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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2016 

 
Denominação:  
 
CNPJ/CPF n°:  
 
Endereço:  
 
E-mail:  
 
Cidade:        Estado:  
 
Telefone:          
 
Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, cópia 
do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

Local: ________________, de ______________ de 2016.  
 

          __________________________ 
       Assinatura  

 
Senhora Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e 
Contratos, preferencialmente pelo e-mail: esther@jaguariuna.sp.gov.br   
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da responsabilidade 
da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2016 
 

TITULO: Reforma de reservatório de água potável – Bairro Cruzeiro do Sul  
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço    
 
REGÊNCIA: Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global 
 
1.0 OBJETO: 
1.1 Contratação de empresa para reforma de reservatório de água potável, situado na Rua Eny P. 
Vilela Lima, Bairro Cruzeiro do Sul, conforme Anexos deste Edital.  
 
1.2 Todo material, equipamento e mão de obra necessários são de responsabilidade da licitante 
vencedora.  
 
2.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
2.1 O recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta de Preços 
dar-se-á até às 09:00 horas do dia 20 de dezembro de 2016, no Departamento de Protocolo e 
Arquivo, localizado à Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro, no Município de Jaguariúna. 
 
3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 
3.1 A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta de Preços dar-
se-á no Departamento de Licitações e Contratos, localizado no mesmo endereço indicado no 
Campo 2.0, às 09:30 horas do dia 20 de dezembro de 2016. 
 
4.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
4.1 O objeto deverá será executado em até 03 (três) meses, contados na Ordem de Serviços, na 
Rua Eny P. Villela Lima, bairro Cruzeiro do Sul, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto constantes nos Anexos I, II, III e IV. 
 
4.1.1. Será nomeado pela Prefeitura, profissional devidamente habilitado para exercer a 
fiscalização da execução do objeto.  
 
4.1.2. Será de responsabilidade da Licitante Vencedora o fornecimento de EPI’s (Equipamentos de 
Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários à execução do 
objeto, bem como os uniformes, transportes e alimentação dos funcionários. 
 
4.1.3. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado a critério exclusivo da Prefeitura. 
 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
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A Prefeitura do Município de Jaguariúna, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, 
torna público e para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação sob a modalidade 
TOMADA DE PREÇOS.  
 
Para retirar o Edital, o interessado deverá procurar o Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro, Jaguariúna/SP, no horário das 8:00 às 16:00 horas, mediante 
recolhimento de taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais). 
 
O Edital também será disponibilizado no site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, gratuitamente. 
 
5.0 DO OBJETO: 
5.1 A presente Tomada de Preços tem por objetivo a contratação de empresa para Reforma de 
reservatório de água potável, situado na Rua Eny P. Vilela Lima, Bairro Cruzeiro do Sul, 
com fornecimento de todo material, equipamento e mão de obra necessários para a execução do 
descrito em Campo 1.0 e anexos deste Edital e no prazo, local e condições de execução descrito 
no Campo 4.0. 
 
5.2. A apresentação da proposta pressupõe a concordância do Licitante com o solicitado. 
 
6.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 
6.1 Poderão participar da licitação as licitantes devidamente cadastradas junto à licitadora. 
 
6.2 As licitantes não cadastradas na licitadora que desejam participar do certame poderão fazê-lo 
desde que protocolem toda a documentação necessária para o cadastro, seguindo os Artigos 28 
(Documentação Jurídica); 29 (Documentação Fiscal); 30 (Documentação Técnica) e 31 
(Documentação Econômico Financeira), da Lei nº 8.666/93 até o terceiro dia anterior à data 
assinalada para o recebimento dos Envelopes Habilitação e Proposta de Preços, ou seja, até o dia 
15 de dezembro de 2016. 
 
6.3 Todos os licitantes cadastrados ou que tenham apresentado toda a documentação para 
tanto até o terceiro dia anterior à data assinalada para o recebimento e abertura dos 
Envelopes, terão obrigatoriamente, que apresentar a documentação exigida em Cláusula 8.4. 
 
6.4 Para os fins do disposto em 6.2, os interessados deverão dirigir-se ao Departamento de 
Licitações e Contratos, situado na sede da licitadora, no horário das 8:00 às 17:00 horas, de 
segunda à sexta-feira, ou através do telefone (19) 3867-9825, com Fábio, ou  (19) 3867-9707, com 
Esther, onde poderão obter as Normas para Cadastramento e, assim, cientificarem-se das 
condições para tal. 
 
6.5 Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei. 
 
6.6 Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio. 
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6.7 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta licitação, sem 
a prévia e expressa anuência da Prefeitura, exceto o previsto no Artigo 48, Inciso III da Lei 
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014. 
 
6.8 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta licitação, 
mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ou carta-credencial, 
conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste procedimento licitatório, 
inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, interpor ou renunciar ao direito de interposição 
de recursos e para todos os demais atos necessários. Caso seja titular da empresa, deverá portar 
documento que comprove sua capacidade de representar a mesma. 

6.9 A ausência de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se 
manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame. 

