 
classificação cadastral, conforme art. 37 da lei 8.666/93); 

6.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou autenticada por 
membro da Comissão de Licitação em 01 (uma) via. 

6.4. Não serão aceitos ·protocolo de entrega'" ou ·solicitação de documento" em 
substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

6.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos poderá a CPl considerar o proponente 
inabilitado. 

6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial, com número do CNPJ e 
com o endereço respectivo, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser 
fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do interessado. 

6.7. Em se tratando de microempresas e das empresas de pequeno porte, a comprovação 
de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei 
Complementar n°. 133, de 14/13/2006). Havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.8. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 6.7 acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a CPL convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

J7. DA PROPOSTA 

7 .1. A proposta deverá ser endereçada a esta Prefeitura Municipal, em atenção a Comissão 
Permanente de Licitação, datilografada ou digitada em português, datada, sem 
rasuras, emendas ou entrelinha e em papel timbrado, caracterizando o proponente, 
contendo as seguintes condições: 

7.1.1.Descrição dos itens constantes no objeto da presente licitação, com seus 
respectivos preços unitários e globais, consignados em moeda corrente, ou seja, 
em Real (R$), sendo que a empresa vencedora será a que apresentar o MENOR 
PREÇO VALOR GLOBAL; 

7.1.2.Ter prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados a 
partir da data da entrega da proposta; 

7.1.3.Serão desclassificadas as propostas que apresentarem itens com desvantagem 
para o serviço público ou consignarem preços excessivos ou inexequíveis, assim 
como será impedido de participar da presente licitação o licitante que for 
comprovadamente qualificado como inidôneo; 

7 .1.4.Não serão consideradas retificações ou alterações de quaisquer itens dos 
propostos apresentados, após os mesmos serem abertos; 

7.1.5.Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
unitários, e entre os expressos em algarismos e por extenso serão considerados 
os expressos por extenso; 

7.1 .6.Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital; 
7.1.7.0 preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

7 .1.8.A proposta feita pelo contratado na Licitação TOMADA DE PREÇOS N° 
003!2020, vincula-se em todos os seus termos ao Edital de licitação. 

7.1 .9.No preço deverão estar inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a 
incidir sobre os serviços, sem a inclusão de expectativa inflacionária ou encargos 
financeiros. 

7 .1.1 O. A proposta deve vir assinada pelo representante legal e técnico de nível superior 
responsável pela empresa. 

7 .1.11. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem condições para a 
contratação como opções de marcas, prazos e preços para o objeto licitado. 
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I 8. DO PROCEDIMENTO 

8.1. No dia, hora e local determinado no preâmbulo, na presença dos licitantes e demais 
pessoas que quiseram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 
envelopes lacrados, timbrados e rubricados no lacre do envelope, contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO- ENVELOPE- 01 e a PROPOSTA DE PREÇO
ENVELOPE - 02. 

8.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido 
nenhum documento ou proposta. 

8.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de habilitação 
- Envelope - 01. 

8.4. A decisão sobre a habilitação será comunicada na própria sessão de abertura dos 
envelopes correspondentes, e se todos os licitantes se comprometerem a desistir de 
eventuais recursos, proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes das propostas 
de preço. 

8.5. Não havendo desistência de recorrer da decisão sobre a habilitação, a Comissão 
manterá em seu poder as propostas de licitantes inabilitados, com envelopes 
devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal de que trata a 
alínea "a", inciso I, art 109, Lei Federal n°. 8.666/93. 

8.6. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o dia e hora da 
sessão específica para abertura das propostas. 

8.7. Serão devolvidos a seguir os envelopes dos licitantes inabilitados, que estarão 
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, sala de licitação, na Praça 
César Cals, 1300, Centro de Guadalupe-PI, pelo período de trinta dias, sendo 
posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo 

8.8. No dia, hora e local designado, proceder-se-á à abertura dos envelopes dos licitantes 
habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

I 9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. A Classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços globais cotados entre os 
licitantes que tiverem atendido as especificações da presente Licitação. 

9.2. No julgamento das propostas será considerada vencedora a que apresentar MENOR 
PREÇO VALOR GLOBAL 

9.3. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a 
adjudicação será decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão 
convocados. 

9.4. A Comissão Permanente de Licitante poderá optar pela convocação dos demais 
proponentes, obedecida sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e 
condições propostas pelo primeiro classificado, no caso de não comparecimento do 
licitante vencedor, para recebimento da ordem de serviços. 

9.5. Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a 
Prefeitura Municipal de Guadalupe vier a ter conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente sobre licitante que desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica 
e/ou financeira. 
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9.6. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, conforme Lei 
Complementar 133/2006. 

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

9.8. Para efeito de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o valor de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da mão de obra, relativo ao recolhimento do INSS. 

11 O. DOS RECURSOS 

10.1. Somente serão aceitos recursos previstos na lei Federal n°. 8666/93, desde que 
apresentados dentro do prazo legal, na secção de Protocolo desta Prefeitura. 

! 11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

11.1 . A licitante adjudicatária deverá prestar os serviços no Município de Guadalupe 
- Pl, conforme o caso, de acordo com o previsto nos incisos I e 11, art. 73, da Lei 
8.666/93. Observadas as exigências constantes das especificações e da proposta. 

11.2. Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços no 
prazo máximo de 04(quatro) meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços. 

l 12. DO PAGAMENTO 

12.1. O município efetuará o pagamento da CONSTRAPREST AÇÃO após efetiva 
execução e medição dos SERVIÇOS objeto do CONTRA TO, nos termos definidos na 
Cláusula 11 do Contrato. 

12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, 
sendo esta condição imprescindível para o pagamento. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

12.4. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, 
relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação 
anexada à fatura relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da lei no 8.666/93, e em caso de 
pendência o pagamento será suspenso. 

113. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
13.1.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessanas ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação. 
13.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução diária dos serviços no perímetro urbano do 

município de Guadalupe - Pl. 
13.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

entrega dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
13.1 .4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste 

edital. 
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j 14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

14.1.1. Prestar os serviços estritamente em conformidade com as especificações 
solicitadas, nas parcelas, prazos e quantitativos estimados pela administração. 

14.1.2. Proceder à ré execução imediata de todo e qualquer serviço que, por ocasião 
da conferência deste, for constatado a não conformidade com as especificações 
previstas no Edital. 

14.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas 
em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.4. Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário 
de acordo com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal. 

l 1s. DO CONTRATO 
15.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura 

de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 
15.2. O contrato será homologado pela autoridade competente do órgão. 
15.3. A adjudicatária deverá, no prazo de OS (cinco) dias corridos contados da data 

da homologação, comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, para 
assinar o contrato. 

15.4. Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-
se a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, respeitando 
a ordem de classificação dos mesmos, em ordem decrescente, com vistas à celebração 
da contratação. 

15.5. A divulgação da convocação por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal de Guadalupe, Piauí. 

15.6. A contratação será celebrada com duração até 31 de dezembro de 2020, 
contados da data da assinatura do contrato, ou ao término dos serviços, prevalecendo 
o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da 
Lei n° 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento 
licitatório. 

15.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.8. DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
15.8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 
15.8.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

15.8.2.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
15.8.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou especificações e 

prazos; ou 
15.8.2.3. A lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem justificativa 

prévia. 

15.9. DAS PENAUDADES 
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15.9.1. A contratada inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções 
legais, a saber: 

15.9.1.1 . Advertência deverá ser feita através de notificação por meio de ofício 
mediante contra recibo do representante legal do adjudicatário, 
estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas. 

15.9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da 
contratação, por dia de atraso na execução do objeto ou no descumprimento 
das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia. 

15.9.1.3. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a 
partir do 16° (décimo sexto) dia de atraso na execução do objeto ou no 
descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na Lei no 8.666/93. 

15.9.1 .4. Multa de até 20% (Vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
inadimplemento total da execução do serviço e/ou no descumprimento das 
obrigações assumidas. 

15.9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso VI e § 3° do art. 87 da 
Lei 8.666/93. 

15.9.1 .6. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, 
realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de 
Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), 
contando o fundamento legal da punição. 

15.9.1 .7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o 
impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 
(Vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da 
CONTRATADA. sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis. 

116. DA VIGÊNCIA 
16.1. O presente instrumento terá vigência da data da assinatura do contrato a 31 de 

dezembro de 2020. 

l 11. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
17.1. Reserva-se à Prefeitura Municipal de Guadalupe a faculdade de revogar ou 

anular a presente Licitação, a seu critério, bem como o direito de adiá-la ou prorrogar 
o prazo para recebimento e/ou abertura das propostas, descabendo em tais qualquer 
indenização às licitantes. 

l 1s. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. A Administração poderá revogar a presente licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício, ou por provocação de qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 
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18.2. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste EDITAL 

18.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do 
procedimento e a segurança da contratação. 

18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento 
não poderá alegar. 

18.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

18.6. Omissões, equívocos meramente fonnais, fatos supervenientes, conflitos ou 
outras situações porventura vivenciadas, serão decididos pela CPL. com vistas a 
conferir agilidade ao feito, ficando facultado a CPL ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, na fonna do art. 43 § 3° da Lei n° 8.666/93. 

18.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 

18.8. Todas as propostas, cujos Envelopes forem abertos, e os Documentos de 
Habilitação serão rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.9. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial e quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. 

18.1 O. Os envelopes contendo documentos não abertos e as propostas comerciais das 
demais licitantes consideradas desclassificadas ficarão à disposição para retirada na 
Secretaria de Planejamento e Gestão, na sala de licitação, à Praça César Cals, n°. 1300, 
Centro do Município de Guadalupe-PI, após a celebração do contrato, sendo 
posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo. 

18.11. A petição será dirigida à autoridade subscritora do EDITAL. que decidirá no 
prazo de 26 (Vinte e quatro) horas anterior à data fixada para recebimento das 
propostas. 

18.12. Acolhida à petição de impugnação contra este EDITAL será designada nova data 
para a realização do certame. 

18.13. Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pela CPL e pelos licitantes presentes, tantas 
quantas necessárias para consecução do fim desta licitação. 

18.14. Cópias do Edital estarão disponíveis na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

18.15. Os casos omissos deste certame serão decididos e solucionados pela CPL com 
base na Lei Federal n°. 8.666/93. 

18.16. A critério da CPL a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e horário 
definidos por ele, o qual será registrado em Ata. 

18.17. Maiores informações sobre a presente Licitação poderão ser fornecidas pela 
Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00h às 12:00h de Segunda a 
Sexta - Feira, na sede da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, E-MAIL : 
prefeituraguadalupe@outlook.com ou pelo telefone(Oxx 89) 3552-1283 em Atenção 
Comissão Pennanente de Licitação. 
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18.1 8. Está eleito o foro da cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir as 
questões derivadas deste procedimento licitatório. 

18.19. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 
ficará esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. 

Guadalupe-PI, 03 de fevereiro de 2020. 

ÊNIO FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Em anexo 
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ANEXO 11 - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
{Procurador) 

PROCURAçAO 

A (nome da empresa) CNPJ n.0 com sede à neste 
ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, 
nomeia e constitui, seu(s) Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 
civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura 
Municipal de Guadalupe-PI (ou de forma genérica: para junto aos Órgãos Públicos Federais, 
Estaduais e Municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 003/2020, (ou de forma genérica para licitações em 
geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar documentos e demais condições, 
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, dando 

tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas urna licitação). 

_____ _. ___ de ____ de 2020. 

Assinatura 
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Obs.: Só será aceito mediante reconhecimento de firma. 
Este deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

ANEXO 111- MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

... DEClARAÇÃO" 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECLARAR. para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ··············-················ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 
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Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 
Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISltNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

.. DECLARAÇÃO" 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ............... (endereço completo) .... , inscrita no CNP J sob 
n.0 

. •...•......•.••• .••.• , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 
suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR. para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 
inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou 
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de 
fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente . 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 
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Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAçAO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 

"DECLARAçAO" 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI 
ATT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO 
TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxxx 
PROCESSO N° xxxxxxxx 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

...................... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo lidtatório em pauta, sob as penas da lei, que 
está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do Artigo r da Constituição Federal, e, para fins do disposto no 
inciso V do artigo 27 da lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n.0 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz(---). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente 

................... , ............... de ................................ de 2020. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.0 do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 
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ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO No XXX/2020 

Contrato de empreitada por menor 
preço entre si celebram a 
Secretaria Municipal de XXXXXX 
e a Empresa X:XXXX. 

O MUNicfPIO DE GUADALUPE- SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX. com sede, foro 
e administração nesta cidade, à XXXXXXXXXXXXX, s/n XXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, inscrita 
no CNPJ N°. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denominada CONTRATANTE, neste ato representada 
pela Senhor XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Guadalupe, Pl, 
com CPF no XXXXXXXXXX, RG no XXXXXXXXXXXXXX, e o outro lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxx, 
com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ No xxxxxxxxxxxxxxxx, aqui representada por 
seu Sócio Gerente o(a} Sr.(a} xxxxxxxxxxxxxxxxx, com CPF No xxxxxxxxxxxxxxx, residente e 
domiciliado em xxxxxxxxxxxxx doravante denominada simplesmente CONTRATADO, tendo 
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em vista a homologação da TOMADA DE PREÇO N° )()()()()()()00 tendo justo e acordado 
celebrar o presente contrato de empreitada por menor preço, com fundamento na Lei Federal 
no 8.666/93 e suas alterações e de acordo com as dáusulas e condições seguintes: 

ClÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ClÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ 
XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX). 

ClÁUSULA TERCEIRA- DA VINCULAçAO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a 
TOMADA DE PREÇO N° XXXXX, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses 
documentos constam do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° e 
são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

ClÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do 
contrato, cabe à contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, 
para imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as especificações 
do edital; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos 
estipulados para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar 
sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações 
decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e 
humanos necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha 
a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com 
suas alterações. 
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d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto 
da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de material, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
que darão origem ao contrato. 
f} A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços 
prestados, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer 
serviço entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da prestação dos 
serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93 com 
suas alterações. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do 
contrato, qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o 
ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do 
contrato. 
o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da 
Lei Federal n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das 
atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, 
por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a 
CONTRATANTE por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores 
a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências 
da CONTRATADA. tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo 
com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar os serviços no prazo máximo de 
06(seis) meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços. 
A fiscalização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de 
acordo com o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA. isenta das responsabilidades 
previstas em leis, sendo: 
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a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da 
comunicação escrita do CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observando o disposto no Artigo 69 da lei Federal n°. 8.666/93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço objeto da licitação que originou o presente Contrato, e nem ético
profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou 
pelo Contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA- DA VIG~NCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo 
ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, 
§ 4°, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLAUSULA OITAVA- DA OOTAçAO ORÇAMENTARIA 
>00000000000000 

CLAUSULA DÉCIMA - DO EQUfLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio 
econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro 
do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente 
pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de 
custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, 
que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARAGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços 
relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido 
quitadas. 
PARAGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao 
praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE 
os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal 
ou por depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias 
da prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/fatura, acompanhada 
da Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade 
para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fiscal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se 
referir; 
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c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 
neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer ônus por 
parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da 
mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação 
anexada à fatura relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da lei Federal no 8.666/93, e em caso de 
pendência o pagamento será suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, 
dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem 
atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO 
Fica designado o servidor Engenheiro Civil. portador do RG 
de n° xxxxxxxxxxxxxxx e CREA-PI n°. xxxxxxxxxxxxxxx como o gestor do presente 
Contrato, o qual acompanhará a execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- DAS PENALIDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o 
descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais 
implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso 
na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo 
quinto) dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo 
sexto) dia de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, 
sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei no 8.666/93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da 
entrega dos serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese de 
rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades cabíveis; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 
da Lei Federal n° 8.666/93. 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer 
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, 
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se for o caso, cobradas administrativa ou judióalmente, garantidos o contraditório e a ampla 
defesa. 

Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/93, cabem os recursos 
dispostos no seu art 1 09. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe 
a Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA- DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida 
proveniente da execução deste contrato. 
E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas vias 
de igual teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Guadalupe-PI, xx de xxxxxxxxx de 2020. 

PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

1° ____________________________________ RG/CPFn° ______________ __ 

zo ___________________________________ RG/CPFn° ______________ _ 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
SECRETAR IA DE INFRAESTRUTURA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 

MUNICIPAL TERESINHA SIMPliCIO 

• LOCALIDADE: RUA "D", S/N, BAIRRO CRUZETA 

CEP: 64840-000 

MUNICiPIO: GUADALUPE - Pl 

RESPONSÉVEL TÉCNICO: 
FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR 
ENGENHEIRO CIVIl 
RN 1915804590 CREA-PI 

Guadalupe - P/, 07 de fevereiro de 2020. 
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1- APRESENTAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl, com sede e foro na cidade 
de Guadalupe estado do Piauí, situada na praça Cesar Cals, n° 1300, Centro, CEP.: 
64.840-000, CNPJ N° 06.554.083/0001-47, APRESENTA O PROJETO BÁSICO E 
EXECUTIVO dos serviços necessários a CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA SIMPlÍCIO, localizado na 
RUA "D", S/N, BAIRRO CRUZETA, GUADALUPE-PI, bem como o ORÇAMENTO COM 
PROPOSTA respectiva no valor de R$ 223.738,13 (Duzentos e vinte e três mil, 
setecentos e trinta e oito reais e treze centavos). Com prazo de execução de 60 
(sessenta) dias, a qual se refere ao Mês Orçamento/Base SINAPI (11/2019), conforme 
os dados constantes nas tabelas e quantitativos elaborados, dando tudo por bom, firme 
e valioso. 

11- JUSTIFICATIVAS 

A obra de CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 
MUNICIPAL TERESINHA SIMPLiCIO, deverá ser exerutada devido a necessidade de 
se possuir local adequado para a prática de esportes fisicos por parte dos alunos da 
referida Escola, assim como, da comunidade que vive nessa localidade, logo, a 
PREFEITURA MUNICIPAL percebe o quanto é necessário a execução de tal obra. 

111- OBJETIVO 

A obra de CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 
MUNICIPAL TERESINHA SIMPLiCIO tem por objetivo, a construção de local 
adequado para prática de esportes físicos, beneficiando alunos e a comunidade, e por 
sua vez, agregar a uma determinada sociedade os beneficios proporcionado pela a 
prática de exercícios. 

IV- OBJETO 

Contratação de empresa especializada em CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLI ESPORTIVA. 

V- CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 

Guadalupe - Pl, localizada no sudoeste piauiense, latitude 06°47'13" Sul e 
a longitude 43°34'09" Oeste, distante 352,0 Km da Capital Teresina. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Área urbanizada igual a 462,0 hectáres. População igual a 10.500,00 habitantes 
(IBGE). 

Temperatura média anual de 28° a 30° C; Umidade relativa de 60% a 65%; 
Precipitação anual de 1.000,0 mm a 1.200,0 mm (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa) . 

Mapa de localização, Guadalupe - Pl. 

VI - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto para Construção da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal 
Teresinha Simplício visa atender a demanda de espaço para práticas esportivas nas 
escolas municipais e comunidade. O referido projeto apresenta uma área construída 
total de 772.18 m2

• A técnica construtiva adotada é convencional possibilitando a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

construção da quadraescolar em qualquer região do Brasil, adotando materiais 
facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra 
especializada. 

VIl - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES 

O item representa os serviços, medidas a serem executadas para início de 
obra, como: regularização da obra, preparo do canteiro de obra. 

1.1- A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00 x 2,00 m, com formato e 
inscrições definidas pela a Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI. Será 
executada em chapa galvanizada n° 22 e já fornecida com pintura em esmalte 
sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,0 x 7,0 em, na altura 
estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações 
básicas sobre a obra, conforme modelo disponibilizado pela CONTRATANTE. 

1.2- Será realizado o serviço de corte raso e recorte de árvore com diâmetro de 
tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Todas as árvores 
(pequeno ou grande porte) que estiverem na área do terreno destinada a 
construção da quadra poliesportiva, deverão serem cortadas e removidas para 
local adequado (aterro sanitário). 

1.3- A CONTRATADA deverá fazer a remoção de raízes remanescentes de 
tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. A 
remoção será realizada de forma mecânica utilizando retroescavadeira com 
auxílio de mão de obra manual. Tal serviço se faz necessário para evitar a 
decomposição dessas raizes e ocasionar a perda de massa nas bases de 
sustentação da obra. 