6.10 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 

6.11 A credencial ou procuração integrará os autos do respectivo processo administrativo e deverá 
ser entregue em separado dos envelopes, no local, data e horário designados no preâmbulo deste 
edital. 
 
6.12. DA VISTORIA 
6.12.1. A vistoria deverá ser agendada junto ao Departamento de Projetos, por meio do telefone 
(19) 3867-9810 / 3867-9740, com o Senhor Régis ou Narciso (Juca). A licitante deverá identificar-
se com a Razão Social e o nome do profissional que a licitante repute adequado para a realização 
da vistoria. 
 
6.12.2. Após a realização da vistoria, será emitido o Atestado para a licitante.  
 
7.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES 
7.1 Integra o presente edital, como parte indissociável, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Memorial Descritivo; 
ANEXO II – Planilha Orçamentária; 
ANEXO III – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO IV – Projeto (em mídia); 
ANEXO V – Modelo de Proposta de Preço (Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária); 
ANEXO VI – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração – Artigo 7º, Inc. XXXIII da Constituição Federal; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração de Fato Superveniente; 
ANEXO X – Modelo de Declaração de conhecimento da Lei Municipal nº 2003 de 23 de Setembro e 
2010; 
ANEXO XI – Minuta de Contrato; 
ANEXO XII – Termo de Ciência e Notificação; 
ANEXO XIII – Modelo de Ordem de Início de Serviço. 
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ANEXO XIV – Termo de Recebimento Provisório; 
ANEXO XV – Termo de Recebimento Definitivo; 
 
8.0 DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 
8.1 Os Envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços, deverão ser 
entregues na data, horário e local mencionados no Campo 2.0 deste Edital, separadamente, tendo 
o primeiro envelope o subtítulo HABILITAÇÃO e o segundo o subtítulo PROPOSTA DE 
PREÇOS, os quais deverão estar lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, os seguintes 
dizeres: 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA OU CARIMBO DO CNPJ 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.2 O Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos 
relacionados em cláusula 8.4, os quais poderão ser apresentados no original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por Cartório competente. 
Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica vinculada a 
apresentação do respectivo original para conferência. 
 
8.3 Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de omissão desse 
prazo, serão aceitas, as que foram emitidas nos 90 (noventa) dias anteriores à data determinada 
para o encerramento desta licitação. 
 
8.4 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO: 
 
8.4.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
8.4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.4.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as eventuais 
alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
8.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício. 
 
8.4.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.4.2.  DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
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8.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo à sede (matriz) ou 
domicílio (filial) do proponente. 
 
8.4.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais, a Dívida 
Ativa da União e à Seguridade Social, que deverá ser comprovada através da apresentação de 
certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
FISCAL RFB/PGFN). 
 
8.4.2.3. Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela 
Procuradoria Geral do estado ou declaração de isenção ou não incidência assinada pelo 
representante legal da licitante, sob as penas da Lei. 
 
8.4.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da proponente através de 
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários. 
 
8.4.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 
8.4.2.6. Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando situação 
regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
8.4.2.7 Declaração assinada por representante legal do proponente de que não outorga trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Anexo 
VIII. 
 
8.4.2.8 As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa. 
 
8.4.2.9. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de 
créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou 
cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou 
concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
 
8.4.3 – DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
8.4.3.1. Declaração da Licitante informando nome do responsável técnico, cujo vínculo deverá ser 
comprovado por: 
 
a) cópia autenticada da ficha de registro de empregado; ou 
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b) cópia autenticada da Carteira de Trabalho; ou 
c) caso o responsável técnico seja sócio da empresa, pela apresentação do Contrato Social e última 
alteração; ou 
d) contrato de prestação de serviço autônomo, com firma reconhecida. 
 
8.4.3.1.1. A licitante deverá possuir em seu quadro técnico, no mínimo, 01 (um) engenheiro civil, 
devidamente registrado no CREA/SP. 
 
8.4.3.2. Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA / CAU) da licitante e de 
seu(s) responsável(is) técnico(s); 
 
8.4.3.3 01 (um) ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da licitante e seu(s) 
responsável(eis) técnico(s) e sua(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) 
devidamente reconhecida(s) no CREA, que comprove(m) a execução de objeto(s) compatível(eis) 
ao deste certame. 
 
8.4.4 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
8.4.4.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial e/ou extrajudicial, expedida pelo(s) 
distribuidor(es) da sede da licitante; 
 
8.4.5 OUTROS DOCUMENTOS: 
8.4.5.1 Declaração de Fato Superveniente, conforme modelo Anexo IX. 
 
8.4.5.2. Declaração de conhecimento da Lei Municipal nº 2003, de 23 de Setembro de 2010, 
conforme Anexo X. 
 
8.4.5.3. Comprovante do Termo de Vistoria, conforme Cláusula 6.13. 
 
8.4.6. DOCUMENTOS RELATIVOS À MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
8.4.6.1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI. 
 
OBSERVAÇÕES: 
a) As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que optarem por postergar a 
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do Contrato e ter preferência 
no critério de desempate quando do julgamento das propostas, deverão apresentar declaração, 
conforme modelo Anexo VI, de que estão enquadradas como microempresas ou empresa de 
pequeno porte (conforme o caso) nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, e que querem exercer a preferência no critério de desempate no 
julgamento das propostas de preços; 
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b) A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante, entretanto a 
mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte. 
 
c) As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar no Envelope nº 
01 – Documentação para Habilitação todos os documentos referentes à regularidade fiscal, ainda 
que com restrições, todavia, apresentada à declaração constante do item acima, eventual restrição 
poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura do 
contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014. 
 
9.0 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
a) Proposta, seguindo os moldes do Anexo V (Cronograma Físico-Financeiro e Planilha 
Orçamentária). A proposta deve ser rubricada e assinada pelo representante legal, em papel 
timbrado da licitante, sem emendas, rasuras ou ressalvas, com seu respectivo prazo de validade. 
 
b) Além do meio físico, a proposta deverá ser apresentada em meio magnético, 
necessariamente em CD/DVD, sendo as planilhas gravadas para “leitura”, em EXCEL – 
Versão 2007. 
 
a e b.1) Os valores unitários e totais não poderão exceder aos das planilhas indicadas pela 
Prefeitura neste Edital. 
 
a e b.2) A licitante deverá declarar de que a proposta e planilhas apresentadas, impressa e 
em mídia, são iguais (compatíveis). Se houver divergência entre elas, será considerada a 
versão impressa.   
 
c) A proposta apresentada pela licitante deverá ainda conter a composição do índice de 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), devendo observar o disposto no Acórdão 2622/2013 – 
TCU, especialmente quando à necessidade de detalhamento e explicitação de sua composição por 
item de orçamento ou conjunto deles, não sendo admitido a inclusão de tributos de caráter 
personalístico como IRPJ, CSLL e custos com Administração local, instalação de 
canteiro/acampamento, mobilização/desmobilização e demais itens que possam ser apropriados 
com custos diretos da obra, conforme Modelo constante no Anexo II. 
 
d) A Proposta de Preços deverá conter o Cronograma Físico-Financeiro e a Planilha Orçamentária, 
conforme modelo Anexo V; 

 
e) A proponente deverá informar na proposta os dados da pessoa (nome, endereço e CPF) que irá 
assinar o Contrato, caso seja vencedora da licitação. 
 
f) prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da licitação.  
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g) A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a proponente 
examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, para elaboração de 
proposta voltada a execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.  
 
h) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos trabalhistas, 
sociais, fiscais e previdenciários, alimentação, uniformes, EPI”s (equipamentos de proteção 
individual), seguros, equipamentos, materiais, despesas de administração e outras despesas de 
qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto. 
 
i) Todos os preços deverão estar expressos em Reais (R$), com duas casas decimais, sendo o valor 
global escrito em algarismos e por extenso. 
 
10.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
10.1 As despesas decorrentes desta execução correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
302 122 17.512.29.1016 449051.99 
 
11.0 DO PROCEDIMENTO: 
11.1 No dia, horário e local indicados no Campo 2.0, o Departamento de Protocolo e Arquivo 
efetuará o recebimento dos Envelopes, em sessão pública, na data, horário e local indicados no 
Campo 3.0, a Comissão Permanente de Licitação procederá a abertura dos Envelopes n° 01 – 
HABILITAÇÃO. 
 
11.2 Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa 
devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a 
quem sejam conferidos amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do 
procedimento licitatório. 
 
11.3 No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o instrumento 
que a habilita a representar à licitante, acompanhado de Cédula de identidade e do CPF, antes do 
início dos trabalhos de abertura dos Envelopes. 
 
11.4 Se o portador dos Envelopes da licitante não detiver instrumento de representação, tal pessoa 
ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.  
 
11.5 Não serão aceitos envelopes abertos, ou documentos enviados por via fac-símile, telex ou 
Internet. 
 
11.6 Nessa mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, serão analisados os documentos 
contidos no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO e anunciado o resultado da habilitação ou 
designados dia e hora certa para a divulgação. 
 
11.7 Será julgada inabilitada a licitante que: 
a-) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Edital; 
b-) Colocar documentos em envelopes trocados; 
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c-) Não apresentar no prazo definido pela Comissão de Licitação, os eventuais esclarecimentos 
exigidos. 
 
11.8 Uma vez proferido o resultado da Habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos, serão devolvidos os Envelopes Propostas de Preços fechados aos licitantes 
inabilitados, diretamente ou pelo correio. 
 
11.9 Após a devolução supramencionada será procedida à abertura dos Envelopes nº 02 – 
PROPOSTA DE PREÇOS, dos licitantes habilitados, sendo os documentos neles encontrados, 
verificados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e demais 
participantes. 
 
11.10  Das sessões realizadas para a abertura dos Envelopes, bem como daquelas realizadas pela 
Comissão Permanente de Licitação, serão lavradas Atas circunstanciadas. 
 