1.4- limpeza superficial da camada vegetal , será removida totalmente para torna
se o terreno adequado. 

1.5 - Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. A locação da obra deverá seguir o 
projeto disponibilizado pela a CONTRATANTE, não devendo ser modificado. 

2.0- MOVIMENTO DE TERRA 

Este item deverá ser executado com material arenoso, argiloso (material 
adequado para aterro), devendo ser compactado de forma a tomar-se o atrro ideal 
para recebimento da laje de piso. 

2.1 - Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão 
basculante 6m3 {carga e descarga manuais). Referente ao aterro, devendo 
ser argiloso, arenoso. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

2.2 - Transporte com caminhão basculante de 1 O m3, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). Referente ao transporte do material 
para aterro, devendo ser argiloso, arenoso. 

2.3- Compactação mecãnica de solo para execução de radier, com compactador 
de solos a percussão. Tal serviço deverá ser realizado com compactador de 
solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv, passando 
por 3 vezes e ou até atingir o Grau de Compactação (GC) mínima de 100% 
pela as bases do aterro, em cada intervalo de compactação o solo deverá ser 
molhado, afim de se atingir o GC ideal. 

3.0- ARQUIBANCADA 

Devendo ser construída em alvenaria de bloco cerâmico deitado assentado 
com argamassa de cimento e areia convencional. Sua estrutura será em concreto 
armado 25 Mpa composta por pilares, vigas, sapatas e cinta. Tendo seu acabamento 
dentro dos padrões de qualidade. 

3.1 - Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previsão de fôrma. Será 
escavado vala rara recebimento de viga baldrame, tendo as faces da vala 
retas e firme de forma que não haja erosão. 

3.2- Viga baldrame será executada em concreto (Fck=25Mpa) armado como 
base de sustentação das arquibancadas, devendo ter suas armaduras e 
dimensões conforme Projeto, mantendo sua continuidade e travamento ideal. 

3.3 - Pilares de (Fck=25Mpa) concreto armado, será executado para travamento 
dos elementos estruturais. 

3.4- Alvenaria de bloco cerâmico deitado (14x9x19)cm, executado entre pilares e 
baldrames, aplicada como fechamento da arquibancada. 

3.5- Assento em concreto armado, e= 7,0 em, deverá ter acabamento liso, 
polido, com cor natural devendo ser assentado sobre alvenaria, aterro e 
travado na alvenaria. 

3.6- Cinta em concreto armado, deverá ter acabamento liso. 

4.0- PISOS E SIMILARES 

O piso de concreto armado e com acabamento liso (polido mecãnicamente) 
será construído entre baldrames sobre lastro de brita e aterro compactados, e terá 
juntas de dilatações a cada 2,0 m. O piso só deverá ser pintado após (no mínimo) 
passados 30 dias da sua concretagem. 



• 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

4.1 - Alvenaria de bloco cerâmico deitado (14x9x19)cm, para nivelamento e 
delimitação das bases da quadra. 

4.2- Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. Será aplicado 
chapisco na face externa da alvenaria e ou estrutura que demarcarão o 
perímetro da quadra, para recebimento de emboço, reboco. 

4.3- Embaço, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicado manualmente em faces de paredes, espessura de 1 Omm, 
com execução de taliscas. Será aplicado emboço na face externa da alvenaria 
e ou estrutura que demarcarão o perímetro da quadra, para recebimento de 
pintura. 

4.4 - Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, 
espessura 150 micras. O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito 
com filme plástico (espessura mínima de 0,15mm), como as denominadas 
lonas pretas; nas regiões das emendas, deve-se promover uma superposição 
de pelo menos 15cm. 

4.5- Lastro de brita 1, compactada, e=5,0cm. Deverá ser fornecido e executado 
camada de estabilização com brita n° 1, sendo cornpactada e nivelada para 
recebimento do piso. 

4.6- Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 
15x15cm. Sendo aplicada em toda área do piso, devendo ter espassadores 
entre a armadura e a base do piso de forma que seja garantido a cobertura 
mínima de 3,0 em das armaduras. 

4.7 - Concretagem de piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 1 o 
em - lançamento, adensamento e acabamento. Devendo ter seu traço de 
acordo com sua resistência aos esforços. O adensamento deverá ser 
realizado com vibrador de imersão de potência de 2 CV. 

4.8 - O acabamento deve ser liso, realizado com desempenadeira de concreto, 
peso de 75kg, 4 pás, motor a gasolina, potência 5,5 hp. Deverá ser 
executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da água 
superficial de exsudação. A operação mecãnica deve ser executada quando o 
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm 
de profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua 
vibratória, obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempeno, deverá 
ser executado o alisamento superficial do concreto. 

4.9 - As juntas de dilatações deverão serem do tipo plásticas, de dilatação para 
pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura), devendo manter sua 
continuidade e nivelamento. 
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Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de 
gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de 
solda, carepa de laminação, furos, etc ... 

Os tipos de pinturas a serem aplicadas sobres as superfícies (pisos, rebocos, 
metais) devem terem sua aplicação conforme especificações dos fabricantes. 

As cores de cada superfície estão explicitas no projeto de arquitetura e ou nas 
descrições dos itens na planilha orçamentária. 

Para as superficies metálicas deverá ser aplicado fundo anticorrosivo a base 
de oxido de ferro (zarcão). 

• 6.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1- Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w. Deverá ser 
fornecido e instalado em apoios de barras metálicas. 

6.2 - Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm2
, anti-chama 450!750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. Nos pontos de ligações o isolamento 
deverá ser feito com fita adequada para tal serviço. 

6.3 - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1 "), para circuitos terminais -
fornecimento e instalação. Fixado com abraçadeira. 

6.4 - Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro 
interno = 0,3 m. Deverá ser executado lastro com camada de areia. Para 
recebimento da haste de aterramento. 

6.5 - Poste de concreto duplo t, 200 kg, h = 11 m (nbr 8451 ). Engastamento 
simples com 1,7 m de solo, o assentamento do poste deverá mante-lo em 
prumo de forma régida. 

6.6 - Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos 
monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento 
e instalação. Terá sua ínstação com forme consta em projeto. 

7 .O- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 - Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 
galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame 
galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm. Sua estrutura deverá ser 
engastada de forma a manter -se firme e rígido. 

7.2 - Estrutura metálica de traves de futsal, confeccionada em tubo aço 
galvanizado com diâmetro de 1 OOmm. Deverá ter suas dimensões respeitando 
os padrões de traves para quadra poliesportiva e ou conforme o projeto. 
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7.3 - Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. Será 
fornecido e engastado no conjunto do piso de forma a manter-se rígido. 
Aplicado para facilitar o acesso de pessoas. 

8.0- SERVIÇOS FINAIS 

Os serviços finais se resume a limpeza geral da obra, devendo ser executado 
remoção de todos os materias, insumos ou qualquer tipo de lixo gerado por a Obra/ 
Serviço. Deverá ser aplicada varrição e limpeza com pano úmido. 

Logo, a obra deverá ser entregue dentro dos padrões ideais para sua 
utilização . 

VIII- NOTAS 

Medições: Deverá ser protocolado em quatro vias o pedido de medição 
direcionado a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Guadalupe- Pl. 
Tal pedido de medição deverá conter planilha orçamentária com suas respectivas 
quantidades, preços unitários e globais e caracterizando cada serviço a ser medido. 

Tal pedido terá sua aprovação sujeita a fiscalização por parte da Assessoria 
Técnica de Engenharia. Sendo assim, o pagamentos dos serviços medidos estará 
atrelado a compatibilidade entre o pedido de medição e a execução comprovada por a 
fiscalização realizada in loco e deverá ser baseada no cronograma físico financeiro. 

Execução: O serviços executados devem estarem de acordo com o Projeto 
Básico Executivo (planilha orçamentária, cronograma, plantas, memorial descritivo) 
apresentado pela a CONTRATANTE. Se por obséquio, houver necessidade de se 
executar algum serviço que não esteja discriminado no Projeto Executivo a 
CONTRATADA deverá manifestar-se de forma formal a CONTRATANTE, 
descrevendo, justificando e comprovando a necessidade técnica de se executar tal 
serviço. De qualquer forma, não será pago algum serviço que não esteja contemplado 
no Projeto sem aprovação prévia da administração. 

Os métodos construtivos deverão serem utilizados com base em Normas 
técnicas vigentes no país. Todos os materias empregados na construção de tal obra 
deverá manter -se dentro dos padrões de qualidade e respeitada as especicações de 
frabricantes quanto a sua utilização. Nenhum método construtivo deverá ser utilizado, 
se este não tiver comprovação científica comprovada. 

Metodologia: Tal projeto tem como base os padrões técnicos de normas 
vigentes no país assim como se baseia no Projeto Básico para Construção de Quadra 
Poliesportiva padrão FNDE. 

Declaro como bom e verdadeiras todas as informações descritas nesse Projeto 
Básico Executivo. 
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REfERlNCIA: SINAPI-11/2019 

LATTT\JOE: 6"48'11.7S"S 



E11g° Fro11cúco EllilbU'tiJ IÚ CIUWIIJI.o Jfutior 

REFER~NOA: SINAPI-11/2019 

LATITUDE: 6'48'11.75"5 

• 1.2 98530 

1.3 

2.1 

2.2 93589 

2.3 97083 

3.6 94965 3,033600 316,24 

3.7 92410 m• 8,676000 92,23 



3.9 

3.11 10,13 

nn••r ... •n '''"' " 25m~. traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia 
1) - preparo mednlco com betoneira 400 I. 

3.12 94965 3,535200 316,24 

3.13 87509 m• 225,452400 79,29 

3.15 com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com m• 180,804000 
nua I. 

~ra recebimento de cer~mlca, em argamassa traço 

e 3.16 87554 
pre~ro manual, aplicado manualmente em faces 

m• 180,804000 12,43 
de ~redes, ~ra ambiente com área maior que 

espessura de 10mm, com execuç~o de tallscas. 

3.17 88487 m• 171,272000 

3.18 92410 m• 11,400000 

3.19 72183 m• 

e ~ra baldl'llme de blocos cer3mlcos furados na 
horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de 

4.1 87509 
paredes e arca massa de assentamento com preparo em 

m• 

betoneira. 

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
4.2 87878 Internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com m• 94,55 

manual. 

Emboço, ~ra recebimento de ce~mlca, em argamassa traço 

4.3 87554 
1:2:8, pre~ro manual, aplicado manualmente em faces 

m• 
Internas de ~redes, para ambiente com área maior que 
10m2, espessura de lOmm, com execuçlo de tallscas. 

4.4 68053 
Forneclmento/lnstalaçlo lona plástica preta, para 

4.7 97094 m• 

4.8 95282 
peso de 7Skg, 4 pois, motor a 

chp 



5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

e 6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

• 6.10 

72815 

72815 

Fundo antlcorroslvo a base de oxido de ferro (zarclo), duas 
demlos, aplicado em tubos meúllcos. 

Pintura esmalte acetinado, duas demlos, sobre superflcle 
73924/002 

met~lica, aplicado em alambrado e trave. 

Insumo- para limpada vapor metálico 400 
39374 

91930 

91836 

aterramento em aço com 
• 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem 

98111 

de poste de concreto com comprimento 

100583 
de 11m, caraa nominal menor ou Igual a 1000 dan, 

simples com 1,7 m desolo (nllo Inclui 

Insumo-
12372 

monopolar padrllo nema 
fornecimento e lnstalaçlo. 

84402 rnonopolares sem barramento, de 
- fornecimento e lnstalaçlo. 

m• 

m• 

m• 

und 12,000000 88,09 

m 5,57 

m 181,500000 7,43 

und 1,000000 45,26 

und 1,000000 16,91 

und 4,000000 309,17 

und 4,000000 

und 2,000000 

und 1,000000 
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para quadra pollesportlva, estruturado por tubos 

7.1 7424-4/001 

presente planilha orçamentilrla no valor de R$ 223.738,13 (Duzentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e oito reais e treze 
lce,ntaiVOlol. A presente planilha foi elaborada com base em tabela do SINAPI/11.2019. BOI :o 25,00%. 

I'' /t 11111 I l/ui,, 'I"' d, (, di ,i li,"· ,., ,. '" I ( '"' ( ,,,', / "''' f' {I j 'I I ' '.I t/111/ ( " ' ' I ' . I \ ' " '''' I 



1.1.1 4417 

1.1.2 4491 

1.1.3 4813 

1.1.4 5075 

1.1.7 

1.5 

1.3.1 5679 

1.3.2 5680 

CONSrRVINDO UMA NOVA HISTÕRtA 

DE MADEIRA NAO APAREUiAOA • 7,5 X 7 ,s• CM 

X 3 ") PINUS,MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. 

.,...,. 1111 Lll •• .._ ....... ........................... - .......... 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

4X4, POT~NCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MfN. 111113, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,2611113, PESO 

OPERACIONAL MfN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,371111 · CHI DIURNO. 

RETROESCAVAOEIRA SOBRE RODAS COM CARREGAOEIRA, 

4X2, POltNOA LfQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP 

MfN. 111113, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,2011113, PESO 

OPERAOONAL MfN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 1\11 • CHP DIURNO. 

E11K" Frtmcisco Etlübuto de C1U'V11/Jto Júnior 

.üussor TéCIIial tú Ellgmluui11 
RN: lflSifUSIIICREA -P/ 

REFE.RtNOA: SINAPI-11/2019 

LATITUDE: 6•48'11.75"5 

1\11 

M 

.... 

CHI 37, 

CHP 



1.4.1 5851 

1.5 

1.5.1 4417 

1.5.2 4433 

2.1.1 5811 

u sssa 

2.2.1 91386 

2.2.2 91387 

e 

2.3.3 95264 

2.3.4 95265 

s..s 

DE ESTEIRAS, POT[ NOA 150 HP, PESO 

BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POT[NQA 230 CV INQ.USIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. 

-c••lahiD'uc' e •11-s.-• 
1ea ISIIIIM'ID~.......-:..._». 

CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCAOO CABINE SIM 

PESO BRUTO TOTAL23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POT~NCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCAOO CABINE 

PESO BRUTO TOTAL23-000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POrtNOA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METAuCA - CHI DIURNO. 

...... 

COMPACTAOOR DE SOLOS OE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POT[NCIA 3 CV - CHP DIURNO. 

COMPACT AOOR DE SOlOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POT[NOA 3 CV - CHI DIURNO. 

---tEr 

CHP 0,001800 150,33 

CHP 120,70 

CHP 151,65 

CHI 



3.3.1 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,0 1 KG/M). KG 0,025000 11,00 0,27 

ESPACAOOR I OISTANCIAOOR CIROJLAR COM ENTRADA 

3.3.2 39017 LATERAl, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5• UNO o,n4000 0,15 0,10 

M M, COBRIMENTO 20 MM. 

3.3.3 88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES. 
H 0,037500 12,74 0,47 

3.3.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,115500 16,40 1,89 

3.3.5 92793 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

KG 1,000000 5,51 5,51 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS OMRSAS, EXCETO LAJES. 

TOTAL DO frEM SEM BDI(R$)= 8,24 

3.5 M543 
AnMGiodebloclo,wtp...._ ........ ,. 'o•• .. f0de5-•allllae••· 

3.5.1 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01KG/M). KG 0,025000 11,00 0,27 

ESPACADOR I OISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

3.5.2 39017 LATERAL. EM PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5• UNO 1,966500 0 ,15 0,29 

MM, COBRIMENTO 20 MM . 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
3.S.3 88238 

COMPLEMENTARES. 
H 0,063500 12,74 0,80 

3 .5 .4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,194500 16,40 3,18 

3 .5 .5 92793 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

KG 1,000000 5 ,55 5,55 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.. 

TOTAL DO hEM SEM BOI (R$)= 10,09 

5.6 MN5 
Concrltotdl a a.p., tr.p~1:2.J:2.7 ...,.., .... .. 
fftHtrl/brtiiii)-......,._WI•-........... -L 

3.6.1 370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

M~ 0,723000 30,00 21,69 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE). 

3.6 .2 1379 CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP 11-32. KG 362,660000 0,.58 210,34 

3.6 .3 4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,.5 a 19 MM) POSTO 

~ 0,593000 53,29 31,60 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. 

3 .6 .4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,310000 12, 88 29,75 

3.6 .5 88377 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURAOOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 
H 1,460000 14,66 21,40 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

3.6 .6 88830 DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÓ'RICO TRIFÁSICO POTtNOA CHP 0,750000 1,66 1,24 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

3.6 .7 88831 DE M ISTURA 280 L. MOTOR ELÓ'RJCO TRIFÁSICO POT~OA CHI 0,710000 0,31 0,22 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR- CHI DIURNO • • TOTAL DO iTEM SEM BDI(R$)= 316,24 

............ d_.._ ............. 
5.7 13410 

,..,......... ............... _ ......... _ 
-c~es--... ·e.zs·· .... ...ei ........ -

.., 
.......... ...,..,2 • 5111 

3.7.1 2692 
OESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE M ADEIRA, DE 

l 0,017000 6,94 0,11 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA. 

3.7.2 40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 

KG 0,027000 12,26 0,33 
Xll). 

3.7 .3 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

88239 
COM PLEM ENTARES. 

H 0,554000 13,81 7,65 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
3.7 .4 88262 

COMPLEMENTARES. 
H 3,021000 16,36 49,42 

3 .7 .5 92269 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

M' 0,530000 65,52 34,72 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

TOTAL DO frEM SEM BOI (R$)= 92,23 

Alftner1lldeWIIaclo•IIIIDca& .............. 

s.u 175â!t 
........... 14dd,_ • • , I ................ .. • ........... I E.llllikiAI ............. -............. 

3.13.1 7267 
BLOCO CERAMICO (AlVENARIA VEOACAO), 6 FUROS, DE 9 X 

UNO 55,850000 0,34 18,98 
14X19CM. 



3.13.2 34547 

3.13.3 37395 

3.13.4 sn92 

5.11 

3.16.1 87369 

S.l!t 

4.1.1 

4.1.2 34547 

4.1.3 37395 

SOLDADA GALVANIZAOA/21NCADA PARA 

FIO O= •1,20 A 1,7~ MM, MALHA 15 X 15 M M, 

TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE OMENTO, CAL E 

M~DIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

DE AlVENARIA DE VEDAÇÃO, 

•"'" __ ,.. ................................ --
1:2:1, ................................. _ 
'"'--... ,........,.. ........ _ .... ....... 

101112. ··-·· u...-..wc~o ........ 
1 AJ<:uAMA:.:.A TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

M~DIA ÚMIDA) PARA MBOÇO/MASSA 

IU~IICA.JASSE~ITAIMEIIITO DE AlVENARIA DE VEDAÇÃO, 

......... ,. ,., ...... ....... 1-•··--... ,_._......_._ .... ...... 

SOLDADA GALVANIZAOA/llNCADA PARA 

FIO O= •1,20 A 1, 70* MM, MAlHA 15 X 15 MM, 

M 2,31 

CENTO 27,22 

M• 314,65 

UNO 0,34 

M 1,85 

CENTO 27,22 0,52 



ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

4.1.4 87292 
AREIA M~OIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

M' 0,013500 314,65 4,24 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE AlVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. 

4.1.5 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPUMENTARES. H 2,343000 16,48 38,61 

4.1.6 88316 SffiVENTE COM ENCARGOS COMPlEMENTARES. H 1,172000 12,88 15,09 

TOTAL DO iTEM SEM BOI (R$)= 79,29 

Cllapllco ...... _ ........................ _.... 

4,2 17171 .......,_CIIIIher .................. ..... l:S .... .. ..,....., ......... ., , . 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIM ENTO E AREIA 

4.2.1 87377 GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENOONAl, PREPARO M' 0,004200 429,35 1,80 

MANUAL 

4.2.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES. H 0,070000 16,48 1,15 

4.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,007000 12,88 0,09 

TOTAL DO iTEM SEM 1101 (R$)= 3,04 

lmbopJ, .... Nalalnl ........ ~.- ..... ··-

4.5 11554 
tnco1:2:1, ....................... -.h· ... - .. ........ .._ .......... ,.._~ ............... 
... IOM2,111llll··•---.--c~o• ...... - -· 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAl E 

4.3.1 87369 
AREIA M~OIA ÚMIDA) PARA MBOÇO/MASSA 

M' 0,021300 384,65 8,19 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE AlVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAl. 