12.0 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
12.1 Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
12.1.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de preços apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta de menor valor, nos seguintes termos:  
 
a) para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da sessão pública, sob pena de preclusão; 
 
b) se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “a”, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar 
nova proposta; 
 
b1) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 
 
12.2 O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a proposta de menor valor 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
12.2.1 Na hipótese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, será 
declarada a vencedora a proposta que tenha ofertado menor preço.     
 
12.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura de contrato.  
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12.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
12.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.   
   
13.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 
13.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos no art. 109, 
da Lei nº 8.666/93, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
13.2 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido “in albis” o prazo recursal, ou 
tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o processo 
licitatório será encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para a competente deliberação. 
 
13.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a licitante vencedora será comunicada, 
dentro do período de validade da proposta, a comparecer em data e local que forem indicados para 
assinatura do competente Contrato. 
 
14.0 DO CONTRATO: 
14.1 Constam da Minuta de Contrato, que compõe o ANEXO XI, as condições e forma de 
pagamento, as condições de recebimento do objeto, as sanções para o caso de inadimplemento e 
demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte integrante deste Edital. 
 
14.2 Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer licitante que 
tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como aquela cuja situação 
técnica ou econômico/financeira tenha se alterado após inicio de processamento do pleito 
licitatório, prejudicando o seu julgamento. 
 
14.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte da 
licitante convocada, implicará em sua eliminação além da incidência de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 81, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
15.0  DO PAGAMENTO: 
15.1 A cada período de 30 (trinta) dias de fluência do prazo de execução, a CONTRATANTE 
realizará a aferição dos serviços executados. 
 
15.1.1 Os pagamentos somente serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo 
responsável técnico da Prefeitura. 
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15.2 Ocorrendo à aprovação e rubrica das medições, a Licitante vencedora emitirá Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e), a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços eletrônicos: 
engenharia@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para dae.adm3@jaguariuna.sp.gov.br  
 
 
15.3 É obrigatória a indicação na NF-e, o número da Agência e da conta bancária do Banco do 
Brasil S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.   
 
15.4 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma 
estabelecida neste Edital e seus anexos. 
 
15.5 Para o efetivo pagamento, a Contratada deverá apresentar a relação dos nomes de seus 
funcionários e os comprovantes de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço).   
 
15.6 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pela 
licitadora. 
 
15.7 À licitante vencedora fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura 
emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em carteira 
simples, ou seja, diretamente na Prefeitura. 
 
15.8 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, deverá 
estar obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da Nota Fiscal 
da compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de origem florestal-
DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA, ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA.  
 
16.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1  A licitante vencedora será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no 
que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de acidentes do 
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial, no que diz respeito às normas 
de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3.214 de 08/07/1978, do 
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas 
por parte da licitadora ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 
 
16.2 A CONTRATADA, às suas custas, deverá instalar e manter em local visível, determinado 
pela fiscalização, placa de obra, conforme modelo a ser apresentado pela Prefeitura antes do início 
da execução dos serviços. 
 
16.3 A empresa vencedora deverá providenciar, em até 02 (dois) dias da emissão da 
Ordem de Serviços, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), onde 
deverá constar o nome e o número da carteira junto ao CREA do responsável pela execução 
dos serviços.  
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16.3.1. A ART/RRT deve vir assinalada como execução. 
 
16.4 A licitadora reserva-se no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos 
serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 
 
16.5 A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a licitadora ou a 
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, 
isentando a licitadora de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 
 
16.6 A licitante vencedora é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 
Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) que se fizerem 
necessário para a execução do mesmo, e consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos 
os danos e prejuízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 
licitadora ou para terceiros.  
 
16.7 Aplica-se a este Edital, as disposições da Lei nº 8.666/93 que regulamenta as licitações 
promovidas pela Administração Pública. 
 
16.8 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da licitadora no endereço mencionado no 
Campo 3.1 deste Edital, no horário comercial até 01 (um) dia antes da abertura dos Envelopes, ou pelo 
Telefone: (19) 3867-9801, com Lilian; (19) 3867-9780, com Aline; (19) 3867-9792, com Ricardo; (19) 
3867-9757, com Ana Paula, ou (19) 3867-9707, com Esther. 
 
 

                      Jaguariúna, 02 de dezembro de 2016. 
 
 
 

Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Reforma do Reservatório Cruzeiro do Sul 
Endereço: Rua Eny P. Villela Lima – bairro Cruzeiro do Sul 

Coordenadas: 23K -294.410,35m E - 7.4890.056,54m S 
  
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das 

obras e serviços. 

Os elementos básicos do desenho e especificações, ora fornecidas, são suficientes para o 

proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos 

usuais. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO – ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado 

na obra (un x mês). 

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 

desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18 (2013). Área 

mínima de 13,80 m². 

 

02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 

1) Será medido por área de placa executada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 

necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às 

placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, 

constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às 

intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; 

Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização 

de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma 
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uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), 

de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores. 

 

02.01.180 BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO 

CONFORME EXIGÊNCIASDA CETESB 

1) Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês (un x mês). 

2) O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte 

e instalação da cabine. Remunera também o fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais 

materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a higienização do banheiro e retirada semanal de 

efluentes. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB. 