4.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,200000 16,48 3,29 

4.3.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,074000 12,88 0,95 

TOTAL DO iTEM SEM 801 (R$)= 12,43 

4.4 IIOSS 
~-·511 .................. .. ..... ,.. •• , • • 1111 a150..a.. 

4.4.1 3777 LONA PL.ASllCA PRETA, E= 150 MICRA. M' 1,100000 1,11 1,22 

4.4.2 88270 IMPERMEABILI2ADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,200000 16,48 3,29 

TOTAL DO iTEM SEM BDI (R$)= 4,51 

4.5 laltnlde llrtllil. ~1111111 I I , ~. 

4.S.1 lnsumo-4721 
Pedra britada n. 1(9,5 a 19 mm) posto pedrei111/fomecedor, 

~ 37,876000 53,29 2.018,41 
sem frete. 

4.S.2 93S89 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 

m'xKm 1.136,280000 1,06 1.204,46 
urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). 

4.5.3 88309 Pedreiro com encargos complementares. h 8,000000 16,48 131,84 

4.5.4 88316 Servente com encargos complementares. h 32.000000 12,88 412,16 

TOTAL DO fTEM SEM BOI (R$)= 3.766,87 

4.6 IS66Z 
Anusla_ ............. _ __....a. .. --. .. 
4,:z...nt ...... ~-

4.6.1 337 ARAME REC02100 18 BWG, 1,2.5 MM (0,01 ICG/M ). KG 0,015000 11,00 0,16 

TElA DE ACO SOlDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1.~ 

4.6.2 21141 
KG/ M2), DIAMETRO DO AO = 4,2. MM, LARGURA= 2,45 X 60 

M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 
M' 1,030000 8,78 9,04 

CM. 

4.6.3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COM PL.EM ENT ARES H 0,030000 16,40 0,49 

4.6.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,060000 12,88 0,77 

TOTAL DO fTEM SEM BOI (R$)= 10,46 

Coftaw ..... lle ....... ,plrD ... ..._IIIo,fllJO...,.. 
4.7 170M ............. 10- - h p .......... -.... .. ·--..... 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENOA 

4.7.1 1525 C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/· 20 M M, INCLUI M ' 1,163000 370,55 430,94 

SERVICO DE BOMBEAMENTO {NBR 8953). 

4.7.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPUMENTARES. H 0,504000 16,48 8,30 



4.7.4 90586 

4.7.5 90587 

4.1 15212 

4.8.1 95278 

4.8.2 95279 

4.8.3 95280 

4.8.4 95281 

IMI:rc..,.u, DIÃMfTRO DE PONTBRA 45MM, 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POltNCIA DE 2 CV - CHI 

DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, 

POTtNOA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. 

CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, 

POltNCJA 5,5 HP - MANUTENçlO. 

para pisos, cor dnza, 27 x 3 rnm 

H 

H 

H 

H 



6.1.1 3752 

6.1.2 12273 

6.1.3 12318 

I1HO 

6.3.1 982 

6.3.2 21127 

91170 

6.1 a111 

6.6.4 94102 

COBRE, FlEXJVEL, ClASSl 4 OU S, ISOLACAO EM 

ANTIOiAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 4SOnso V, 

ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

XSM. 

LASTRO OE VALA COM PREPARO OE FUNDO, LARGURA 

QUE 1,5 1111, COM CAMADA OE AREIA, LANÇAMENTO 
EM LOCAl COM NfvELBAIXO DE INTERFER!NCIA. 

......... _.._mupul ... •u ... __........,...., .. .....,....,..., .. ...., ....... _s., .............. 

.. 
1111 3,37 4,01 

UNO 3,36 0,03 



6.7.2 5928 

'·' 74U0/001 

7.1 

7.1.1 333 

7.1 .2 335 

7.1 .3 7167 

7.1.-4 7696 

7.5 ..ss 

7.3.1 7568 

7.3.2 11002 

7.3.3 11033 

7.3.4 21012 

UINDAUTO HIDRÁUUCO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

JM•AAIIMU HORIZONTAL 9,70 M ,INUUSM CAMINHÃO TOCO 

16.000 KG, POltNOA DE 189 CV- CHP DIURNO. 

DillunWtan~~-•p•tlco-apalu ...... _ 
I .. MirbnoJUe!OeZ48V, ................ t;z . 

E GAL VANIZAOO 1-4 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M). 

E GAl VANIZAOO 10 BWG, 3;-40 MM (0,0713 KG/M). 

DE ARAME GAL V QUADRANGULAR /lOSANGULAR, AO 

ACO GAL VANIZAOO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 

....,_ •11/1·.-ec-

REVESTIDO AWS • E6013, DIAMETRO IGUAL A 

CALHA DE 150 MM EM FERRO 

CHP 

.. 
KG 13,11 

KG 11,33 

Ml 16,-48 

M -42, 52 

UNO 

KG 

UNO 

M 



1.1 91102 u.,. ......... wntck ,.. 
8.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPL.EMENT ARES. H 0,025000 12,88 0,32 

TOTAL DO fnM SEM BOI (R$)= 0,32 

1.2 ..., u....-• ... -..-....... ,.. 
8.2.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPL.EMENT ARES. H 0,097000 12,88 1,24 

TOTAL DO fnM SEM BDI (R$)= 1,24 

l'rt:feiturtt l111111t Í f>llf .,,. titwdtllllf'<' • 1'1. l'rtl\ u <'<'"'' ( ·"/' 1.11111. C.:ntm. ( <'/': fr.J ~.J/i.(l/111, ( npj. : 1/f!.jJ.J.Ii<U 1/flt/ /-li 

• 



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 

EIIK" Frtllfeifu E4í/HriQ de Ctul'allto Júnior 

Aueuor TémiQJt/e Engenlwri4 

RN: 191SifUS9fJ/CREA- Pl 

CONSTliUÇÃO DE QUADRA POUESPORTNA DA ESCOlA MUNIOPAl 'nRESINHA SIMPÚCIO 

ILI.II.A.LIU'AUt::: RUA "0 ", S/N, BAIRRO CRUZETA 

BOI CALCULADO(%)= 22,47% 

BOI ADOTADO{%) = 25,00% 

ACÓRDÃO Nt 2622/2013- TCU - Plenário 

BOI = (((1+AC+Sffl+G)*(l+OF) .. 1+l))/(1-l})-1) 

' P•efe•tura Municipal d• Guadalup~ · P/, Praça Ct!wr Cals JJOO, C•Mro, C~p. · ~ 84 !NJOO. Cnpj 06 554 083/0001·4 7 



• 
CONS1RVINDO VMA NOYA. HlSTORIA. 

e 

Eng° Francisco Edilbtrto dt Carvt~llto Jfutior 

A.u~sor T~cn.U:o dt Engenharia 

RN: 19JS8045901CREA- P/ 
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Gíi'aaalupe 
CONSTRUINC>O UMA NOVA H ISTÓRIA 

e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- PI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

r.J!I! - ~ ~-- [ ,;,.,,,.W.;...- .. ·"'-'\- . 3 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
Loca~zaç&o de te~reno para constnJÇto de qua<n pohesporliva. -. ._ 
Ru1 •o•. bauro C1uzeta. SIJ, Ouadalup~l. 
,., .. do terTI!OO = 1 520,000 ~. 

Legenda 

C 'l"ERRENO PARA CONSTRUÇÃO OE 0\JADRAPOLESPORTI\I.A 
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DETALHE 02- ESTRUTURA ARQUIBANCADA 
esc 1:20 

.~ ~· PROJETO DE ESTRUTURA PROPRIETÂRIO(A) ESCALA DATA 

/fito..~ PREFEITURA MUNIPAL DE GUADALUPE - Pl INDICADA JAN/2020 

~IUJ)e coNTeúDO DETALHE ESTRUTURA DA ENDEREço MVNICIPIO 

co"''""'"'OOVMANOVAHI!ráoM ARQUIBANCADA RUA "D", S/N, BAIRRO CRUZETA - 64840-000 GUADALUPE- Pl 

6 N3-f10,0-COMP. 

Q.
~+--Sk_c/13-C=BG 

4-

24- 4-

14-

RESPONSÁVB. ttcNICO 

FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR 

ENGENHEIRO CIVIL, RN 1915804590/CREA-PI 



PROCURAÇÃO 

A Empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, estabelecida na Quadra 15 casa 12 Sala 
B, Centro CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 30.620.619/0001-60. 
neste ato representado pe la Sócia e ún ica Administradora o Sra. Diane Maria Dias CPF: 
080.153.194-20, no uso de suas atribuições legais, vêm, pelo presente instrumento de mandato. 
nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor LUIS TEDORO NETO. Portador do CPF n° 
328.078.053 -53, Cédula de Identidade n° 1066296 SSP- Ma, residente e domiciliado na Quadra 15 
casa 12 Bairro Centro CEP 64.840-000 Cidade de Guadalupe- PI. , a quem confere(m) amplos poderes 
para junto a Prefeitura Municipal de Guadalupe- Piauí (ou de forma genérica: para junto aos Órgãos 
Públicos Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias) praticar os atos necessários para representar a 
outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO N° 003/2020 com o PROCESSO 
ADMINJSTRATIVO N° 013.0000229/2020 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando 
dos recursos lega is e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 
recursos, interpô-los, negoc iar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir. firma r 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, rubricar as documentações, propostas. Ata . 
deliberar sobre todas as questões susc itadas no decorrer do processo, podendo ainda. ubstabelecer 
esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom fi rme e vai ioso. 

Guadalupe, em 14 de Fevereiro de 2020. 

Diane Maria Dias 

CPF: 080.153.194-20. 

OfiCI O Único dl \aUIIQiii'UPI 

RUA A!RTON GRANJiiiRO N' I.N, C•ntro, '"""'"'~••r•• 
RECONHEÇO POR 1\i.JTENTICIDADE A FIRMA DE 
ASSINA PELA EMPRESA O M DIAS CON 
ARQUIVADO EM 10/06120111. EM TEST. --lf .. "'~
"""'''u"''-uPE, 1•10212020 10::;1 :03 



e · 

L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIREU 

CONTRATO SOCIAL 

Luís Teodoro Neto. Brasileiro, Natural da cidíide de Guadalupt! Estado ~auí, solteiro. 
nascido em 02 de Setembro do ano de I 965, Empresário . . com o CPF: 328.078.053 -53. portador 
da cédula de identidade n".I066296 SSP - Ma. residente e domiciliado na Quadra 15 casa 12. 
Bairro centro. CEP: 64.840-000 na cidade de Guadalupe - Pi, constituem uma ElRELI {Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada). mediante as seguintes cláusulas: 

. Cláusula 111
: A empresa girará sob a denominação social de: L TEDORO NETO 

CONSTRUÇ . .\0 EIRELI, e terá nome de tàntasia: L T NETO CONSTRUÇÃO & 
LOCAÇÃO. 

Cláusula 2a A Eireli terá como sede e domicílio na Quadra 15 casa l 2. sala B, Bairro 
centro. CEP: 64.840-000 na cidade de Guadalupe - PL 

Cláusula ~M: O capital social $erá de: R$: 350.000.00 ( Trezentos e cinquenta mil reais) 
dividido em uma única quota de igual valor oominal. 

CJáusuJa 43
: O objeto social da "EJR.il.J será: 

4120-4/00 - Construção de edificios. 25 1 L -0/00 - Fabricação de estruturas metáHcas. 
2539-0/01 - Serviços de usinagt:m. lomearia e solda. 2521-7/00 - Fabricação de tanques. 
reservatôrios metálicos e c.aldeiras para aquecimento central. 3321-0/00 - Instalação de máquinas 
e equipamentos industriais. 25~9-0/02- Serviços de tratamento e revestimento em ml:!tais. 7119-
7/01 - Serviços de cartogratia, topografia e geodesia. 7731-4/00 -· Aluguel de máquinas e 

~ equipamentos agrícolas sem operador:. 7739-0/0.3 - Aluguel de/ palcos, coberturas e outras 
~estruturas de uso temporário, exce.to and~mes. 021 0-11()7 - Extração de madeira em florestas 

plantadas. 3811-4/00- Coie.ta de resíduos não perigpsos. 4211-1 /01 -Construção de rodovias e 
ferrovias. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 4211-9/() 1 - Construção de e barragens e repr~sas para geração de energia elétrica. 4221 -9/02 - Construção de es!Dções e redes 
de distribuição de energia détrica. 4221-9/03- Manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica 4292-8/02 - Obras de montagem industrial. 4313-4i00 - Obras de Lerraplenagem. 4322-
3/01 · Instalações hidráulicas. sanitárias e de gás. 4399-1 /05 - Perfuração c construção de Poços 
de água. 4744-0/04- Comérdo varejista de cal. areia, pedra britada, tijolos e telhas. 4520-0/01 -
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veícu]os automotores. 4530-7/03- Comércio a 
varejo de peças e acçssórios nü.\:os para veículos automotores. 4520-0/04 - Serviços de 
alinhamento e balanceamento de veículos automotores. 7732-2102 - Aluguel de andaimes. 

CBRriFICO O RKGISTRO KK 05/06/Â018 11:30 SOB N• ÂÂ6000Â8311. 
PROrocOLO: 180196910 DB Ot/06/Â018 . CÓDIGO DB VBRIFICAçXO: 
1180Â15566t . MIRB: ÂÂ6000Â8Jll . 
L DODORO IIB'ro CONSTRtJçlo .IIRBLI 

RAIIJIIJIIDO •onro D.l OLIV.IIRA KOliT.IIRO J1D:IOR 
S.ICR.I~IO-G.IRAL 

T.IR.ISIKA, 05/ 06/ 2018 
www.piauidigital.pi . gov.br 

A validada daate documento , ae impreaao, fica aujeito i comprovação de aua autenticidade noa reapectivoa portaia . 
Informando aeua reapectivoa c6digoa de verificação 



Cláusula Y: A Eircli iniciará suas atividades em 30 d~ Maio de 201 8 c seu prazo <.k 
duração é indeterminado. 

Cláusula tía: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas. 
respondendo ainda pela integralização do capital sociàl . 

• 

Cláusula 7": A administração da Eireli caberá ao Titular Luís Teodoro Neto . com os 
poder~s e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial indiviuualmentl:!. 
vedado. no entanto. em atividades eslmnhas ao interesse social ou assumir obrigações sejél em 
t·a\ Or próprio ou de 1\!n:eiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli . ~ 1" - Faculta
se ao administrador. nos limites de seus poderes. constituir procuradores em nome da Fird i. 
devendo ser especificado no instrumento de mandato. os atos e operações que poderão praticar c 
a duração do mandato. que no caso de mandato judiciaL poderá ser por prazo indetem1inado. * 2" 
- Podc:rà.o ser designado. administradores não titular, na lom1a prevista no art. 0 1.061 da lei 
I 0.406/2002. 

Cláusula 8·': O titular da Eirdi declara. sob as penas da lei. que não pan icipa de 
nenhuma outra empresa dessa modalidade. 

Cláusula 9": Ao término da cada exercício social, em 31 de dezt:mbrl>. o administrador 
prestará contas justiticadas de sua administra\:ào. procedendo à d aboraçà() do in" entúrio. do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo a empresário. na proporção 
j; e :;uas quotas. l>S lucros ou perdas apurado. 

'/!:__ . Cláusula 1(~1 : A Eireli poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar li lial ou outra 

• 
.dependência. mediante delibera<rào assinada pdo ti tular. 

Cláusula 11 ": O empresário poderá fixar uma retimda mensal. a título de "pro labore". 
observadas as di sposições regulamentares pertinemes . 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adorado em out ros casos ê lll que a Eird i 
se resolva cm relação a seu ritular. 

CERTIFICO O REGI STRO EM 05 / 06/ 2018 11:30 SOB N• 22 6 00028 311 . 
PROTOCOLO : 180196910 DE o• / 06/2018. CÓDIGO DE VBRI FICAçlO : 
1180215566 • . NIRB: 2 2 60 0 028311. 
L TEODORO NETO CONSTRUçlO EIRELI 

RAIMUNDO NONATO DB OLIVEIRA MONTEI RO JÚNIOR 
SECRETARIO- GERAL 

TERESINA, 05/06/ 2018 
www. piauidigital.pi.gov.br 

A v a lidade des t e documento, se impresso, fi c a s u jeito à c omp rovaçlo de sua a utenticid ade nos r e spec t ivos p o rtais . 
Informando seus respectivo s c 6 digo s de verific a ç i o 
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Cláusula I Y O Administrador declara. sob as penas da lei, de que não está impedido Je 
exercer a administração da empresa. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou 
por se encontrar sob os efeitos dela. a pena que vede, ainda que tempomriamcnrc. o açcsso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão. peculato. 
ou contra a economia popular, contra o sistema fmanceiro nacionaL contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública. ou a propriedade. 

Cláusula 14~: Fica eleito o foro de da ciClade de Guadalupe para o exercício t' o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes des'te contrato. 

E. por estar assim justo e comratado. lavra data e assina o presente instrumemo 
pani~tda.r de consti tuição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. EIRELI. 
Obrigando-se tidmcntc por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus lt:mws. 

---· ) ,c-;, 4? c • z.c 

Luís Teodoro Neto 
Titular Administrador 

Guadalupc em 30 de Maio de 20 1 8. 

CERTIFICO O REGISTRO EX 05 / 06/2018 11 :30 SOB N ' 226000283 11. 
PROTOCOLO: 180196910 DB 04/06/2018 . CÓDIGO DE VERIFICAÇi O: 
11802155664, NIRE: 22600 028311. 
L TBODORO NBTO CONSTRUçlO BIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEI RO JÚNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 05/0 6/2018 
www.piauidigital.pi . g ov. br 

A validade deste doc umento , se impr esso, fica sujeito i comprovaç!o de sua autenticidade nos r espectivos p o rtais . 
Informando seus r espectivos códigos de veri ficação · --- · -
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CERTIFICO O REGISTRO EX 05/06/2018 11:30 SOB N• 22600028311. 
PROTOCOLO: 180196910 DB 04/06/2018. CÓDIGO DE VBRIFICAçAO: 
11802155664. NIRB: 22600028311. 
L TBODORO NBTO CONSTRUçXO BIRBLI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SBCRBTÁRIO-GBRAL 

TBRBSINA, 05/06/2018 
www .piauidigital .pi.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçlo d e sua autenticidade nos respectivos portai s. 
Informando seu s respectivos códigos de verificação 
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ADITIVO SOCIAL Ntl 

Luis Teodoro N~ Brasileiro, Natural da cidade de Guadalupe Estado Piauí, solteiro, 
nascido em 02 de Setembro do ano· de 1965, Em~. com o CPF: 328.078.053 -53, portador 
da cédula de ~ D0 1066296 SSP - Ma, residente e domiciliado na Quadra 15 casa 12, 
Bairro centro, CEP: ~.840.000 na cidade de Guadal~pe - Pi, Titular da EIRELr (Empresa 

Individual de Respoqsabilidadc Limitada), que gira sob a Denominaçlo Social de: L 
TEOVORO NETO roNSTRUÇÃO EIRELI • ME, com sede e foro na Cidade de 
Guadalupc-PI, na Qua4ra-is, Casa- 12, bairro: ~ Cep:64~. devidamente registrada 
na Junta Comercial ~Estado do Piauí sob NIRE 2260002131-1, em 05106/2018, Inscrita no 
CNPJ:30.620.61910001;-6(), resolve alterar seu Ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusala r- Retira-se O Titular Lú Teodoro Neto, do Ato Constitutivo Eireli, cedendo e 
transferindo a totalidade de suas 350 (Trezentos e cinquenta) cotas de qtpital Social, no valor 
de R$: 350.000,00 (Trczcotos e cinquenta mil reais) para a Srf. Dlane Maria Dias, que ingressa 

I 
na Eireli que segue a~ixo qualifiCada; 

CMuala 21 - lnsressf- na Eirell oesta data a Srt. Dlane Marta ~ Brasileira, Empresaria 
Solteira nascida em 1~/10/1988, ·natural de Bezerros- PE, portadora da ~ula de identidade 
RG n.t 4.595.831 SSP. - Pl, expedida em 17/05/2017, portadora de CPF: 080.153.194-20, 

I 
residente e domidllaeto nt Quadra 15 Casa: 11 Bairro: Centro CEP: 64.840-000, Cidade: . I< 

. Guadaiupe .- Pl; com ·350 {Trezentos e clnquentas) cotas de capital social, no valor ~ R$: 
350.000 (Trezentos e ,dnquenta mil reais) cedidas pelo titular retirante o Sr. L•is Teodoro 

Neto. 