 

03.01.060 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, INCLUINDO 

REVESTIMENTO 

1) Será medido por área real de laje pré-moldada, medida no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para 

a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de laje pré-moldada, inclusive o 

revestimento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: 

NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento 

cadastral, ou aferido antes da demolição (m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para 

a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto armado 

manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas:NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. 
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03.03.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU 

TETO 

1) Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida 

noprojeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para 

aexecução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, outeto, 

manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas:NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. 

 

TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA 

 

05.04.060 TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 

LOCAL DEDESPEJO - ENSACADO 

1) Será medido pelo volume de material ensacado transportado (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e recipientes (sacos de ráfia) necessários 

para o transporte manual horizontal e/ou vertical, de qualquer material ensacado oriundo de demolição 

até o local de despejo ou acomodação; remunera também a proteção das áreas envolvidas, bem como o 

despejo e acomodação dos materiais. 

 
05.07.040 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA 

– TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU 

METAL 

1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³). 

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou 

alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção 

e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a 

geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados 

em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo: 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da 

construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 
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Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente(CONAMA), 

Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma 

quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação 

final, independente da distância do local de despejo; 

c) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 

manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 

caçamba; 

e) A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 

carregamento,transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 

apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido,contendo 

informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de 

disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 

10004/2004. 

 
LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS 

 
13.01.060 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - 

LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 20MPA 

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas(m²). 

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica 

com altura de 16 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; aço para 

armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços 

de: estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante; o 

transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das 

vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando 

laje mista com altura total de 20 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada 
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na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não 

remunera o fornecimento de materiais e a mão-de obra para a execução da armadura transversal e da 

armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias. 

O concreto utilizado na moldagem das lajes será o mesmo especificado para o restante da 

estrutura,com a diferença de que só será permitido o uso de Brita número 1 em sua dosagem. 

O concreto deverá ser adensado de modo a promover a sua penetração total nas nervuras e 

logo em seguida sarrafeado, ficando a seção da laje concluída de acordo com o projeto estrutural. 

As lajes deverão sofrer cura úmida por no mínimo 10 dias consecutivos, começando logo 

após o concreto adquirir dureza superficial. 

Em princípio, o concreto a ser utilizado na obra será fornecido pré-misturado por empresa 

especializada, em caminhões betoneira, devendo os materiais utilizados atender às condições desta 

especificação.  

O concreto pré-misturado será transportado em caminhões betoneira, equipados com 

contadores de voltas localizados onde se possa fazer uma fácil leitura. 

Junto com cada carregamento, o fornecedor deverá enviar os dados de volume e tipo de 

concreto e outros dados que forem exigidos pela FISCALIZAÇÃO. 

Após a chegada do caminhão betoneira à obra, será adicionada água e o tambor deverá dar 

30voltas antes da descarga. Em nenhum caso poderá decorrer mais de uma hora desde a adição da água 

até o final do lançamento do concreto. 

Deverão ser retirados corpos de prova para o controle do concreto pré-misturado, de acordo 

com as normas pertinentes ao assunto 

O transporte do concreto do local do amassamento até o local de lançamento poderá ser feito 

manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecânicos, ou bombeamento. 

O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. 

A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, o início 

de toda e qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser iniciada após sua 

correspondente liberação. 

O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização dos ensaios de 

abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da FISCALIZAÇÃO, em cada 

caminhão betoneira. 
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O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças 

embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente concluído e aprovado. Todas as superfícies 

e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão 

ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. 

O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível praticar, diretamente 

em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.O lançamento será 

contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega de concreto. 

A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas após a 

verificação e aprovação de: 

 - geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas; 

 - montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas 

amarrações; 

 - montagem completa das peças embutidas na estrutura, como tubulações, 

eletrodutos e chumbadores; 

 - estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus apoios; 

 - limpeza rigorosa das formas e armaduras; e 

 - vedação das formas. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado 

continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. 

O adensamento será executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em fôrmas. 

Durante o adensamento, tomar as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou 

haja segregação dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios em seu 

redor, com prejuízo de aderência. 

O adensamento de concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos, através de 

vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas. 

Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. 

A utilização de vibradores de forma estará condicionada à autorização da FISCALIZAÇÃO 

e às medidas especiais para evitar o deslocamento e a deformação dos moldes. 

Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. 

Observar as prescrições do item 13.2.2 da NBR-6118. 
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Depois de lançado nas formas e durante o período de endurecimento, o concreto deverá ser 

protegido contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam 

produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura, devendo-se adotar os procedimentos de 

cura do concreto, de acordo com a NBR-6118. 

No caso de falhas nas peças concretadas, deverão ser providenciadas medidas 

corretivas,compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição, com emprego de 

materiais adequados a serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO. O autor do projeto estrutural deverá ser 

consultado quando for o caso do surgimento de defeitos graves. 

A retirada de formas e do escoramento só poderá ser feita quando o concreto tiver resistência 

suficiente para resistir às cargas atuantes na época e seu módulo de elasticidade tiver valor compatível 

com os deslocamentos avaliados. 

A retirada das fôrmas e escoramentos não deverá acontecer antes de: 

 - para faces laterais de vigas e pilares: 03 (três) dias; 

 - para faces inferiores de vigas e lajes, no caso das lajes com escoramento 

previamente posicionado com o uso de tiras de escoramento, com escoras bem 

encunhadas e convenientemente espaçadas : 14 (quatorze) dias; 

 - para faces inferiores de vigas e lajes sem escoramento: 21 (vinte e um) dias 

Satisfeitas as condições do projeto e de especificação, será aceita automaticamente a 

estrutura se a relação fck estabelecido no projeto for satisfeita. 

Quando não houver aceitação automática a decisão será baseada em uma ou mais das 

seguintes verificações: revisão de projeto, ensaios especiais do concreto,consultoria especializada, 

ensaios de estrutura e, se for necessário, demolição para reconstrução. 

 
ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM 

 
08.02.050 CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO 

1) Será medido pelo volume, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem 

escoradas e a cota de apoio, de cimbramento tubular metálico alocado multiplicado pelo período em 

meses de locação (m³ x mês). Nas peças de concreto em que as formas remunerem cimbramento, este 

deverá ser descontado, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem escoradas e a 

cota de apoio menos 3,00 m. 
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2) O item remunera o fornecimento de locação de todo o material necessário para a execução 

de cimbramento tubular metálico, para obras de edificação em geral. 

 

08.02.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO 

1) Será medido pelo volume, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem 

escoradas e a cota de apoio, do cimbramento montado e desmontado, sendo medido 100% na 

desmontagem (m³). Nas peças de concreto em que as formas remunerem cimbramento, este deverá ser 

descontado, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem escoradas e a cota de apoio 

menos 3,00 m. 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

montagem, desmontagem, empilhamento das peças e translado interno na obra, para a execução de 

cimbramento tubular metálico 

 
02.05.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 

ALTURA ATÉ 10 M 

1) Será medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na 

desmontagem (m). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, 

desmontagem,empilhamento das peças e traslado interno na obra, para andaimes em torres com até 10 

m de altura, inclusive o madeiramento do tablado. 

 

02.05.200 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO 

1) Será medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo período em meses de 

locação,altura da torre a partir de 2,00 m (m x mês). 

2) O item remunera o fornecimento de locação de andaime tubular tipo torre metálico com 

base quadrada (1,5 x 1,5 m), mão-de-obra necessária para transporte interno na obra: Quadros de base 

com travamentos e rodas emborrachadas para locomoção; guarda-corpo e rodapé,plataforma e quadros 

com escada; pisos metálicos. Utilizado somente para postes e pontos localizados; não substitui o 

andaime fachadeiro. Conforme NR 18 e/ou normas vigentes. Não remunera montagem e desmontagem. 
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PINTURA 

 
32.16.050 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS 

ACRÍLICOS, NA CORBRANCA 

1) Será medido por área de superfície com impermeabilização executada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no local, 

à base de polímeros acrílicos, compreendendo: 

a) Membrana à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso, com as características 

técnicas: 

 Coloração branca, resistente às intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa 

salina; 

 Não necessita proteção mecânica; 

 Protótipos comerciais: Denvercril, fabricação Dever Global; ou Hey´dicryl, fabricação 

Viapol; ou Vedapren Branco, fabricação Otto Baumgart, ou Igolflex Branco, fabricação Sika, ou outro 

desde que atenda às exigências mínimas da norma NBR 13321 e às características técnicas acima 

descritas; 

b) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: 

 Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão 

para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas; 

 Sobre a superfície totalmente seca aplicar a membrana acrílica em várias demãos até 

atingir o consumo mínimo conforme recomendações dos fabricantes, para a impermeabilização de lajes 

de coberturas sem transito, marquises, coberturas inclinadas,abóbadas, calhas em concreto, paredes 

externas sujeitas às batidas de chuva, etc. 

Não remunera o fornecimento e instalação de reforço têxtil sintético, quando necessário. 

 

32.16.060 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS 

ACRÍLICOS, NA CORBRANCA E REFORÇO EM TELA POLIÉSTER 

1) Será medido por área de superfície com impermeabilização executada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no local, 

à base de polímeros acrílicos, com reforço têxtil, compreendendo: 
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a) Membrana à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso, com as características 

técnicas: 

 Coloração branca, resistente às intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa 

salina; 

 Não necessita proteção mecânica; 

 Protótipos comerciais: Denvercril, fabricação Dever Global; ou Hey´dicryl, 

fabricaçãoViapol; ou Vedapren Branco, fabricação Otto Baumgart, ou Igolflex Branco, fabricaçãoSika, 

ou outro desde que atenda às exigências mínimas da norma NBR 13321 e às características técnicas 

acima descritas; 

b) Reforço em tela têxtil, com as características: 

 Tela estruturante em poliéster crua, engomada ou resinada, para impermeabilização 

aplicada a frio; 

 Malha de 2 x 2 mm; 