PARÁGRAFO ú ICO: Exime-se de todos os débitos e créditos e obrigações apurados até 
este aditivo o ntular llpdo que, devidamente apurados, serão transferidos a Titular que ora 
Ingressa na Elreli, da o o titular desligado, plena, seral, rasa e {rrevogável quitaç~, nada 
tendo a reclamar em j ízo ou fora dele. 

Clá-..la 3• - A administraçlo da Eireli caberá a Trtular Srt. Diane Maria Dias, com os poderes e 
atribuições de Administrado.-a, autorizada uso do nome empresarial individualmente, vedado, no 
entanto. ·em atividades' estranhas ap interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio 
ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóv~is da Eiteü. 

CDTIPICO O UGISTRO BK 06/ll/lOlS 10:43 SOB N' 201804B0766·. 
PROTOCOLO s 180,80766 Da 06/12/2018 . CÕDIGO Da VKRIPICAçlO s 
ll80Sl30913 . NIU: 22600028311. 
D M DIAS CONSTlttrrORA IIULI 

RAl::IIUNDO NOIIATO Da OLIVKIRA JIIONTIIIRO JWJ:oa 
SKC1KTiRIO-GKRAL 

T&RKSIR1, 06/12/2018 
www. piauidigital.pi.gov.br 

A validade daata doeu..nto, •• ~r .. ao, fi c a aujai to A aamprovaçlo da aua aut&Dticidade noa raapactivoa portai& . 
Info~do aaua raapaativoa a6digoa da varificaçlo 



§ 1° - Facultam-se ao jadminisQ:ador~ DOS Limites de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Eireli, deveoqo ser especificado no instrument9 de mandato, os atos e operações que 
poderão praticar e a dul'açio do mandato, que no caso de mandato judicial. poderá ser por prazo 

indeterminado. 

§ ~- Poderio ser dcsi~ administradores nlo titular, na forma prevista no art. 0 1.061 da lei 
' . 10A06/2002; I . 

aAUIIIa 4a -Adm~ declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 
a administraçlo da emfrcsa, por lei especial. ou em virtude de condenaçio criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitQs dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crim~ falimentar, de prevaricaçlo, peita ou suborno, concusslo, peculato. ou 
contra a economia ~. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorr!ncia, contra aslrelações de consumo, fé pública. ou a propriedade. 

CH..aa sa -A titular~ Eireli declara, sob as penas da lei, que D1o participa de nenhuma outra • 
empresa dessa modali , . . 

l 
Cli•ala 6• - A Eireli a partir deste ato girará sob a denominaçio social de: D M DIAS 
CONSTRUTORA E1Ju;LI, c terá nome de fantasia: D M DIAS CONSTRUTORA & 
LOCADORA. 

CH...._ 7"- Ratifi~-sc todas~ demais. clausulas e condiçlo do ato ~vo original nlo 
al~o. pelo o presen, instrumento do adftivo social 0° 1. 

E, por ~ de perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento foi lavrado, 
mandaram-oo digitar~ Ol(uma) via, assi.oaudo-o ~ levando-o a registro e arquivamento na 
Junta Comercial do Estado do Piauf, para fins de direito. 

I 

I 
I 

Guadalupc em 27 de Novembro de 2018 

Diane Maóa Dias 
Titular Administradora 

?~ i e ~ t.f6b 
Luis Teodoro Neto 

Titular Retirante 

CIRTIPIOO O REGISTRO IM 06/ 12 / 2018 10: •3 SOB • • 20180.80766. 
PROTOCOLO: 110480766 DB 06/ 12 / 2018. C0DI GO DI VKRIPICAÇlo : 
11105130913 . NIRB : 2260 0028311 . . . 
D X DUS COJI8TROTOU •IIlBLI 

aADCtlliDO IIODTO DB OLIWIU ~IRO J(!w:[oa 
SI:CaB'riaiO- GiaAL 

TlaBSIKl, 06/ 12/ 2011 
www .piaui digital .p i. gov.br 

A validade daate docua.nto, aa: t.praaao, f ica auj eito l co.provaçlo de aua autenticidade noa r eapectivoa portais. I Informando aeua reapec t ivoa c6digoa de veriticaçl o 
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\~~~t· i• ~.wr.~ tt. M. i 11 Silva 
. f.ll~ ..., , ,. ·cH•~•...- ~e:.tnn;;;. 

~">'' '.!,rn" a.v5 .. : ·• ~ N. d:J R.~J;;a 
~ ~ ..... ::t.&. tlJ~ }:; ,·Aif , A .t!tX!1 ~ ~ r-f 

CBRTIFICO O RaQISTRO KX 06/12/2018 10•43 SOB M" 201 80444766 . 
PROTOCOLO! 180480766 DI 06/12/2018 . CÓDIQO DI VK1IFICAçlo1 
1180S130913 . MIR1 1 22600028311 . 
D X DIAS COMSTRtJTORA IIRaLI 

RAIIIllNDO NO!QTO DI OLIVIIRA J«lMTTIRO ~OR 
SICRJTiRIO-GIRAL 

TIRaSXMA, 06/ 12/ 2018 
www .piauidigital.pi . gov.br 

A validada daata docuaanto , aa ~raaao, f i ca aujaito i co.provaçio de aua a utenti cidade noa r e apectivoa port a i a . 
Informando a eua raapecti voa c 6digoa de verif icaçio 



. Ellllldo peia s.cntMta .• Aec:tilla Federal do Braal 

- a.c&:~T do dia 101111a117 (t.ora edâfade 8dslla) 
digito nt11'1eador. 00 

VJi&.JDCUOMEIITECOII CO~ DE JDEII'TFICIIÇAo 

PREFEITUitA MUNICIPAL 
DE GUADALUPE 

Confere 

... 

080. '153.194-20 

.. ·~ 



•• 

D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 30.620.619/0001-60 INSC EST 19.621.596..0 

' 

DECLARAÇÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL-DE GUADALUPE- Pl 

ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N2 003/2020 

PROCESSO N° 013.0000229/2020. 

A Empresa D M DIAS COSNTRUTORA EIREU, estab~lecida na Quadra 15 casa 12 

Sala B, Centro CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 

30.620.619/0001-60, neste ato representado pelo Sócio e único Administrador o Sr.! 

Diane Maria Dias com o CPF: 080.153.194-20, no uso de suas atrib~ições legais, vêm: 

l< 
D~Ct.ARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 

Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contratar co~ o Poder Publico de qualquer esfera, 

ou suspensa de contratar om a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrências 
de fato supervenientes. 

Por ser verdade assina o presente. 

PREFEíTUtit~ MW~iGIPAl 
OE GUADAlUPE 

assinat ra 

Data ll f_~ 1811! 

Guadalupe, em 17 de Fevereiro 2020. 

D M DIAS COSNTRUTORA EIRELI 
Diane Maria Dias 

Sócio e único Administrador 
CPF: 080.153.194-20 

QUADRA 15 CASA 12 SALA 8 - CENTRO 
CRP 64.84o-ooo 6UADALUPf: - Pl 

FONE(á9)99906~23 



D M DIAS CONSTRUTORA E1RELI 
CNPJ: 30.620.619/ 0001-60 INSC EST 19.621.596-0 

DECLARACÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

ATI. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 

PROCESSO N° 013.0000229/2020. 

A Empresa O M DIAS COSNTRUTORA EIRELI, estabelecida na Quadra 15 casa 12 

Sala B, Centro CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 

30.620.619/0001-60, neste ato representado pelo Sócio e único Administrador o Sr.!! 

Diane Maria Dias com o CPF: 080.153.194-20, no uso de suas atribuições legais, vêm: 

DECLARAR, para fins de participação no processo lici tatório em pauta, sob as 

penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por se verdade ass ina a presente. 

Guadalupe, em 17 de Fevereiro 2020. 

O M DIAS COSNTRUTORA EIRELI 
Diane Maria Dias 

Sócio e único Administrador 
CPF: 080.153.194-20 

QUADRA 15 CASA 12 SAlA B - CENTRO 
CEP 64.840-000 GUADALUPE - Pl 

fONE(89)99906~423 



Certificamos nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de julho d~ 1-~93, que 1

1 a Empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI-ME, estabelecida na cidade de 
Guadalupe-PI, com endereço à Quadra 15, n° 12, Sala B, Centro, Guadalupe-PI, inscrita I 
no CNPJ sob o n°. I 
30.620.619/0001-60, está devidamente habilitada junto à Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão do Município de Guadalupe-PI na qualidade de Empresa. 

~ . r-,·. ' ... ·. "'," -- ' .. . ~-:~~-,;~ 

J I , • , I • I • • r. ·, 11 ·'·~1\tr 
41.2C).4.00 - Construçlo ele edltrdal 
02.1G-1-G7- Extraçlo de madeira em florestas plantadas 

25.11-o-oo- Fabricaçlo de estruturas rneUillcas 

25.21-7-GO • Fabrlcaçlo de tanques. reservatórios me~licos e caldeiras para aquecimento central 

25.39-o-01 - Serviços de uslnacem, tornearia e solda 
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 
33.21-o-oo- lnstal~o de máquinas e equipamentos Industriais 
38.11-4-00 - Coleta de resfduos nlo-perigosos 

42.1l· l-G1 · Construçlo de rodovias e ferrovias 

42.13-8-00 - Obras de urbanlzaçlo · ruas, praças e calçadas 

42.21-9-G1- Construçlo de·barra,ens e represas· para ceração de enei'Jia elétrica 
42.21-9-o2 - Construçlo de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

42.21-9-o3 - ManutençiO de redes de dlstrlbulç:lo de enerp elétrica 

42.92-8-o2- Obras de montagem industrial 

43.13-4-oo - Obras de terraplenacem 
43.22-3-o1 · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.99-1-GS - Perfuraçlo e construção de~ de água 
45.2G-0-01 - Serviços de' manutenção e reparação mecânica de velculos automotores 
45.2G-0-04- Serviços ele aUnhamento e balanceamento de vefculos automotores 
45.3G-7-G3 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para velculos automotores 

47.44-0-04- Comén:1o varejlsta de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

Cadastrado em 03/02/2020 com validade até 
Tenno Cadas~l, favrado na Prefeitura Munic ipal de Guadalupe-PI. 

PREFEiíUn:• · .... ;· ·. •:11. 
DE GUADP.U . .u ·c. 

assina ura 

Data t1 J ])Jto 

Guadalupe(Pl), 13 de Fevereiro de 2020. 

71 
ÊNIO FERN~S DA.Sll,VA 

PRESIDENTE DA CPL 



• 
Certificamos nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de julho de 1993, que 
a Empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI-ME, estabelecida na cidade de 
Gúadalupe-PI, com endereço à Quadra 15, n° 12, Sala B, Centro, Guadalupe-PI, inscrita 
no CNPJ sob o n° . 
30.620.619/0001-60, está devidamente habilitada junto à Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gastao do Municipio de Guadalupe-PI na qualidade de Empresa. 

41.21).4.()() • Construçlo de ecllfJdos 
02.10.1.()7 • ExtraçJo de madeira em florestas plantadas 

25.11..().0() • Fabrlcaçlo de estruturas rneúllcas 

25.21· 7.()0 • Fabrlcaçlo de tanques, resen~atórlos meúllcos e caldeiras para aquecimento central 

25.39-0-01 • Serviços de uslnacem, tornearia e solda 
25.39~2 • Serviços de tratamento e revestimento em metais 

33.21.().()0 • lnstalaçJo de máquinas e equipamentos Industriais 
38.11-4-00 ·Coleta de resfduos nlo-perlcosos 

42.11-1.()1- Construçlo de rodovias e ferrovl.ls 

42.13-8.()0 · Obras de urbanlzaçlo ·ruas, praças e calçadas 
42.21·9-01 · ConstruçJo de·barrapns e represas· para ceraçlo de enerala elétrica 

42.21-9-02 • Construçlo de estaç6es e redes de dlstrlbulçlo de enerala elétrica 

42.21-9.()3 • ManutençJo de redes de dlstrlbulçJo de enercla elétrica 
42.92-8.()2 · Obras de montacem Industrial 

43.13-4.()0 • Obras de terraplenacem 
43.22-3.()1 · lnstalaç6es hldriullcas, sanltlirlas e de clis 

43.99-1.()5 • Perfuraçlo e construçJo de poços de licua 
45.2().().()1 • Serviços de manutençJo e reparaçJo mectnlca de vefculos automotores 

45.20-0-04 • Senllços de aUnhamento e balanceamento de vefculos automotores 
45.30.7.()3 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para vefculos automotores 

47.44-0-04 ~ Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

Cadastrado em 03/02/2020 com validade até 
Termo Cadastral, lavrado na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PJ. 

Guadalupe(PI), 13 de Fevereiro de 2020. 

ÊNIO FERNl S DASILVA 
PRESIDENTE DA CPL 

IJJ 
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,.,.. • c-" GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf 

SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAU[ 
CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO 

DO ESTADO DO PIAU( 

IDENTIFICAÇÃO: 

Razlo Social: 

D M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

ENDEREÇO: 

Logradouro: 

QDA 15 

Complemento: 

SALA B; 

Telefone: 

99060423 

ATIVIDADE ECONOMICA: 
CNAE PrtnWto: 

Endereço Eletr6nlco: 

ed.morais@hotmail.com 

4120400- Construção de edifícios 

CNAE S.Cundjrto: 

CPF/CNPJ: 

30620619000160 

Nllmero: 

12 

Bairro: 

CENTRO 

lnscrlçlo: 

196215960 

Munlcfplo: 

GUADALUPE 

CEP: 

64840000 

I 
UF: 

Pl 

UF: 

Pl 

4399105- Perfuração e construção de poços de água; 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4313400- Obras de 
terraplenagem; 4292802- Obras de montagem industrial; 4221903- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica ; 
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221901 -Construção de barragens e represas para 
geração de energia elétrica; 4211101- Construção de rodovias e ferrovias; 3811400- Coleta de resíduos não perigosos; 3321000-
Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 2539002- Serviços de tratamento e revestimento em metais; 2539001 -Serviços 
de usinagem, torneiria e solda; 2521700- Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; 
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 2511000- Fabricação de estruturas metálicas; 7739003- Aluguel de 
palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 7732202 - Aluguel de andaimes; 7731400- Aluguel de 
máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7119701- Serviços de cartogra fia, topografia e geodésia; 4744004- Comércio 
varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4530703- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores; 210107- Extração de madeira em florestas plantadas; 4520004- Serviços de alinhamento e balanceamento de 
veículos automotores; 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Sltuaçlo Cadastral Atual: 

HABILITADO 

Regime de Apuraçlo de ICMS: 

Dat. lnfclo AtMdade: 

05/06/2018 

Data Baixa: 

Documento fiscal emitido por esta inscricao NAO gera credito ao destinatario 

Consu ... P6bllca ao Cadastro do Estado do PJaur 

Data Última Alteraçio: 

18/12/2018 

G.radoem: 13/02/2020 09:53 

Pag 1 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 30.620.619/0001-60 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

O M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 ·Construção de edifícios 

CADASTRAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

02.10-1·07 ·Extração de madeira em florestas plantadas 
25.11·0·00 · Fabricação de estruturas metálicas 

DATA DE ABERTURA 

05/06/2018 

25.21·7·00 ·Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 
25.39-0·01 • Serviços de usinagem, tornearia e solda 
25.39-0-02 ·Serviços de tratamento e revestimento em metais 
33.21·0-00 ·Instalação de máquinas e equipamentos Industriais 
38.11-4-00 ·Coleta de resfduos não-perigosos 
42..11·1·01 ·Construção de rodovias e ferrovias 
42..13-8-00 ·Obras de urbanização · ruas, praças e calçadas 
42.21·9·01 ·Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.21·9-02 ·Construção de estações e redes de distribuição de energ ia elétrica 
42.21·9·03 • Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.92-8-02 ·Obras de montagem industrial 
43.13·4·00 ·Obras de terraplenagem 
43.22-3-01 ·Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.99-1·05 ·Perfuração e construção de poços de água 
45.20-0-01 ·Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20·0·04 ·Serviços de alinhamento e balanceamento de vefculos automotores 
45.30-7-03 ·Comércio a varejo de peças e acessórios novos para vefculos automotores 
47.44-0·04 ·Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230·5 • Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl 

I LOGRADOURO 
Q 15 ~ ~~MERo I ~~-cs~-~-~-L-E~-E-N-To----------------------~ 
I CEP 

64.840·000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

ED.MORAIS@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ......... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

I MUNICIPtO 
GUADALUPE 

I TELEFONE 
(89) 9906-0423 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13102/2020 às 09:43:39 (data e hora de Brasília). 

füFI 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/06/2018 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/2 

1/2 



13/0?{2020 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

30.620.619/0001-60 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABERTURA 

CADASTRAL 0510612018 

D M DIAS CONSTRUTORA EIREU 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

71.19-7-01 -Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
77.31-4-00- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.32-2-02- Aluguel de andaimes 
77.39-0-03- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5- Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

I LOGRADOURO 
Q 15 ~~~MERO I L~~-~-M-~-LE-~-E-NT_o ____________________ _J 

• I CEP 
L.64_.8_4_o-_o_oo ___ ....J 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

ED.MORAJS@HOTMAIL.COM 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

I SlTUAÇÂO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
_ ............ 

I MUNICIPIO 
GUADALUPE 

I TELEFONE 
{89) 9906-0423 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

e Emitido no dia 13/02/2020 às 09:43:39 (data e hora de Brasllia). 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/06/2018 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 2/2 
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CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIP ............... .,;4:~'"~' 
E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

CNPJ/CPF: 30.620.619/0001-60 

CONTRIBUINTE: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

ENDEREÇO: QUADRA 15, N° 12, SALA B- CENTRO,• 
PARA OS DEVIDOS FINS 

•~uy.u-,. QUALIFICADO, EST 
DESCUMPRIMENTO 

L..-~-~'~L<v ANDO o ............... ~~ 
A QUAISQUER 

SEU NOME, CONFORME EST 



13/02/2020 Certidão de Situação Fiscal e Tributária 

• 

RAZÃO SOCIAL 

GOVERl'IO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARJA DA FAZENDA 

CERT IDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TR1BUT ÁRI A 
n° 2001293062061900016001 

D M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

E DEREÇO BAJRRO OU DI~TRITO 

QDA 15 12 SALA B; CENTRO 

M lJNICÍPIO CEP FOI\'E(S) ~"(S) FAX (:'~") 

GUADALUPE 64840000 

CPF/C. PJ (N") INSCRI(,;t\0 ESTADUAL 

30.620.619/000 1-60 19.62 1.596-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar c inscrever qua isquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica- c que o mesmo encontra-se 
em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. 

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará e te documento . 
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMIT IDA VIA INTERNET EM 29/0112020, às 12:20:52 

VÁLIDA ATÉ 29/03/2020 t..--

ESTE DOCllME~TO :\fÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA Al T~l\TIC\(..\0 \IA 
• JNTE_RNET, :\O SI TE http://wehas.sefaz.(li.gov.br/certidaoSituacao/jsp/' alidarC('rCidao.j~p 

Chave para Autenticação: DCF3-984C-9 I OD-CFD8-E9E5-C690-0A59-0D l 7 

https://webas. se faz. p:.gov. br/certidaoSituacao/servlet/Controlador?acao=9&numCertidao=20012930620619000 1600 1 &tipoDocumento=C N P J 1/1 



31/01/2020 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

hl 
~yrf ~'~ .. 

l f-. ''~.J· GOVERNO DO ESTADO DO .PIAUÍ 
- ~ . SECRETARIA DA FAZENDA 

,(,. =.'"$t::::: PROCURADORJA TRIBUTÁRIA 

~~- SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 
n°200130620619000160 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19.621.596-0 

CNPJ/CPF 

30.620.619/0001-60 

RAZÃO SOCIAL 

D M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham 
a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo 
os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada 
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para 
constar, foi emitida a presente certidão. 