 Gramatura mínima de 36 g/m²; 

 Protótipos comerciais: Tela Industrial, fabricação Ernetex; ou Vedatex, fabricação Otto 

Baumgart, ou outro desde que atenda às características técnicas acima descritas; 

c) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: 

 Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão 

para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas; 

 Sobre a superfície totalmente seca aplicar a membrana acrílica em uma demão, conforme 

recomendações dos fabricantes; 

 Após a secagem da primeira demão aplicar o reforço em tela têxtil de poliéster, com 

sobreposição mínima de 5 cm nas emendas; 

 Aplicação da membrana acrílica em várias demãos até atingir o consumo 

mínimoconforme recomendações dos fabricantes, para a impermeabilização de lajes de coberturas sem 

transito, marquises, coberturas inclinadas, abóbadas, calhas em concreto, paredes externas sujeitas às 

batidas de chuva, etc, em locais com movimentação estrutural. 

 

33.11.000 PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
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a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do 

conjunto,no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as 

áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, 

grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por2,5 (dois e 

meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela 

área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

d) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro 

linear de tubulação correspondente, acrescida. 

2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético 

Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda à norma NBR 11702,referência 

tinta esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit esmalte sintético da Coral, ou Suvinilesmalte sintético da 

Glasurit, ou equivalente; diluente aguarrás, ou solvente para sintético;materiais acessórios e a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza epreparo da superfície, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação 

 

33.10.000 PINTURA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO / MASSA / GESSO / 

PEDRAS, INCLUSIVEPREPARO 

33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de 

até2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 

deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta acrílica 

Standard;diluente (água potável), acabamento fosco acetinado, referência Rende Muito da Coral, ou 

Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica Standard Basf-Glasurit, ou Nova cor 

Paredes Mais ou Aquacril Tinta Acrílica da Sherwin Williams, ou Eucatex Acrílico Rendimento Extra 

Standard da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 

dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida 

com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702. 
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REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 

 
17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO 

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 

espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão-de-obra necessária 

para a execução do chapisco. 

 

17.02.220 REBOCO 

1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 

espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do reboco. 

 

DIVERSOS 

 

24.03.100 ALÇAPÃO / TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA-CADEADO 

1) Será medido pela área do alçapão instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de alçapão constituído por: tampa em chapa de aço nº 

14(MSG), galvanizado, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de aço galvanizado de 

1" x 1" x 1/8"; suporte externo em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/4";dobradiças em 

perfis chatos de 1" x 1/4", com rebite de aço, diâmetro de 6 mm (1/4"), gancho porta-cadeado em aço 

galvanizado, com diâmetro de 9 mm (3/8"); cadeados em latão maciço com ganchos em aço temperado 

de 35 mm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da tampa. O 

item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma 

demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, 

conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou 

equivalente. Não remunera arremates de acabamento. 
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46.18.020 TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA TCLA, DN = 100 

MM, SEM JUNTAS E CONEXÕES 

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubo em ferro fundido dúctil, diâmetro 

nominal de 100 mm, com ponta e ponta, revestido internamente com argamassa de cimento aluminoso, 

externamente com zinco e pintura betuminosa vermelha, para redes de saneamento com utilização 

aparente, referência tubo integral com ponta e ponta TCLA, fabricação Barbará, ou equivalente; 

remunera também o corte dos tubos, o içamento e a instalação dos tubos por meio de equipamento 

adequado. Não remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução, 

quando necessário, de sistema de sustentação ou apoio das tubulações, nem o fornecimento e instalação 

de juntas e conexões. 

 

46.18.180 CURVA DE 90º, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, CLASSE PN-10, 

DN = 100 MM 

1) Será medido por unidade de curva instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de curva de 90º, em ferro fundido dúctil classe PN-

10,diâmetro nominal de 100 mm, um jogo, para as duas extremidades, de parafusos com porcas em aço 

galvanizado a fogo e arruelas de borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou equivalente 

materiais acessórios e a instalação em tubulações de ferro fundido dúctil. 

 

46.18.100 FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO, CLASSE PN-10, DN = 100 MM 

1) Será medido por unidade de flange instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de flange avulso, em ferro fundido dúctil classe PN-

10,diâmetro nominal de 100 mm, um jogo de parafusos com porcas em aço galvanizado a fogo e 

arruela de borracha natural ou sintética, fabricação Barbará, ou equivalente, materiais acessórios, 

execução e a instalação por meio de rosca, confeccionada de acordo com o diâmetro externo da ponta 

do tubo, onde será rosqueado. 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 Obra: Reforma do Reservatório - Cruzeiro do Sul - Local: R. Eny P. Villela Lima - bairro Cruzeiro do Sul  

 Proprietário: Prefeitura do Município de Jaguariúna  
Coordenadas: 23K -  294.410,35m E - 7.4890.056,54m S 

     Fonte CPOS - versão 167 - Junho - 2.016  

ITEM COD DISCRIMINAÇÃO  QUANT.  UNID. 
valor unitário TOTAL 

s/ BDI c/ BDI c / BDI 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES         3.917,09 
1 202 Container         