-Chefe da Seção de Divida Ativa
Procuradoda Geral do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA INTERNET EM 31101/2020, às 09:51:31 

V Á LIDA ATÉ 30/04/2020 , 

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VAIJDADE ANTES DE SUA AUTEI\"TJCAÇÃO VIA 
INTEl{N lc:T. ~O SJTE http://webas.sefaz.pi.go\'.br/certidao~egativa/jsp/validarCcrtidao.jsp 

Chave para Autenticação: D26J -D524-DBA4-E 18C-915A-FF96-8A 7E-5BEA 

https://webas. se faz. pi.gov.br/certidao Negativa/servlet/Contro lador?acao=9&numCertidao=200 130620619000160 1/1 



13/0212020 

• 

• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ : 30.620.619/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públ icos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1. 751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 11 :25:15 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasflia>. 
Válida até 06/04/2020......-
Código de controle da certidão: BB8F.26EO.CFBF.EC7A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 

111 



29/01/2020 

• 

Consulta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 30.620.61910001-60 
Razão Sociai:O M DIAS CONSTRUTORA EIREU 

lmpnmtr 

Endereço: QD 15 CASA 12 SALA B I CENTRO I GUADALUPE IPI I 64840-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8 .036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:29/0 1/2020 a 27/02/2020-

Certificação Número: 2020012912113800628018 

Informação obtida em 29/01/2020 12:11:39 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https:l/consulta-af.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 111 



• 

• 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
(MATRI Z E FILIAIS ) CNPJ : 30 . 620 . 619/0001 - 60 

Certidão n° : 45 08259/2 020 
Expedição : 13/02/2020 , às 09 : 14 : 17 
Validade : 10/08/2020 - 18 0 (cento e oitenta) dias , contados da data 

de sua e xpedição . 

Certifica - se que D M DIAS CONSTRUT ORA EI R E LI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

30 . 62 0 . 619/0001-60 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas . 
Certid ão emitida com base no art . 642- A da Consolidação das Leis do 
Traba lho , acrescentado pel a Lei n° 1 2 . 440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n ° 1 470 / 2 011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 2 4 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Traba lh o e estão a t ua li zados até 2 (dois ) dia s 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em r elação 
a todos os seus estabelecimentos , agê ncias ou f i liais . 
A aceitação desta certidão condicio n a - se à verificação de sua 
autenticidade no p ortal do Tr i buna l Superior do Trabalho na 
In ternet (http : I /www . t st . jus . br ) 
Certidão e mitida gratuitame nte . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Ba n co Nacio nal de Devedores Tr aba l histas constam os dados 
necessários à identif i cação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimpl entes p erante a Justiça do Trabalho quanto às obrig ações 
estabelecida s e m sentença condena tór ia transitada em julgado ou em 
acordos judiciais traba l h istas , inc l usive no concernente aos 
recolhimentos previ d enc i ários , a ho norários , a custas , a 
emol umentos ou a recolhimentos determi nados em lei ; ou decorrentes 
de e xecução de acordos firmados perante o Ministéri o Públi co do 
Trabalho ou Comissão d e Conc i liação Prévia . 

.. ·.:· ...... ·' .. .: (. ·' ••• " t .l l 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUf 

Registro: 

Data Registro: 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Última Anuidade Paga: 

CNPJ: 
Capital Social R$: 

Endereço: 

Certidão N° 165609 Validade: 29/04/2020 / 

0000033843EMPI Categoria: Matriz 

13/09/2018 

O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

O M DIAS CONSTRUTORA & LOCADORA 

2019 (1 de 1 ) 

30620619000160 
350.000,00 Data do Capital: 06/12/2018 

QUADRA 15 CASA 12 SALA B - CENTRO GUADALUPE-PI 64840-000 () 

OBJETO SOCIAL 
~NSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; 
W BRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL, INSTALAÇAO DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; SERVIÇOS DE 
CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, EXTRAÇÃO DE 
MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃOD E RODOVIAS E 
FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; 
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE 
AGUA; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA 
VEICULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; ALUGUEL DE 
ANDAIMES . .............................................................................................. 
OBS: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU 
RESPONSAVEL TECNICO) 

Nome: 

. rteira: 
Último Ano Pago: 

Data Início Responsabilidade: 

Tipo de Responsabilidade: 

Descrição: Engenheiro Civil 

RESPONSÁVEL(!$) TÉCNICO 

PEDRO CONSTÂNCIO SILVA PEREIRA SOBREIRA 
1916631207)()()0( 

2020 

13/09/2018 

Responsável Técnico 

Trtulos: 

Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM ART. 
25 DA RESOLUÇÃO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME 
RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1° da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, 
não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) 
Técnico(s). 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa 
Praça Demostenes Avellno, 1767- Centro- Tereslna/PI- 64.000-100 

Telefones: 000:86 Sede:21 07-9292- Pamafba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149- Floriano:(89)3522-3288- Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 
-São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 -Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)21 07-9253 
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~-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI ~ 

jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em 
nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s). 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet. no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php. 

Certidão emitida com base na lnst. Adm. da Presidência n° 001/2011, de 21 de março de 2011. 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certldao perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

lfitida em 30/01/2020 às 12:12 hs 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublícas/certidaoRegistroQuitacao.jsf 

Autenticação Digital: ZF84uobk 

Praça Oemostenes Avelino, 1767- Centro- TeresinafPI - 64.000-100 
Telefones: 000:86 Sede:21 07-9292 - Pama!ba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 

-São Raimundo Nonato:(89)3582-2117- Oeiras:(89)3462-2219- Bom Jesus:(89)3562-2904- Fax:(86)2107-9253 



Nome: 
Registro Nacional: 

CPF: 
Endereço: 

Ano Pago: 
Titulas: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PlAUI 

Certidão N° 165715 Validade: 30/04/2020 

PEDRO CONSTÁNCIO SILVA PEREIRA SOBREIRA 
1916631207 

01861966369 

RUA TREZE DE MARÇO 1080 - MARQU~S DE PARANAGUÁ TERESINA-PI 64002550 (86) 
32215304 
2020 (1 de 1 ) 
Engenheiro Civil 
Atribuição: ART. 7" DA LEI FEDERAL N" 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7" COMBINADO COM ART. 25 DA 

RESOLUÇAO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N° 1.048, 
DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA) . 

..._ERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.1 94/66, de 
W de dezembro de 1966. 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima 
identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet no endereço http:J/www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php .. 

Certidão emitida com base na lnst. Adm. da Presidência n° 001/2011 de vinte e um de março de 2011. 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 31/01/2020 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, 
e essando o slte: http:J/slgec.crea-pl.org.br/slgec/consultasPubllcas/certldaoReglstroQultacao.jsf 

Autenticação Digital: ZF84u2NT 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro. Tereslna/PI - 64.000-100 
Telefones: 0 00 :86 Sede:21 07-9292 - Pamafba:3322-4691 - Picos:(89)3422..J149 - Floriano:(89)3522..J288 - Corrente:(89)3573-1411 • Piripiri:3276-2626 

·São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 • Oeiras:(89)3462-2219. Bom Jesus:(89)3562-2904. Fax:(86)21 07-9253 



&' 
JUCEPI 

Governo do Estado do Piauí 
Secretana Especral da Micro e Pequena Empresa- SEMPE 
Junta Comercial do Estado do Piaur 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Ceroficamos qu& as informaçoos abaixo oonstam dos documentos arqUivados 
nesta Junla Comercial e são ,; ntes na dala da sua ex ed' 

Nome Empresartll: D M DIAS CONSTRUTORA BREU 

NahWU41 Jundiu: Ernprcsà hldrv!Wal dtl Respon6ablldade I.Jmitada ido Naturoza Emprt:sáfrdl 

Protocolo: PIC:.ooo6Sb783 

----.-------·----------~--------·+ --- ---·- - ·-· 
NJRE (Sede) I CNPJ Arquivamento do Ato Inicio de Atividade 
22600028311 30.620.6191000Hi0 Constitutivo j 30105/2018 

- 05/0612018 
~~~----C-0-.-.-to------~--------------------------~- -~--·----

Quadra 15, N" 12, SALA B; CENTRO • GuadalupetPI- CEP 64840-000 

Objeto 

1

<4120-4/00 • Construçêo de ediflcios. 251Hll00- Fabricaçao de estruturas metálicas. 2539-0/01 • Servrços de usrnagem, tornearia e solda. 2521-7/00 • Fabocaçao de 
lanq1.18$, reservatónos metãlicos e caldeir8s para aquecimento centrei. 332H)/OO -lnstalltÇAo de máquinas e equipamentos industriais. 2539-0102 • Serviços de 
tratamento e revestrmento em metais. 7119-7/01- Serviços de cartografia, topografia e geodésra. n31-4/00 ·Aluguel de maQuinas e equipamentos agricolas sem 
operaclol'. n39-0103 ·Aluguel de palcos. coberturas e outras estruturas de uso tempofário, exceto andaimes. 0210-1/07- Extração de madeira em norestas plantadas 

1

3811-4100- Coleta de reslduos não-perigos. 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias. 4213-8/00- Obras de urbanizaçlo ·ruas, praças e calçadas. 4221-9101 • 
Construção. de barragens e represas para g~ de energia elétrica. 4221-9/02- Construção de estações e redes de dis1ribUtção de energia eletrica. 4221-9103 • 
Manutenção de redes de clistríbuição de en8tllia elétrica 4292-8/02 • Obcas de montagem IOdustrial. 4313-4/00- Obras de terraplenagem. 4322-3101 -Instalações 

I hídráuhcas, sanitárias e ele gás. 4399-1105- Perfuração e construção de poços de égua. 4744-0104- Coméfcio vareJiSta de cal, areia, pedra britada, Ujolos e telhas. 
<452~1- Serviços de manutençao e reparação mecânica ele velculos automotores. 4530-7103. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para velculos 

I R$ 350.000,00 (trezentos e clnquenta mil reais) ME (Microempresa) j Indeterminado 

~ ::;es. 452.0-0104- Serviço~ de allnhameniO e balanceamento de velculos automotoras. 7732·2

1

102 ·Aluguel ::lmes. l .. -;.,:;:;;: 0-:;~ 
l Capltallntagtaliudo 
; 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) _L __________ - -· 
1 Titular 
• Nome CPF Administrador lnic:lo do Milndato Térmlno do Mandato 
t OIANE MARIA DIAS 080.153.194·20 S 27111/2018 

Dados do Administrador 
Nome 

' DIANE MARIA DIAS 

Ultimo Arquivamento 
A Data .1 010612019 

1111 

CPF 
080.153.194-20 

Número 
20190236639 

lnic!o do Mandato 
27111/2018 

Ato/eventos 
223/223 • BAlANCO 

Esta certidão foi81T'NUda auiOmatJcamente em 0310212020. às 09:01 :48 (horário de Brastla). 

Término do Mandato 

Sltuaçio 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Se imi)I'8Ssa, verificar sua aulenticidade no httpa:/lwww.plauidlgltal.pl.gov.br, com o código X3A YFUK. 

ISABELA $ANTANAt.40NTEIR0 BARBOSA 
S~Geral 

1 de 1 
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TERMO DE ABERTURA 

• Contém o presente livro 17 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 001, referente 
ao periodo 05/06/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exerclcio social 
em 31/12/2018, da firma O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, 
no(a) Q 15, n° 12, SALA B, bairro CENTRO, CEP 64840-000, 
Guadalupe, estado Pl, inscrita no C.N.P.J. 30.620.619/0001 -60 e registrada 
no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n° 22600028311 por 

despacho de 05/06/2018. • 

Guadalupe-PI, 5 de Junho de 2018 

Jj c(Y\Á jffcvc...c. rOJM . 
DIANE MARIA DIAS 

ç; f!tm~OJ2-cj, Solt')JJ~ tt.M0 fll jj EDV N J SE DE SOUSA MORAIS 
Tt O EM CONTABILIDADE 

CPF:333.522.753-00 CRCIMA:007461/0 TITULAR ADMINISTRADORA 
CPF:080.153.194-20 C.l.:4.595.831 SSP/PI 

... 
··: .. : .. (. 

: ···~-~, .. ·_···· ·'. . 
. ;" - ' .. ,·,. . , . 

• 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI : 

Termo de Autenticação 191000642-0 
O presente hvrolfic:ha, por mim examinado e contendo ache-se em conformidade com a 
legt&laçáo em vigor em seus term~s de berturF;arramento. '/]"' - J 
TERESINA ()'-. I ~ 
o 'f I 06 I ~O( s AARIA JU~RE~E o DOS s CARO< 
- ---- \UTENTICAÇÃO DE LIVROS MERC· 

., 

.. :~ 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 17 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em 
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 001 , referente 
ao perrodo 05/06/2018 a 31 /12/2018, com encerramento do exercfcio social 
em 31/12/2018, da firma D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, 
no(a) Q 15, n° 12, SALA B, bairro CENTRO, CEP 64840-000, 
Guadalupe, estado Pl, inscrita no C.N.P.J. 30.620.619/0001-60 e registrada 
no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n° 22600028311 por 
despacho de 05/06/2018. 

t. ... rhCH'ru: ;Yla.iG<c.. tJlcA~:> · 
DIANE MARIA DIAS 

Guadalupe-PI, 31 de Dezembro de 2018 

4;,7 J · j, ~e,(ú.;tLÁ 
TITULAR ADMINISTRADORA 

CPF:080.153.194-20 C.l. :4.595.831 SSPIPI 

P"{Dvl~OUSAMORAIS 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CPF:333.522.753-00 CRCIMA:007461/0 
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17/12/201 9 

,,o Pét' de>-...._ 

'b p . l o-:; ag .. 1 ~ G'".)~ 
CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL - - ------ -------------------------- ~A~~ ., - c 

- - "O 

<e. • 
o-

01 /17 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o 
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste 
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas 
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46 . 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA 

Certidão n.•: MA/2019/00004526 
Nome: EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS CPF: 333.522.753-00 
CRC/UF n.• MA-007461/0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Validade: 18.02.2020 
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 

Livro: 01 
N" 01 I Exerclclo: 2018 

Confirme a existência deste documento na página http:l/201.33.23. 178/spwMA/principal.htm, mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 333.522.753-00 Controle : 8976.9603.9917.1546 

201 .33.23.178/scripts/SQL_dhpv03MA.dll/login 111 
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1i' /1212019 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o 
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste 
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas 
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46 . 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA 

Certidão n. •: MA/2019/00004867 
Nome: EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS CPF: 333.522.753..00 
CRC/UF n.• MA-007461 /0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Validade: 16.03.2020 
Finalidade: LIVRO DIÁRIO 

Livro: 01 
N" 01 I Exerclclo: 2018 

Confirme a existência deste documento na página http:/1201 .33.23.178/spwMA/principal.htm. mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 333.522.753-00 Controle : 1352.1 979.2293.2293 

201 .33.23.178/scripts/SQL_dhpv03MA.dllllogin 

01 

111 
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Balanço Patrimonial ~ ) Folha. 
1 

Empresa: D M DIAS CONSTRUTORA E I RELI · CNPJ: 30.620.619/0001-60 ...._ / ~ • 
Endereço: Q 15, Complemento: SALA B, N.0 : 12, Bairro: CENTRO, Cidade: Guadalupe, Estado: Pl, CEP: 64840000, Telefone: (89) 99õ'60423 

NIRE: 22600028311 ·Data: 05/06/2018 

Conta 

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADES 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

PERMANENTE 

INVESTIMENTOS 

BENS !MOVEIS 

CONSTRUCAO EM ANDAMENTO 

IMOBILIZADOS 

BENS E DIREITOS 

BENS MOVEIS E !MOVEIS 

Total Ativo 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

OBRIGACOES A CURTO PRAZO 

OBRIGACOES 

TRIBUTOS A PAGAR 

OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS A PAGAR 

PA TRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL REALIZADO 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

RESULTADO 

RESULTADO DO EXERCICIO 

LUCROS OU PREJUIZOS 

Total Passivo 

Data de Encerramento: 31/12/2018 

31/1212018 

592.n2.41D 

74.432,410 

74.432,410 

74.432,41D 

74.432,41D 

518.340,00D 

128.000,00D 

128.000,00D 

128.000,00D 

390.340,00D 

390.340,00D 

390.340,00D 

592.772,41 D 

592.772,41 C 

9.667,50C 

9.667,50C 

9.667,50C 

6 .631 .98C 

3.035,52C 

583.104,91C 

350.000,00C 

350.000,00C 

350.000,00C 

233.104,91C 

233.104,91C 

233.104,91C 

592.772,41 c 

Valor de Ativo e Passivo: R$ 592.772,41 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos) . 

Rebemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada á Contabilidade. 
Sob as penas da lei, dedaramos que as infonnações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 
a) As infonnações foram extrafdas da folha n° 15 do Livro Diário n° 001 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n° 
19/000642..0, em 07/0612019; 
b) A sodedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
c) A sociedade não possui Auditoria Independente 

Guadalupe-PI , 31 de Dezembro de 2018 

A validade deste documento, se imp resso , t i ca sujeito A compr ovação d e sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos c6digos de v e r ificação 
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Demonstração do Resultado do Exercício 
Empresa: O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 30.620.619/0001-60 
NIRE: 22600028311 - Data: 05/06/2018 
Estabelecimentos: 0001 - D M DIAS CONSTRUTORA E I RELI; Centros de Resultado: 001 - Geral 
Endereço: Q 15, Complemento: SALA B, N.•: 12, 
Bairro: CENTRO, Cidade: Guadalupe, Estado: Pl , CEP: 64840000, Telefone: (89) 99060423 

Conta 

(+) Receita Bruta Operacional 

Faturamento Prod. Merc. e Serviços 

Vendas de Serviços 

(-) Deduções da Receita 

Impostos Faturados 

Simple 

(") Receita Líquida 

(=) Lucro Bruto 

(-) Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas 

(") Res. Antes das Participações e Contrib. 

(") Res. Antes lmp.Renda e Contrib. Social 

(") Resultado Liquido do Exercido 

Página 2 de 4 
Folha: 2 

pv 
~-

051~612018 r;/ 
31/1212018 1 
545.01 4,40 

545.014,40 

545.01 4,40 

32.700,85 
32.700,85 

32.700,85 

51 2.313,55 

512.313,55 

23.643,12 

23.643,12 

488.670,43 
488.670,43 

488.670,43 

Rebemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação 
enviada á Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas 
elas. 

a) As informações foram extraídas da folha n• 14 do Livro Diário n• 001 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n• 
19/000642-0, em 07/06/2019; 
b) A sodedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
c) A sociedade não possui Auditoria Independente 

Guadalupe-PI, 31 de Dezembro de 2018 

A validade deste documento, se i mpresso, fi c a sujeito ã comprovaçlo de sua aut entic idade nos respectivos portais . 
I nfo rmando seus respectivos c6digo s de veri ficação 
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Análise pelos rndices do Balanço 

Página 3 de 4 
Folha: 3 

Empresa: O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI- CNPJ: 30.620.619/0001-60 

Mês/Ano: 12/2018 
Endereço: Q 15, Complemento: SALA B, N.•: 12, Bairro: CENTRO, Cidade: Guadalupe, Estado: Pl, CEP: 64840000, Telefone: (89) 99060423 

NIRE: 22600028311 - DATA: 05/06/2018. 

Código 

ET 

GA 

LC 

LG 

LI 

LS 

ML 

RA 

SG 

Nome 

Valores 

Endividamento Total 

( 9.667,50 + 0,00 )/ 592.772,41 

Expressão 

(c21 +c221 )/c1 

Mede a proporçao dos ativos totais da empresa financiada por credores. 

Giro do Ativo d030/c1 

512.313,551592.772,41 

Quanto a empresa vendeu para cada R$1 ,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. 

Liquidez Corrente c11/c21 

74.432.41 /9.667,50 
Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, 

melhor. 

Liquidez Geral (c11 +c1211 )/(c21 +c221) 

( 74.432,41 + 0,00 )/( 9.667,50 + 0,00) 

Revela quanto a empresa possui em caixa e a realizar para quitar suas dívidas com terceiros. 

Liquidez Imediata c1 11/c21 

74.432,41 /9.667,50 

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior. melhor. 

Liquidez Seca (c11-c11 2)/c21 

( 74.432,41 - 0,00 )/9.667,50 

Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos estoques. 

Margem Liquida (d200/d030)•1 00 

( 488.670,43/512.313,55 )"100 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. 

Rentabilidade do Ativo (d200/c1).100 

( 488.670,43/592.772,41 ).100 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. 
Quanto maior, melhor. 

Solvencia Geral c1/(c21 +c221) 

592.772,41 /( 9.667,50 + 0,00) 

Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas 
dividas. Envolve além dos recursos liquidas, também os permanentes. 

Rebemos a exatidão do presente Cálculo dos lndices das Demonstrações Contábeis, realizado em 31112/2018 estando de acordo com a 
documentação enviada á Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos 
responsabilizamos por todas elas. 
a) As informações foram extraídas da folha n• 16 do Livro Diário n• 001 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o n• 
19/000642-0, em 07106/2019; 
b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; 
c) A sociedade não possui Auditoria Independente 

0,02 

0,86 

7,70 

7,70 

7,70 

7,70 

95,39 

82,44 

61 .32 

Guadalupe-PI, 31 de Dezembro de 2018 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificaçio 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repúblic;a 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

á~4de4 

~-
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

Junta Comercial Estado do Piaui 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI , assinado digitalmente, encontra

se registrado na Junta Comercial Estado do Piauí sob o número PIE1900076653. 

" 
·,, 

CPF/CNPJ 
33352275300 

08015319420 

,r;l;!' - r.:•· I' 

Asslnante(s) 
• i' .. ., i 

Nome 

EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS 

DIANE MARIA DIAS 

CERTIFI CO O REGISTRO EM 10/06/l019 12:14 SOB N' 20190236639 . 
PROTOCOLO: 190236639 DE 07 / 06/201 9 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11 90 2632020 . NIRE : l26000l 8311 . 
D M DIAS CONSTRUTORA EIRBLI 

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO 
PROCURADOR 

TERESINA, 10/ 06/2 019 
www.piauidigital.pi.gov. br 

A validade deste documento , se impresso, f ica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos porta is. 
Informftndo seus respect ivos c6digos de veri f ica ç ão 

4 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIBYIÇÃO DE 1° GRAU 
CERTIDAO ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FAL!:NCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N° 1774893 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFI CA QUE, revendo os registros de 
distribu ição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI , 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU ), 
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇOES DE FAL~NCIA CONCORDATA. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 30620619000160, REPRESENTANTE LEGAL: DIANE MARIA DIAS 
ENDEREÇO: QUADRA 15 CASA 12 SALA B 
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE- Pl 

OBSERVAÇOES: 

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Piauí; 

Esta certidão abrange apenas AÇÕE~ DE ~ALÊNCIA, CONCORDATA, 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria certidão; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que dever3o ser objeto de certidão específica ; 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados d~ instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. 

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias. 

Certidão emitida em 13 de Fevereiro de 2020 às 09 h 18 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br) , link "Certidão 
Negativa de 19 Instância" . Certidão N° 1774893. Código verificador: 
DF98F.88464.C2BBB.OC5F1 

FOLHA 1 de 
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SISOO - SISTEHA !E ltf=~S BAt«:: 00 BRASIL 
14/ 02/2020 - Autoatend1Mento - 10:37:55 
367971830 0347 

TRAtGERENCIA ENTRE aJfTAS ~ENTES 

CLIENTE: O H DI AS ~TRUTW\ & LO 
~IA: 3.679-X COO'A: 13.930-0 

FAvmECIOO 
AOO«:IA: 3679-X CONTA: 12.184-3 
ll.IENTE: PREFEIMA IUUCIPAL DE G 
VALOO: 2.237.38 
DATA A(BI)A()A: 14/02/2020 

Le1 a ro verso <X*> conservar este docuJIE!nto. 
entre outras 1 rrforEcOe5. 



D M DIAS CONSTRUTORA EIREU 
CNPJ: 30.620.619/ 0001-60 INSC E.ST 19.621.596-0 

DECLARACÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl 

ATI. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 

PROCESSO N° 013.0000229/2020 

A Empresa D M DIAS COSNTRUTORA EIRELI, estabelecida na Quadra 15 casa 12 

Sa la B, Centro CEP : 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 

30.620.619/0001-60, neste ato representado pelo Sócio e único Administrador o Sr. 

Diane Maria Dias com o CPF: 080.153.194-20, no uso de suas atribuições legais, vêm : 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 

Lei, que está em situação regu lar perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo r da Constituição Federal, e para fins do 

disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela a Lei 

nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressa lva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze ) anos, na condição de Aprendiz. 

Por ser verdade assina a presente. 

Guadalupe, em 17 de Fevereiro 2020. 

D M DIAS COSNTRUTORA EIRELI 

Diane Maria Dias 

QUADRA 15 CASA 12 SALA B- CENTRO 
CEP 64.840-000 GUADALUPE - PI 

fONE (89) 99906-0423 



ALVARÁ DE LICE 

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

~·/ SOCIAL: D M DIAS CONSTRUTORA 

nro.uLnro..· D M DIAS CONSTRUTORA & 

CONSTRUÇÃO DE 
FABRICAÇÃO DE 

RESERVATÓRIOS MET~J.L.''""' 
USINAGEM, TORNEARIA 
INSTALAÇÃO DE 
PERIGOSOS, 
PRAÇAS E 

CilflEFEiTUIV~ MUi11CIPAl 
:JE GUADALUPE 
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JUCEPJ 

Governo do Estado do Piauí 
Secretana EspeCial da MICro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do PiaUI 

CERTIDÃO ESPECiFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certdíe<~mos que as inlof mações abau(O constam dos doeument(JS ilrqulvados 
_ ____ _ _,;.:ne~s:.::ta:..:J:.::un:.:;l:;:,a .;;Co;:::me=rc=ial. _e 1>00 \IIQ!!nltl$ na data da sua exped!ÇãU. 

Certificamos que D M DIAS CONSTRUTORA EIREU 
j encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

NIRE 22600028311 

I CNPJ 30..620.61910001-60 

I 
I 
I 

.L_ 

-------------------- -
e En0er.ço ~m~eto 15. N"12, SALA 8 ;, CE.NTRO • Guac:alupe/PI· CE~ ~00 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Oescriçio 

223 20190236639 10/0612019 BALANCO 

PIAUt -ti' 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

. 002 20180480766 06/1212018 AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
223 20180393260 21/0912018 BALANCO 
315 20180196928 05/06/2018 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
091 2260002631 1 0510612016 ATO CONSTITUTIVO 

-· --- -------- . -
A aceitação desta certidao está condicionada à Esta certidão foi emitida automaticamente em 03102/2020, às 09:01 :54 (horário de BrasBia ). 

Se imp(essa. verificar sua autenticidade no https:/lwww.plauldlgltal.pl.gov.br, com o cóc:ligo GKAWDPLI. 

111111 1111 
PIC2000856810 

iSABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA 
Secte!Ano(a) Geral 

1 de 1 
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ADITIVO SOCIAL N2 1 

Luis Teodoro Neto, Brasileiro, Natural da cidade de Guadalupe Estado Piauí. solteiro. 

nascido em 02 de Setembro do ano de 1965, Empresário, com o CPF: 328.078.053 - 53, portador 

da cédula de identidade n° 1066296 SSP - Ma, residente e domiciliado na Quadra 15 casa 12, 

Bairro centro, CEP: 64.840-000 na cidade de Guadalupe - Pi, Titular da E LRELI (Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada), que gira sob a Denominação Social de: L 
TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, com sede e foro na C idade de 

Guadalupe-PI, na Quadra- 15, Casa - J 2, bairro: Centro, Cep:64840-000. devidamente registrada 

na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 2260002831 -1. em 05/06120 I 8. Inscrita no 

CNPJ :30.620.619/000l-60, resolve alterar seu Ato constitutivo mediante as seguintt:s cláusulas: 

Cláusula I" - Retira-se O Titular Luís Teodoro Neto, do Ato Constitutivo Eireli, cedendo e 

transferindo a totalidade de suas 350 (Trezentos e cinquenta) cotas de capita l Socia l, no valor 

de R$: 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) para a Sr~. Diane Maria Dias, que ingressa 

na Elreli que segue abaixo qualificada; 

Cláusula 21 - Ingressa na Eireli nesta data a Sr~ . Diane Maria Dias, Brasileira, Empresaria 

Solteira nascida em 13/10/1988, natural de Bezerros - PE, portadora da cédula de identidade 

RG n.2 4.595.831 SSP - Pl, expedlda em 17/05/2017, portadora do CPF: 080.153.194-20, 

residente e domiciliado na Quadra 15 Casa: 11 Bairro: Centro CEP: 64.840..000, Cidade : 

Guadalupe - Pl, com 350 (Trezentos e cinquentas) cotas de capital social, no valor de R$: 

350.000 (Trezentos e cinquenta mil reais) cedidas pelo titular retirante o Sr. Luís Teodoro 

Neto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Exime-se de todos os débitos e créditos e obrigações apurados até 

e ste aditivo o Titular desligado que, devidamente apurados, serão transferidos a Titular que ora 

ingressa na Eireli, dando o titular desligado, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada 

tendo a reclamar em juízo ou fora dele. 

Cláusula 3"- A administração da Eireli caberá a Titular Sr!. Oiane Maria Dias, com os poderes e 

atribuições de Administradora. autorizada uso do nome empresarial individualmente, vedado. no 
entanto, em ati.vidades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio 

ou de rerceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli . 
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§ 1° - Facultam-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em 

nome da Eíreli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que 
poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo 

indeterminado. 

§ 2°- Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.0 1.061 da lei 

1 0.406/2002; 

Cláusula 4" - Administradora declara. sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 
a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato. ou 

contra a economia popular, contra o s istema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula s•- A titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra 

empresa dessa modalidade. 

Cláusula 6" - A Eireli a partir deste ato girará sob a denominação social de: D M DIAS 
CONSTRUTORA EIRELl, e terá nome de fantasia: D M DIAS CONSTRUTORA & 

LOCADORA. 

Cláusula 7"- Ratificam-se todas as demais clausulas e condição do ato constitutivo original não 

alterado pelo o presente instrumento do aditivo social no 1. 

E, por estarem de perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento toi lavrado, 
mandaram-no digitar em O 1 (uma) via, assinando-o e levando-o a registro e arquivamento na 

Junta Comercial do Estado do .Piaui, para fins de direito. 

Guadalupe em 2 7 de Novembro de 20 18 

Diane Maria Dias 

Titular Administradora 

?~ Í..C f2·opo.ac úEin 
Luis Teodoro Neto 

Titular Retirante 
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D M DIAS <CONSTRUTORA EIREU 
CNPJ: 30.6·20.619/ 0001 -60 LNSC EST 19.621 .596-0 

DECLARACÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Pl 

ATI. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 

PROCESSO N° 013.0000229/2020. 

A Empresa D M DIAS COSNTRUTORA EIREU, estabelecida na Quadra 15 casa 12 

Sala B, Centro CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 

30.620.619/0001-60, neste ato representado pelo Sócio e único Administrador o Sr.!! 

Diane Maria Dias com o CPF: 080.153.194-20, no uso de suas atribuições lega is, vêm: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 

Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contrata r com o Poder Publico de qualquer esfera, 

ou suspensa de contratar om a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrências 

de fato supervenientes. 

Por se r verdade assina o presente. 

Guadalupe, em 17 de Fevereiro 2020. 

D M DIAS COSNTRUTORA EIREU 
Diane Maria Dias 

Sócio e único Administrador 
CPF: 080.153.194-20 

QUAORA 15 CASA 12 SALA B - CE.NTRO 
CEP 64.84ü-OOO GUADALUPE - Pl 

fONE ($9 ) 99906-0423 
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L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI 
CONTRATO SOCIAL 

Luís Teodoro Nt:to. Brasileiro . . aturai da eidadt: dl: GuaJalupe [stado Piauí. st>ltci ro. 
nas~ido l:m 0.2 d~. et~mbro do ano de 1965, Empresário. com o CPF: 328.078.053 53. punador 
da e~dula de identidade n" 1066296 SSP Ma. resi d~nte e domieiliaJo na Quadra 15 casa 12. 
Bain\) Cl:ntro. CEP: 6-L840-000 na cid:.tdc de Guadalupe -· Pi. constituem uma LIRLLI (Empr~:-a 

Individual de R~'-'pt>n!>ab i I idade Limi tada). mediuntl: as seguintes cl:iu~ulas: 

C láu~u la 1": A empn:sa gjrará sob a (.knominaçào soc ial t.lc: L T EDOHO 1\'f:TO 

COI\STIH I(';\0 EIRF.LI, ç tent nome de !"antasia: L T I'.JF.:TO CO '\STRli('AO & 

LOC \ Ç;\O. 

Cláusula :2" A L:ire li terú eomo st:dl' l: domidlio na Quadra 15 casa 12. saltl H. Bai rro 

ccntm. CEP: 64.840-UOO na cidade (.k Cl u<.~da l upl: Pl. 

Clúusula J': O capital soc ial serú de: RS: 350.000 .. 00 ( TrcLentus e cinquenta mil rea is I 
di vidido cm uma (mica quota de igual valor nomina l. 

Cláusula 4·': O objeto social da F. I R t:I.I será: 
4 I 20-4/00 - Construção de cdilkios. 2511-0100 - Fabricação d~ cstnnun.ts mctúlicas. 

2539-tJ/0 I - .' cn·iços dl: usinagcm. tornearia c solda. 2521 -7/()() - Fabricação ck l<liKill~). 

rcs~rvatóri os metúli~O!> ~ cakkiras para aquecimento ccntru l. 332 1-0/00- Instala(,:iil' de máquina!:
c cquipam~.:nto~ industriai s. 2 -39-0/0:?. - Serviços de tratamento e re' e~t imc:n to em m..:ta is. 7119-

7101- Servic,:os de cartografia. topografia~ gcodesia. 7731--1-/00 - .\lugud de máquinas e 
~ cquip:lllh:ntos ugrícolas sem operador. 7739-0103 .. Aluguel de palco:-.. coberturas c outra:-. 
((_?/ c~trutura:. de uso t~mporário. exceto andaimes. 021 0-1107 - l·:xtraçfin d~ madeira em llnn.:sla!> 

plamm.las. 381 1-4/00 - Coleta de residuus niio perigosos. 4211- 1/01 - Construc,:un dl:' rodm ias t' 

li: rrO\ ias. 4:2 13-R/00 - Obras de urbani zac,:iin - ruas. praças c calçadas. 422 1-9. O I - Con'\truçii~) d~ 

barragens e repr~sas para geração de energia cktric.:a. 42~ J .. <)/0:?. - (\>n~trtiÇ<io de ..:s taçô~:-. c nxks 

dt: di ·tri buiçào de ent:rg.ia detrica. 4:?.2 1-9/03 . Manutenção de redes de distribu ição Jc energia 
elétrica. -1- 292-8102 - Obras de montagcm industrial. -l) IJ -4/00 - Obra-. de t~ rrapknag~.:m. 4 ~2~-

3/0 I - lnsta laçôcs hidràulicas. sanittírias c de gas. 431.)9-1 105 - 1\:rfur:.u;Jo c wnstruçün de poç~1~ 
dc úgua. 4744-0/0-l - Cl>ll10rcio vnrejista de cnl. ar~ia. pedra britadn. tijolo!> t: t~l ha-. . 4520-0 OI -

Scn içus dt: manutcnçüo e reparação mednica de \deu lo!> automotor<.::-.. 45 ... 0-7 '03 - Cllm0n:io :J 

\arejo de peças e accssúrios novo, para ' eículos automotores. 45.20-0/0-l - S~rYiçn:-. de 

alinham l.:!nto c balanceamento de veículos automotores. 7732-2102 - 1\l ugué l de andu imc:s. 
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Cláusula 5'': A 1-:irdi iniciará suas ati vidadl:s em 30 de:: Maio d~ 20 18 ~ seu pra7o d~ 
duração é indeterminado. 

Cláusula 6": A responsabilidade do ti tular é restrita ao valor de suas quntns. 

respondendo ainda pela integralização do capital social. 

Cláusula 7": A administração da Eireli caberá ao Titular Luís Teodoro cto. com os 

podcn.:s c atribuições de Administrador. autorizado o uso do nome cmpn:sarütl indivitlualm~nte. 
vedado. no entanto. em atividades estranhas ao interesse so~.:ia l uu assumir ohrigaçõe~ seja em 

l·[tvor próprio ou de tl.!rcciros bem como onerar ou alienar bens imóveis da r. ireli . § I" - Faculta

se ao admi nistrador. nos limites de seus poderes. constitu ir procuradores em nome da 1-:ircli. 

dcvl.!ndo ser espcci ficado no instrumento de mandato. os atos e opcm<,:0cs que poderão praticar c 
:J duração do mandato. que no c<.~su de mandato j udicial. pod~rá st!r por prazo indctcm1inaJo. ~ 2" 

- Po<.krào ser des i gnado~ administradores não titular. na lorma prc' ista no art.'' 1.06 1 Ja lei 

I 0.40(i/:2002. 

Cláusula 8": O titular da Eirdi declara. sob as penas J a lei . que nilo p~u1icipa tk 

nenhuma outra çmpresa dessa moJalidade. 

Cláusula 9•' : Ao término da cada exercício social. em 31 J e dcLembru. o administraJor 

prestará contas justiticadas de sua administração. proct!tll.!nJo it d aborat.,:ii() do in\ entúrin. Jo 

balanço patri monial c do balanço de resultado l.!conó míco. cabendo a empresário. nn proporção 

c suas quotas. os lucros ou perdas apurado. 

Clúusula toa: A Eircli poderá a qualquer tc::mpo. abri r ou lcchar fi lial ou m11ra 

dependência. mediante deliberação assinaott pelo titular. 

Cláusula I I": O empresário poderá lixar uma rcLirada mensaL a titulo <.k ··pro labore··. 

obsl'rvadus as di sposiçôcs regulamentares pertinentes. 

Parúgra fn ún ico- O mt!smo procedimento scrú adlltado 1.!111 outro!> casos l.! tn que a Eirdi 

se resolva em relação a seu ritular. 

JUCEPI 
..... ~ .- ":\.<~ ,;;;, 
.. a..t•t• H ••• <'• 
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Cláusula 13": O Administrador declara. sob as penas da lei. de que.: não ~sta impedido de 
cx0rccr a adminisLraçào da empr\!sa. por lei \!special. ou em virtude d~ condcna~ão criminal. nu 
por se encontrar sob os et~itos dela. a pena 4ue vede, ainda que tcmporariarncnt~. o accs::,o u 
cargos públicos: ou por crime fa limentar. de prevaricação. pei ta ou suborno. concus~ào. peculato. 
ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional. contra normas de dcl~sa da 

concorrência. contra as relações de consumo. fé pública. ou a propriedade. 

Cláusula 14": Fica dei to o foro de da cidade de Guadulupc pura o cx-:rdcio c o 

cumpri mento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

1 ~ . por estar assim justo c contratado. lavra data e assina o presente instrumento 
part icular de constituição de Empresa lndi\idual de Responsabilidade Limitada. E!Rl:.LI. 

Ob1 iganJ,>-sc lidm~ntc por si c !>CUS herdeiros a cumpri-lo em todos os ~t!us tcmws. 

Luís Teodoro eto 
Titular Administrador 

Guadalupe em 30 de Maio de 20 1 g, 

CERTI FICO O REGISTRO EM 05/06/2018 11:30 SOB N' 22600028311. 
PROTOCOLO: 180196910 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇXO: 
11802155664. NIRE: 22600028311. 
L TEODORO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI 

RAIMUNDO NONATO DB OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 05/06/2018 
www. piauidigital.pi.gov . br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua a utent icidade nos respectivos p ortais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação · 



.. 

Em tt,tutetnur.'"·' . -~~..Wç::;.!(.l...,.~~ 
j ~~=:.._.r;,::o.:;....;; 
on~·oiç~c Oltvoira Brito 

e~~..riv rt 

Ct..IHOí:~ O fm"·(l ()f il'J7~.S E REGISTRO 
.. . ····i L . ''L - : ,} . ..) 

Muri~· cf. l ·' 0 Srito 
/ to • I t-, 1 \.. I \ 

Mcn.:: L ( .. !~·a 
;,N,L:~ lo ) I L , I • - ~-· • )1,\ 

1: 1,;~ A~:n: '/ : ~. •J. do ,.,~ o 
4 " ... .., JJL, .... ; ..• lt\ l\~ 1 I ' . ~,, 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 11 : 30 SOB N" 22600028311 . 
PROTOCOLO: 180196910 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇXO: 
11802155664. NIRE : 22600028311. 
L TEODORO NETO CONSTRUÇXO EIRELI 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEI RO JÚNIOR 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 05/06/2018 
www.piauidigital.pi .gov.br 

A validade deste documento , se impresso, fi c a sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respecti vos p o r t a i s. 
Informando seus respectivos códigos de verific a ção 



• 
À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl 

AIT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 

PROCESSO ADM. N2 013.0000229/2020 

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 

EMPRESA: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI. 

CNPJ: 30.620.619/0001- 20 

END. QUADRA 15 CASA 12 SALA 8 - CENTRO. 

CEP: 64.840-000- GUADALUPE- Pl 

e 



., 

rit'D.M.DIAS 11· Construtora 

EMPRESA: O M DIAS CONSTRUTORA EIREU - CONTRUTORA & LOCADORA 
CNPJ: 30.620.619/0001-60 INSC. EST. : 19.621 .596-0 I END.: QUADRA 15 N°12 CENTRO 

CEP: 64.840-000 - GUADALUPE- Pl 

Obra/Serviço: 
localidade: 
Município: 

Data: 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POUESPORTIVA 
PRAÇA DO BAIRRO CRUZETA 

GUADALUPE - Pl 
17/02/2020 

RESUMO 

BOla 25,00% 
REFE~NCIA: SINAPI-11/2019 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL 
' COM BOI (R$) 

O Serviços prehmmares unid. 1,00 6.108,58 
O Movimentação da terra unid. 1,00 
O Arquibancada unid. 1,00 52.674,04 
O Pisos e similares unid. 1,00 66.652,27 
O Pintura unid. 1,00 36.568,18 
O Instalações életricas unid. 1,00 14.460,46 
D Servir os complementares unid. 1,00 37.670,95 
O Serviços finais unid. 1,00 1.471,26 

PREÇO TOTAL DO ITEM COM BOI (R$)= 222.843,18 

·~ 

Oi 



ritJD.M.DIAS 1 I l i' Construtora 

EMPRESA: O M DIAS CONSTRUTORA EIRELI - CONTRUTORA ""'"-"""'"'"'"'""' 
CNPJ: 30.620.619/0001-60 INSC. EST.: 19.621 .596-0 I END.: QUADRA 15 N°12 CENTRO CEP: 

64.840-000 - GUADALUPE- Pl 

Obra/Serviço: 
Localidade: 

Município: 
Data: 

ITEM CÓOIGO 

1.1 74209/001 

1.2 98530 

- 98527 

1.4 

1.5 

2.2 

2.3 97083 

3.6 94965 

MUINIC:IPJIU DE GUAOALUPE- Pl 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORnVA 
PRAÇA DO BAIRRO CRUZETA 

GUADALUPE - Pl 
17/02/2020 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1x(2,00x2,00)m. mz 

Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior 
unid 

ou igual a 0,40m e menor que 0,60m. 

Remoção de raizes remanescente de tronco de árvore com 
unid 

diâmetro maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m. 

mpeza superficial da camada vegetal. mz 

convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas 
m 

corridas pontaletadas a cada 2,00m- 2 utilizações. 

BOI= 
REFER~NCIA: SINAPI-11/2019 

QUANT 

4,000 253,86 1.015,44 

9,000 79,01 711,11 

9,000 109,86 988,73 

800,000 0,31 247,01 

75,333 25,55 1.924,57 

m~km 1041,590 1,06 1.099,67 

reto fck=25mpa, traço1 :2,3:2,7 (cimento/ areia méda/ 
1) - preparo mecãnico com betoneira 400 I. 

3,034 314,98 955,51 

O} 



Pilares de contenção 

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retãngulares e 

3.7 92410 
estruturas similares com área média das seções menor ou 
igual a 0,25 m2, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 
utilizações. 

3.8 insumo-33 Aço ca-50,8,0mm, vergalhão. 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
3.9 92777 concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

ultizando aço ca-50 de 8,0mm- montagem. 

3.10 insumo-39 Aço ca 60-5,0mm, vergalhão. 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
3.11 92775 concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

ultizando aço ca-60 de 5,0mm- montagem. 

3.12 94965 
Concreto fck=25mpa, traço1 :2,3:2,7 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 I. 

Alvenaria 

• Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm ,bloco deitado) de 

3.13 87509 
paredes e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. 

3.14 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. 

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto 
3.15 87878 internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 

preparo manual. 

Embaço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 

3.16 87554 
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, para ambiente com área maior que 
10m2, espessura de 10mm, com execução de tasliscas. 

3.17 88487 
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, 
duas demãos. 

Assento em concreto armado e=7,0 em 

3.18 92410 
Montagem e desmontagem de fOrma, em madeira serrada, 2 
utilizações. 

Concreto ( assento arquibancada) 20mpa preparo mecânico, 
3.19 72183 espessura 7cm, com armação em tela soldada, acabamento 

liso. 

m2 8,676 91 ,86 

kg 82,760 4,59 

kg 82,760 8,21 

kg 34,761 3,87 

kg 34,761 10,09 

m3 3,535 314,98 

m2 225,452 78,97 

m3 19,973 30,77 

m2 180,804 3,03 

m2 180,804 12,38 

m2 171,272 8,09 

m2 11 ,400 91 ,86 

m2 119,240 68,24 

03 
~) 

~ 
1, 

tV 
796,99 

380,00 

679,22 

134,68 

350,72 

1.113,50 

17.804,62 

614,49 

547,45 

2.238,40 

1.385,17 

1.047,22 

8.136,46 



3.20 92410 
e desmontagem de fôrma, em madeira serrada ,2 

16,380 91 ,86 1.504,68 

3.21 insumo ca-60,5,0mm,vergalhão. kg 16,694 3,87 64,68 

3.22 94965 
ncreto fck=25mpa, traço1 :2,3:2,7 (cimento/ areia média/ m3 0,4336 314,98 136,57 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 I. 

4.1 87509 
Escavação manual de vala para viga baldrame, sem m2 31,103 78,97 2.456,25 
de fôrma. 

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de 
4.2 87878 internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço m2 31,103 3,03 94,17 

preparo manual. 

- 3 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 

87554 
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em m2 31,103 12,38 385,06 
internas de paredes, para ambiente com área maior 
10m2, espessura de 10mm, com execução de tasliscas. 

para m2 757,520 4,49 3.402,75 

m2 757,520 10,42 7.891 ,96 

m2 75,752 444,06 33.638,18 

chp 16,000 8,26 132,11 

16,600 42,45 704,66 

5.3 382,110 42,45 16.220,39 

5.4 22,148 16,41 363,54 

5.5 21,17 10.580,79 

29.254,55 
36.568,18 



os 

retângular fechado com lâmpada vapor metálico 400w. unid 12,000 285,84 

6.2 
Reator interno/integrado para lâmpada vapor metálico 400w, 

und 12,000 87,74 1.052,85 
fator de potência. 

6.3 91930 
bo de cobre flexível isolado, 6 mm2 , ant-chama 450f750v, 

m 363,000 5,55 2.013,82 
para circuitos terminais- fornecimento e instalação 

6.4 
flexivel corrugado, pvc, dn32mm (1"), para ci 

m 181 ,500 7,40 1.343,15 
rminais -fornecimento e instalação. 

6.5 
insumo- aste de aterramento em aço com 3,00m de comprimento 

unid 1,000 45,08 45,08 
00003379 dn=5/8", revistida com baixa camada de cobre, sem conector. 

6.6 98111 
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em poliestileno, 

unid 1,000 16,84 16,84 
diâmetro interno=0,3m. 

6.7 unid 4,000 307,93 1.231 ,73 

8 
insumo-

unid 4,000 588,34 2.353,35 
12372 

6.9 74130/001 
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema ( 

unid 2,000 11 ,76 23,53 americano) 10 a 30 a 240v, fornecimento e instalação. 

de distribuição de energia p/6 disjuntoers 
6.10 rmomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, unid 1,000 57,91 57,91 

em chapa metálica- fornecimento e instalação. 

brado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de 
7.1 galvanizado, com costura ,din 2440, diâmetro 'Z', com tela mz 249,960 111,96 27.985,57 

arame galvanizado, fio 14bwg e malha quadrada. 

7.2 
sinfra-

unid 2,000 878,82 1.757,64 
11137 

7.3 99855 m 6,400 61,49 393,56 

30.136,76 
37.670,95 

8.0 SERVIÇOS FINAIS 
8.1 99802 Limpeza final de obra, varrição m2 757,520 0,32 241 ,44 
8.2 99803 Limpeza de piso compano úmido. m2 757,520 1,24 935,57 

0,00 
1.1n,oo 

PRE O TOTAL DO ITEM COM BOI (R$ 1.471 ,26 

CPF:080.163.194·20 
Único Socio Administrador 

upeem 

t~;:::;osovo P. S~dn 
RG:1916631207 CREAIPI 

E.ngenheiro Civil 



rit D.M.DIAS 111· Construtora 

EMPRESA: O M DIAS CONSTRUTORA EIREU - CONTRUTORA & LOCADORA 
CNPJ: 30.620.619/0001-60 INSC. EST.: 19.621 .596-0 I END.: QUADRA 15 N°12 CENTRO 

CEP: 64.840-000 - GUADALUPE- Pl 

Obra/Serviço: 
Localidade: 
Municipio: 

Data: 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POUESPORTIVA 

PRAÇA DO BAIRRO CRUZETA 
GUADALUPE - Pl 

17/0212020 

TOTAL DA PARCELA R$) 
TOTAL ACUMULADO (R$) 

57.941 ,61 
57.941,61 

BOI= 25,00% 
REFERtNCIA: SINAPI-11/2019 

83.186,41 
222.843, 18 



D M DIAS CONSTRUTORA flREU 
CNPJ: 30.620.619/ 0001-60 INSC EST 19.621.596-0 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl 

ATT. COMISSÃO PERMAN ENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N2 003/2020 

PROCESSO N° 013.0000229/2020. 

A Empresa D M DIAS COSNTRUTORA EIRELI, estabelecida na Quadra 15 casa 12 Sala B, 

Centro CEP: 64.840-000, na Cidade de Guadalupe - Pl, inscrita no CNPJ: 

30.620.619/0001-60, neste ato representado pelo Sócio e único Administrador o Sr. 

Diane Maria Dias com o CPF: 080.153.194-20, no uso de suas at ribuições legais, vêm: 

Declarar que segue em anexos a Planilha com a proposta de preços. 

Guadalupe, em 17 de Fevereiro 2020. 

O M DIAS COSNTRUTORA EIRELJ 
Diane Maria Dias 

Sócio e único Administrador 
CPF: 080.153.194-20 

QUADRA: 15 CASA 12 SALA 8 - CENTRO 

CEP 64.840-000 GUA:DALUPE- Pl 

FONE (89) 99906-0423 



À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE- Pl 

ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO NQ 003/2020 

PROCESSO ADM. NQ 013.0000229/2020 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI. 

CNPJ: 30.620.619/0001- 20 

END. QUADRA 15 CASA 12 SALA B - CENTRO. 

CEP: 64.840-000 - GUADALUPE - Pl 

...... 

~-
:p 
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ATA DE REAUZAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000229/2020 

As oito horas e trinta minutos do dia dezoito do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se o 
Presidente da CPL deste OrgAo e respectivos membros, designados por Portaria, em atendimentos às Disposições 
contidas na Lei Federal n°. 8.666193 e alterações posteriores, a fim de receberem a documentaçlo e propostas 
comerciais referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO n•. 013.000022912020, para realizar os procedimentos 
relativos a TOMADA DE PREÇO NO. 00312020, tendo como objeto: Contrataçlo de empresa de engenharia para 
construçlo de quadra poliesportlva na escola municipal Tereainha Simpllcio, conforme especificaç6ea em anexos. 

Na data e hora rnan::adas para abertura do procedimento a Presidente abriu a seado, onde compareceu a seguinte 
empresa: D M DIAS CONSTRUTORA EIREU, CNPJ NO 30.820.819/0001-60. 

Foram recebidos pela Comisslo Pennanente de Ucitaçlo a documentação de credenciamento de rep~sentante 
legal e os envelopes contendo a Documentação de Habilitaçlo, Proposta Comercial que atavam lacrados e 
devidamente rubricedol por aeu representante legal. Na fase de credenciamento a empresa: D M DIAS 
CONSTRUTORA EIREU, CNPJ NO 30.820.81910001-80, cumpriu plenamente ao diapolto no Edital, sendo assim 
aedencilldo ....,._ legal. Após o credenciamento, passou a análise da Documentaçlo de Habilltaçlo da 
empresa acma dtada, onde constatou-se que tudo estava em oonfonnidade com o disposto no Edital, 
dedarando-a 8llim habilitada para a 2• fase do Processo l:.idtatório. Após a anéllse da documentaçAo da 
empresa na 1• fase, partiu-se para a segunda fase do presente processo, onde chegou-se a seguinte conclusAo: 

\ . . . 
EMPRESA: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 30.820.819/0001-60 

OBJETO: Contrataçlq de empresa de engenhi!rla para ÇOQStrvçAq d4p ~~ra poliesporti~ na escola municipal 
Teresinha Simpllcio, oonfonn~ .~ca~, ~m ane;cos. 1 •.• ,,1 , .. 

VALOR PROPOSTO: R$ 222.843,18 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e dezoito 
centavos). 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta'dias) I I 

, I '' 

Considerando o teor proposto, e oferecendo vantagem para a admlnistraçiO a Comilllo Permanente de LieitaçAo, 
declarou a empresa 1>-M DIAS CONSTRUTORA EIREU, CNPJ· NO 30.820.81MMJ01-40, com o valor de R$ 
222.843,18 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e quarenfa e tr6s l'eais e dezoito centavos), vencedora da 
presente licitaçlo, tudo devidamente comprovado através do processo Ucitatório, de reaponsabilidade da 
Comisslo Permanente de Llcitaçlo, estando, pois o respectivo' ~imanto, c::oridueo, pera submisslo ao 
exercido do controle final por parte da autoridade supérior. 1

• ' 

• I 

O M C EIRELI 
CNPJ N0'30.620.61810001-60 

.. 
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À 
ASSESSORIA JURrDICA 
ASSUNTO: EMISSÃO DE PARECER SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

LI ClT A TÓRIO 

TOMADA DE PREÇO No 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 013.0000229/2020 

Senhor Assessor, 

Em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal n ° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, estamos encaminhando o processo licitatório para análise e emissão de 
parecer conclusivo referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA 
SIMPLrCIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS. 

Sem mais para o momento. 

Guadalupe (PI), 18 de fevereiro de 2020. 

ENIO FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 



• 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓ RIA 

DA: ASSESSORIA JURfDICA 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
OBJETO: ANÁLISE DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000229/2020 

PARECER JURfDICO CONCLUSIVO 

Trata-se de procedimento Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo 
Menor Preço Valor Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA 
SIMPLfCIO, CONFORME ESPECIFICAÇCES EM ANEXOS . 

Compulsando os autos e considerando o nível de complexidade do serviço, 
entendo que in casu há um conjunto de elementos necessários e suficientes para bem 
caracterizar o objeto da licitação, tendo em vista o artigo 7°, I e 11 , da Lei n° 8.666/93. 

Estabelece o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que as minutas de 
editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por Assessoria Jurídica 
da Administração. Confeccionado o Edital, também restaram elaborados os termos, anexos e 
juntadas as documentações afins, documentação esta que fora ainda analisada no Parecer 
Prévio, tendo sido aparentemente satisfeitas, todas as exigências para o prosseguimento do 
certame. 

Concluída a sessão de abertura dos envelopes de documentação e proposta de 
preços, o procedimento licita tório foi encaminhado a esta procuradoria jurídica para emissão 
do parecer jurídico conclusivo . 

O processo conta até aqui devidamente numerado e rubricado. 

Cumpre destacar que o presente parecer versa exclusivamente sobre o aspecto 
legal do processo, sem adentrar a conveniência da licitação e seus objetos. 

Como já mencionado esta Assessoria Jurídica já se manifestou nos autos por 
meio do Parecer Jurídico, opinando pela regularidade da minuta do edital e da minuta do 
contrato, bem quanto aos aspectos da fase interna da T amada de Preços em tela pois 
constatamos o referido edital em absoluto respeito à Lei Federal n° 8.666/93, quanto às 
normas e princípios que regem a matéria. 



CONST!~UINOO UMA NOVA HISTÓ RIA 

para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA SIMPLfCIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇCES EM ANEXOS., conforme especificações contidas no edital e seus anexos. 
Inicialmente, há que se analisar se a licitação poderá ou não ser efetuada pela modalidade 
escolhida, a saber, a T amada de Preços. 

Considera-se oportuno o esclarecimento no sentido de que essa modalidade de 
licitação, T amada de Preços, tem por objetivo levar a efeito o certame, com fundamento no 
§ 2°, do art. 22, bem como a alínea ·b· do art. 23 ambos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 
1993, que assim dispõem: 

Art22. São modalidades de licitação: 
( ... ) 

11 - tomada de preços; 
( ... ) 

( ... ) 
( ... ) 
§ 2° Tornada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, obseNada a necessária qualificação. 
( ... ) 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a 111 do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratação: 
I - para obras e seNiços de engenharia: 
( ... ) 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais); 
( ... ). 

A modalidade T amada de Preços, que pode ser aplicada no caso em pauta, pois 
há autorização legal prevista no art. 23, I, b da Lei n° 8.666, de 1993, enquadrando-se esta 
modalidade no critério da anualidade orçamentária do planejamento das despesas públicas, 
considerando investimentos desta municipalidade em despesas desta natureza no exercício 
financeiro corrente. 

Ainda sobre o normativo de regência, cabe trazer à baila os dispositivos inerentes 
ao pretendido certame: 

Art.7° As licitações para a execução de obras e para a prestação de seNiços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência 
I - projeto básico; 

11 - projeto executivo; ~ . 
111 - execução das obras e seNiços. · -

--------------------~ 
c I 
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( ... ) 
§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 
11 - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários; 
111 - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
( ... ) 
Art. 8° A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em 
sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução. 
Parágrafo único. ~ proibido o retardamento imotivado da execução de obra 
ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua 
execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de 
ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que 
se refere o art. 26 desta Lei 
Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: 
( ... ) 
11 - execução indireta, nos seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global; 
( ... ) 
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 
considerados principalmente os seguintes requisitos: 
I - segurança; 
11 - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
111 - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 
matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação; 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 
durabilidade da obra ou do serviço; 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 
adequadas; 4 , VIl - impacto ambiental. 

O presente certame teve sua divulgação realizada através de publicação no 

Diário Oficial dos Municípios, edição do dia 03/02/2020; jornal de grande ci rculação, jornal 
Meio Norte, edição do dia 01 e 02/02/2020; no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
(LI ClT AÇOESWEB) e mural desta Prefeitura, tendo como data marcada para sua abertura o 
dia 18/02/2020, respeitando, portanto, o prazo legal estabelecido para este tipo de 
procedimento. 

Conforme se extrai da ata de realização do presente procedimento licitatório, no 
endereço, data e hora marcadas para abertura do procedimento, o Presidente abriu a 
Sessão Pública em atendimento às condições contidas no edital, onde compareceu somente 
a seguinte empresa: D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNPJ sob o n° 

30.620.619/0001-60. f ,: 
--~~----------------~--------------------------~ 
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Destaca-se que foram recebidos pela Comissão Permanente de Licitação a 

documentação de credenciamento da empresa e do seu representante legal e os envelopes 
contendo Documentação de Habilitação e Proposta Comercial que estavam lacrados e 

devidamente rubricados por seu representante legal. 

Na fase de credenciamento a empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, 
portadora do CNP J sob o n° 30.620.619/0001-60 cumpriu plenamente ao disposto no edital. 
Após a fase de credenciamento, passou-se a análise da Documentação de Habilitação da 
empresa, onde verificou-se, que a mesma, apresentou toda a documentação exigida no 
instrumento convocatório do certame, ficando devidamente habilitada para a abertura do 

envelope contendo a proposta da mesma. 

Da análise da documentação de habilitação apresentada foi constatada a 
• regularidade e atendimento pleno às exigências editalícias da empresa D M DIAS 

CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNP J sob o n° 30.620.619/0001-60. Foi dada a palavra 
ao seu representante presente, oportunidade em que o mesmo declinou do seu direito de 

recorrer sobre qualquer aspecto da habilitação. Ato contínuo, o envelope 0 02 da licitante 
habilitada foi aberto e a proposta analisada. A proposta foi vistada pelos membros da 

Comissão e pelo licitante presente. 

Constatada a regularidade e atendimento pleno às ex1genoas editalícias, 
classificaram-se as propostas como segue: 1° D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, portadora do 
CNPJ sob o n° 30.620.619/0001-60, pelo valor global de R$ 222.843,18 (duzentos e vinte e 
dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos). 

Desta forma, da análise da documentação apresentada, a Comissão, nos termos 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade, CLASSIFICAR a 
proposta da empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNP J sob o n° 
30.620.619/0001-60, pelo valor global de R$ 222.843,18 (duzentos e vinte e dois mil, 
oitocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), como VENCEDORA. 

No que tange à regularidade fiscal, foram apresentadas provas de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e no cadastro de contribuintes do Estado do Piauí, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

A empresa demonstrou ainda estar em situação regular perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social, e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como 
perante a Fazenda Estadual e a do Município de sua sede e além disso, foi apresentada a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de observância ao artigo 
27, V, da Lei n° 8.666/93, decorrente da norma contida no artigo 7°, XXXIII, da Constitui~:.fp 

da República Federativa do Brasil, bem como a declaração de idoneidade exigida no Ed ita~·, 

:/ 
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Em síntese, verifica-se que o processo ora analisado se encontra e consonância 
com as normas legais, encontrando-se apto a produzir seus efeitos. Todo o procedimento 
fora conduzido observando integralmente a legislação pertinente, conforme o mandamento 
da própria Constituição da República, inclusive sem qualquer interposição de recursos pela 

empresa inabilitada. 

Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação. a 
autoridade superior deverá homologar o resultado e considerando o exposto. opino pela 
homologação do certame. 

to nosso parecer, S.M.J. Retornem-se os autos a CP L. 

Guadalupe, 18 de fevereiro de 2020. 

Dr. João Albe 
Assessor Jurídico 

Advogado OAB/PI 11.725 



TOMADA DE PREÇO No 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 013.0000229/2020 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Exma. Sra. Maria Jozeneide 
Fernandes Lima, Prefeita do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, com base no 
artigo 43, inciso VI da Lei n° 8.666/1993 e posteriores alterações, resolve: 

e 1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente à TOMADA DE PREÇO No 
003/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 013.0000229/2020, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA SIMPLfCIO, conforme Termo de 
anexos do Edital e especificações estabelecidas neste Instrumento Convocatório. 

2. ADJUDICAR o objeto do certame à D M DIAS CONSTRUTORA EIREU, portadora do 
CNP J sob o n° 30.620.619/0001-60, que ofertou a proposta de menor preço, pelo valor 
de R$ 222.843,18 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezoito 
centavos). 

Teresina-PI, 18 de fevereiro de 2020. 

MARIA JOZENEI~NDES LIMA 
Prefeita Municipal 
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TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013.0000229/2020 

CONTRATO No 254/2020 

Contrato de empreitada por menor preço entre 
si celebram a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO e a Empresa D M DIAS 
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 
30.620.619/0001-60. 

• O MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, com sede, foro e 
administração nesta cidade, à Rua Maranhão, s/n, Bairro Vila Boa Esperança, Guadalupe, 
Pl , inscrita no CNPJ N°. 01 .796.883/0001-50, denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pela Senhora Josélia Lima Cavalcante Matos, domiciliada à Rua Mista , Casa 
23, Centro- Guadalupe, Pl, com CPF no 327.802.223-87, RG no 893019 SSP-PI e do outro 
lado a Empresa D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 30.620.619/0001-60, com 
sede na Quadra 15, n° 12, Centro, Guadalupe-PI, aqui representada pela sra. Diane Maria 
Dias, Sócia Gerente, com CPF No 080.153.194-20, residente e domiciliado em Guadalupe
PI, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a homologação 
da TOMADA DE PREÇO N° 003/2020, tendo justo e acordado celebrar o presente contrato 
de empreitada por menor preço, com fundamento na Lei Federal no 8.666/93 e suas 
alterações e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia para construção de quadra poliesportiva na escola 
municipal Teresinha Simplício. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO 
A CONTRATADA executará o serviço, objeto do presente Contrato, pelo valor de R$ 
222.843,18 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e dezoito 
centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VINCULAÇÃO 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a 
TOMADA DE PREÇO N° 003/2020, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. 
Esses documentos constam do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 013.0000229/2020 e 
são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de 
transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do 
contrato, cabe à contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições deste procedimento; 
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
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d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços 
prestados, para imediata substituição, caso o serviço não esteja de conformidade com as 
especificações do edital ; 
e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com as especificações e prazos 
estipulados para prestação dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar 
sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das 
obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada: 
a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual , utilizando-se todos os recursos materiais e 
humanos necessários para tanto. 
b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha 
a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 
c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal n° 8.666/93, com 
suas alterações. 
d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do 
objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga de material, etc. 
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
que darão origem ao contrato. 
f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 
g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços 
prestados, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer 
serviço entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada. 
h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da 
prestação dos serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal n° 
8.666/93 com suas alterações . 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte. o contrato, sem prévia e expressa anuência 
da CONTRATANTE; 
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato; 
k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscal ização do 
contrato, qualquer anormalidade verificada; 
I) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o 
ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 
n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução 
do contrato. 
o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber 
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da 
Lei Federal n° 8.666/93; 
p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das 
atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
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q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações 
judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados 
contra a CONTRATANTE por terceiros; 
r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus 
ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada 
nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais. 
t) Reajustar, junto aos funcionários contratados para executar o serviço, o salário de acordo 
com o salário mínimo repassado pelo Governo Federal; 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Após a homologação do contrato a licitante deverá executar o serviço até 31 .12.2020, após 
recebimento da Ordem de Serviços. 
A fiscalização receberá os trabalhos após a constatação de que a obra e/ou serviço está de 
acordo com o Contrato, não ficando, todavia, a CONTRATADA, isenta das 
responsabilidades previstas em leis, sendo: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da 
comunicação escrita do CONTRATADO; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observando o disposto no Artigo 69 da Lei Federal n°. 8.666/93; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético
profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou 
pelo Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 e plena eficácia a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial da União, podendo 
ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, 
§ 4°, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores . 

CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros para a execução da presente obra são de Dotação Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO/ATIVIDADE: 
12.361 .0004.2101 .0000- Outras atividades da educação básica FUNDEF, ELEMENTO DE 
DESPESA: 44.90.51 . 

CLÁUSULA NONA- DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio 
econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de 
lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado 
expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo 
apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos 
comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços 
relativamente a faturas anteriormente entre2ue!;. mesmo que essas ainda não tenham sido 
quitadas. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior 
ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao 
CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque 
nominal ou por depósito em conta corrente da contratada. 
a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) 
dias da prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/fatura , 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito- CND, emitida pelo INSS e do Certificado 
de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
b) A nota fiscal referida deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se 
referir; 
c) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA 
e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação 
da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo nesse caso, quaisquer 
ônus por parte da administração. 
d) O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da 
mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação 
anexada à fatura relativa aos Incisos 111 e IV, Art. 29 da Lei Federal no 8.666/93, e em caso 
de pendência o pagamento será suspenso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não 
haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo 
pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO -Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO 
Fica designado o servidor FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR, Engenheiro 
Civil , CREA-PI n°. 1915804590, como o gestor do presente Contrato, o qual acompanhará a 
execução dos serviços. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DAS PENALIDADES 
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o 
descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos 
legais implicarão, segundo a gravidade da falta , na aplicação das seguintes penalidades: 
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de 
atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° 
(décimo quinto) dia; 
Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo 
sexto) dia de atraso na entrega dos serviços ou no descumprimento das obrigações 
assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93; 
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da 
entrega dos serviços e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 26 (vinte e quatro) meses, na hipótese 
de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades cabíveis; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabil itação 



perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3° do art. 87 
da Lei Federal n° 8.666/93. 
O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas respectivas alterações. 
As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer 
aviso ou notificação judicial ou extrajudicia.l, descontadas dos créditos da CONTRATADA 
ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a 
ampla defesa. 
Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação 
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- DOS RECURSOS 
Dos atos do CONTRATANTE recorrente da aplicação da Lei n.0 8.666/93, cabem os 
recursos dispostos no seu art. 109. 

• CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA- DOS CASOS OMISSOS 

• 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que 
dispõe a Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirigir qualquer dúvida 
proveniente da execução deste contrato. 

E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas 
vias de igual teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2020 . 

/)iM!L~ [Jd},. 
D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ N° 30.620.619/0001 -60 
CONTRATADA 
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Obra/Serviço: 
Localidade: 

Município: 
Data: 

1.3 98527 

1.4 73903/001 

1.5 

2.2 

2.3 

3.6 94965 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
PRAÇA DO BAIRRO CRUZETA 

GUADALUPE - Pl 
17/02/2020 

e recorte de árvore com diâmetro de tronco 
0,60m. 

Remoção de raízes remanescente de tronco de árvore com 
diâmetro maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m. 

limpeza superficial da camada vegetal. 

Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. 

Concreto fck=25mpa, traço1 :2,3:2,7 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecãnico com betoneira 400 I. 

BOI= 
REFER~NCIA: SINAPI-11/2019 

4,000 1.015,44 

unid 9,000 79,01 711 o 11 

unid 9,000 109,86 988,73 

mz 800,000 0,31 247,01 

m 75,333 25,55 1.924,57 

m2 208,318 

m~km 1041 ,590 1,06 1.099,67 

m• 3,034 314,98 955,51 
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Pilares de contenção 

Montagem e desmontagem de fõnna de pilares retãngulares e 

3.7 92410 
estruturas similares com área média das seções menor ou m2 8,676 91,86 796,99 
igual a 0,25 m2, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 
utilizações. 

3.8 insumo-33 Aço ca-50,8,0mm, vergalhão. kg 82,760 4,59 380,00 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
3.9 92777 concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado kg 82,760 8,21 679,22 

ultizando aço ca-50 de 8,0mm- montagem. 

3.10 insumo-39 Aço ca 60-5,0mm, vergalhão. kg 34,761 3,87 134,68 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
3.11 92775 concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado kg 34,761 10,09 350,72 

ultizando aço ca-60 de 5,0mm- montagem. 

3.12 94965 
Concreto fck=25mpa, traço1 :2,3:2,7 (cimento/ areia média/ m3 3,535 314,98 1.113,50 
brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 I. 

Alvenaria 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

3.13 87509 
horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm ,bloco deitado) de m2 225,452 78,97 17.804,62 
paredes e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. 

3.14 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. m3 19,973 30,77 614,49 

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto 
3.15 87878 internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1 :3 com m2 180,804 3,03 547,45 

preparo manual. 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 

3.16 87554 
1 :2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces m2 180,804 12,38 2.238,40 
internas de paredes, para ambiente com área maior que 
1Om2, espessura de 1 Omm, com execução de tas I iscas. 

3.17 88487 
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, m2 171 ,272 8,09 1.385,17 duas demãos. 

Assento em concreto annado e=7 ,O em 

3.18 92410 
Montagem e desmontagem de fôrma, em madeira serrada, 2 m2 11 ,400 91 ,86 1.047,22 utilizações. 

Concreto ( assento arquibancada) 20mpa preparo mecânico, 
3.19 72183 espessura 7cm, com armação em tela soldada, acabamento m2 119,240 68,24 8.136,46 

liso. 



em concreto annado. 

3.20 92410 m2 16,380 91 ,86 1.504,68 

3.21 insumo ca-60,5,0mm,vergalhão. kg 16,694 3,87 64,68 

3.22 94965 
Concreto fck=25mpa, traço1 :2,3:2,7 (cimento/ areia média/ m3 0,4336 314,98 136,57 
brita 1)- preparo mecãnico com betoneira 400 I. 

87509 m2 31 ,103 78,97 2.456,25 

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de 
87878 internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço m2 31 ,103 3,03 94,17 

preparo manual. 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 

4.3 87554 
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em m2 31 ,103 12,38 385,06 
internas de paredes, para ambiente com área maior 
10m2, espessura de 10mm, com execução de tasliscas. 

m2 757,520 4,49 3.402,75 

em tela de aço soldada nervurada q-92, aço 
m, malha 15x15cm. 

m2 757,520 10,42 7.891 ,96 

Conncretagem de rdier, piso ou laje sobre solo, fck30 mpa, 
4.7 97094 para espessura de 1 Ocm -lançamento, densamento e m2 75,752 444,06 33.638,1 8 

acabamento. 

4.8 95282 
Desempenadeira de concreto, peso de 75kg, 4 pás, motor a 

chp 16,000 8,26 132,11 
gasolina, potência 5,5 hp- chp diurno. 

5.2 16,600 42,45 704,66 

5.3 382,110 42,45 16.220,39 

5.4 22,148 16,41 363,54 

5.5 21,17 10.580,79 

29.254,55 
36.568,18 



unid 12,000 285,84 3.430,10 

6.2 
Reator interno/integrado para lâmpada vapor metálico 400w, 

und 12,000 87,74 1.052,85 
alto fator de potência. 

6.3 91930 
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm2, ant-chama 450n50v, 

m 363,000 5,55 2.013,82 
para circuitos terminais- fornecimento e instalação 

6.4 91836 
terminais-

m 181 ,500 7,40 1.343,15 

6.5 
insumo- Haste de aterramento em aço com 3,00m de comprimento e 

unid 1,000 45,08 45,08 
00003379 dn=5/8", revistida com baixa camada de cobre, sem conectar. 

6.6 98111 
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em poliestileno, 

unid 1,000 16,84 16,84 
diâmetro intemo=0,3m. 

Assemtamento de poste de concreto com comprimento 

6.7 100583 
nominal de 11m, carga nominalmenor ou igual a100 dan, 

unid 4,000 307,93 1.231 ,73 
engastamento simples com 1,7 m desolo (não inclui 
fornecimento) . 

6.8 
insumo-

Poste de concreto duplo t,200kg ,h=11 m (nbr8451). unid 4,000 588,34 2.353,35 
12372 

6.9 74130/001 
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema ( 

unid 2,000 11,76 23,53 
americano) 10 a 30 a 240v, fornecimento e instalação. 

quadro de distribuição de energia p/6 disjuntoers 
6.10 84402 termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, unid 1,000 57,91 57,91 

em chapa metálica- fornecimento e instalação. 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos 
7.1 74244/001 aço galvanizado, com costura ,din 2440, diâmetro 2", com tela m2 249,960 111 ,96 27.985,57 

de arame galvanizado, fio 14bwg e malha quadrada. 

7.2 
sinfra-

Estrutura metálica de traves de fustal. unid 2,000 878,82 1.757,64 
11137 

7.3 99855 
simples, diâmetro , em aço 

m 6,400 61,49 393,56 

30.136,76 
37.670,95 

8.0 SERVIÇOS FINAIS 
8.1 99802 Limpeza final de obra, varrição m2 757,520 0,32 241 ,44 
8.2 99803 Limpeza de piso campana úmido. m2 757,520 1,24 935,57 

0,00 
PREÇO TOTAL DO ITEM SEM BOI {R$)= 1.177,00 
PREÇO TOTAL DO ITEM COM BOI (R$) = 1.471 ,26 



EXTRATO DO CONTRATO 

EXTRATO 0\W!IQ lBIMO A!liJMl 

CWfiO DO CONJBATO 

CON'J'BAT6Q6 

VALa!. CON'IBATO RS 

A~ .......... de ~l'lout ...... de ComiiiiD ,.._...de~-.. pdbl:o quo 
...... e lb«<ura de '1'0toWlA OIIIII(ÇO 111. OOJflDI, 00 .. ll.t ~ do COMII'-..., At llh.'OOm ne 
Sol.tdl~oopridlo61Pi'tflllur•........, o,_......,.Moidotlpo-...-co"*'llobal, 
Cll)oolljleo:_,..dt.,.._ • .....,.cW ......... ~ tolli,..,dll~ • 
......... ". ,.do ................... _eiAIIIWer'IIIII . ......... LII~tJ< 
~11~'*'>-•colocll•__..dol ....................... ~e~ 
do ......... '*'- llcllllilflo N tldl • ,...,...,. ~ do ~ ......,, 
R"&ft==mt+ , ......... ,.,.. ... ,_. ................ lb«<ura ...... -
~<~~~ç~o, ... ~ ..... r.wo.ra ...._.,.........,...o ,......., ... dtl~,...,.,_loale 
hrihlMIWIIpe"""' 21 ctoo~Mftlto • 21120. lllll RIIIIANOB Do!. SILVA. I'NIIdltàde CP\. 

WJ!Itm@ 

A,..,..._ loloooldpej. •·++ .. ~ ........ do CGmloolo ,..._do~- pdbl:o quo 

....,.e-... do'IOIMIIIl!INIQO • ~ ..., •udo ~ do -•-h Olh:lOmne 
s.iedll..._.,.pNolo.,.,...-..L o..--....ndo~~po_.,...,..pobol, .......... _..._.._pore ..,_do ~eiart<o6oadllldo e ...... ptico • 
......,._ ..._ 111 eM ~ .. do....., .,-..., '*llílnllldede- e Lll Feclniiii. IMfJJ), Lll 

~"' ~ ..... - ..... ~ .. ~ pt111 ,._ .,olquw 

aadndrNIIIOel1llpejlodo.,._~tlcll*l1elll Mdlctoo ~~·~· 
Mlllll'lftltw•tt1tn••rwmr 111 ~*nlo'-'~·no••~Mtt..,..,~ 
lldloçlo. cu~" eom fw11dó, &....., ~ 1*'1 o lri\'llh • dl1subMqo»n&e, oo INIIIIOioale 
~ ~·"'-'1.11 di~Mrtn de 2020. blo fOIIAIIOES DA SII.VA.I'mlclomdll CP!. 

AVISO DE lJQúldO 

A l'nlflkln hlunldpal de~ ..,..,. da Comboio Pwmlnonte de Ucbçlo tome pdl>ilco quo 
....a..6oaborturedeTOMADADt:P1\fÇO 111. 011/2020, na<la 17olt.,.ço do-ronahlOh:OOmne 
Solo de UdbtçGa, no~ ctoo Prefolluro M..,"'*" O ~cert..,., seri do tlp<> ,_...-co "'"""llobei. 
cujo cDjtto: CO!mAT,t,Çlo DE lMHSA PAU. ro!IHECNEitfO DE FORMII PAACnADA DE URNAS E 
vmu.4Atos fUNf:MIUos [ msT~ DE Sf.IMÇQS fUNWJuos P.W. ATtNDDI AS NEaSSIDAilfS DAS 
PESSOAS CNI9CTES DO MUNidPIO D€ GUAIIAU.IPE-1'1 Amvts DA SKmARIA MUIIICIPAI. DE ~ 
liXW. DE Cii.IAOAWPE-4'1,. confonM ~do-. IUdo ... .,.,.,.... "'"' 1 Lll ~ Nt. 
~J. lo!~ •• ~beM"""" ........ dllpool!;lo do< lnt-- .... "'-* 
~ ~ •........., do- -.e lldtotór1o na tldl de,..,......~ de 
Guodll.lpH\ HMi1: ll'lfi!W!'MII!dtl!oc'O'"?ntme fq ~~~~ • n1o '-~no,.. c11 
lbertln do .......,.... ~ ou "'Incidir """' fo!r1odo, lb ~ tramr.rldo por~ o prim5o cSo dtJ 
"'~ no - loal e hcriri>. ~ ·l'lout 21 de fevoNiro ctoo 2020. ENIO FO~DES OI\ 
SI.VA. Pmld..,to de Cl'l. 

\\''"'" .diarioficialdosn1unicipios.org 
..\ dh·ulga(,·ào \ 'it·tual dos atos nlunit·ipais 



LicitaçõesWeb - Recibo de Finalização 
Informativo para· efeito de cumprimento da IN TCE/PI N° 06 de 16/10/2017 

Órgão : P. M. DE GUADALUPE 

processo Ice proce"o admtnt•t"'tt•o J procedimento 

I LW-001642/20 I 003/2020 013.0000229/2020 

I 
data ult publloação J data abertura 

I I 

tipo do objeto 

18/02/2020 08:30 Obras e Serviços de Engenharia 03/02/2020 

descrição do objeto 
de empresa de engenharia para construção de quadra poliesportiva na escola municipal Teresi 

mplício, conforme especificações em anexos. 

I 

I 

modalidade 

I I 

tipo da licitacação 

I [ 
valor total previsto 

J To ma da de preço Menor preço R$223. 738,13 

[ 
data homologação 

J [ 
data finalização 

l 18/02/2020 07/07/2020 

Impresso em 07/07/2020 10:26 Página 1/ 1 