1.1 0202150 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²                
3,00  undxmes 297,54 368,09 1.104,27 

2 2080 Sinalização de Obra         

2.1 0208020 Placa de identificação para obra                
2,25  m² 343,88 425,41 957,17 

3 209 Construção Provisória         

3.1 0201180 
Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção 
conforme exigências da CETESB  

               
3,00  undxmes 500,00 618,55 1.855,65 

                

2   DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO         4.361,68 
1 301 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins         

1.1 0301060  
Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo 
revestimento 

           
175,00  m² 18,07 22,35 3.911,25 

1.2 0301040 Demolição manual de concreto armado                
1,16  m³ 240,80 297,89 345,55 

2 303 Demolição de revestimento em massa         

2.2 0303040 
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 
teto 

             
23,41  m² 3,62 4,48 104,88 

                

3   TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA 
OBRA         10.748,61 
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1 504 Transporte de material solto         

1.1 0504060 
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o 
local de despejo - ensacado 

             
54,36  m³ 77,62 96,02 5.219,65 

1.2 0507040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica 
- terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

             
54,36  m³ 82,22 101,71 5.528,96 

                

4   LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS         22.114,75 
1 1301 Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas         

1.1 1301060 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 
20 (16+4) e capa com concreto de 20MPa 

           
175,00  m² 102,15 126,37 22.114,75 

                

5   ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM         9.244,11 
1 0802 Cimbramento         

1.1 802050 Cimbramento tubular metálico            
568,75  m³xmes 3,75 4,64 2.639,00 

1.2 802060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico            
568,75  m³ 9,13 11,29 6.421,19 

1.3 205200 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico                
2,00  mxmes 66,99 82,87 165,74 

1.4 205060 
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com 
altura até 10 m 

               
2,00  m 7,35 9,09 18,18 

                

6   PINTURA         12.875,45 
1 3216 Impermeabilização flexível com membranas         

1.1 3216050 
Impermeabilização em membrana à base de polímeros 
acrílicos, na cor branca  

           
169,71  m² 34,50 42,68 7.243,22 

  3216060 
Impermeabilização em membrana à base de polímeros 
acrílicos, na cor branca e reforço em tela  poliéster 

             
14,04  m² 56,79 70,25 986,31 

                

2 331100 Pintura em superfície metálica, inclusive preparo         
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2.1 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo                
5,00  m² 25,36 31,37 156,85 

3 331000 
Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive 
preparo         

3.1 3310050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo             
212,45  m² 17,08 21,13 4.489,07 

                

7   REVESTIMENTO EM ARGAMASSA         3.749,94 

1 1702040 Chapisco com bianco            
208,33  m² 6,92 8,56 1.783,30 

2 1702220 Reboco            
208,33  m² 7,63 9,44 1.966,64 

                

8   DIVERSOS         3.610,21 
1 490600 Grelhas e tampas         

1.1 240310 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado                
2,00  m² 1.033,51 1.278,56 2.557,12 

2 461800 
Tubulação e conexões flangeadas em ferro dúctil, para redes de 
saneamento         

2.1 4618020 
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 
100mm, sem juntas e conexões 

              
0,75  m 344,93 426,71 320,03 

2.2 4618180 
Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, 
DN= 100mm  

               
2,00  UND 240,52 297,55 595,10 

2.3 4618100 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm                
1,00  UND 111,52 137,96 137,96 

                

    total geral (Inclui BDI)         70.621,84 
                

  
  
  

BDI (com desoneração) 23,71%      
Eng. Regis Totti Seben   

  CREA 0601338843 
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BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 
Nº do contrato:   
Tomador:   
Empreendimento: Reforma Reservatório Cruzeiro do Sul 
Programa:   
Identifique o tipo 
de obra: 3    
Construção de 
edifícios: 1 Informe a base de cálculo do ISSQN. 
Construção de 
rodovias e ferrovias: 2 ( X ) Sobre os serviços. 
Construção de 
redes de 
abastecimento de 
água, coleta de 
esgoto e 
construções 
correlatas: 3 

  Sobre a mão-de-obra. 

Construção e 
manutenção de 
estações e redes de 
distribuição de 
energia elétrica: 4 

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de 
pagamento. Lei 12844/2013. 

Obras portuárias, 
marítimas e fluviais: 5   SEM Desoneração. 
Fornecimento de 
materiais e 
equipamentos: 6 

x COM Desoneração. 

     
 Intervalo de admissibilidade  

Item 
Componente do 

BDI 
1º 

Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos 
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Administração 
Central 3,43% 4,93% 6,71% 3,43% 

Seguro e 
Garantia 0,28% 0,49% 0,75% 0,28% 

Risco 1,00% 1,39% 1,74% 1,00% 
Despesas 
Financeiras 0,94% 0,99% 1,17% 0,99% 

Lucro 6,74% 8,04% 9,40% 8,04% 
I1: PIS e COFINS 3,65% 
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 2,00% 
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) 2,00% 
     
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento 21,09% 
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento 23,71% 
     
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do 
percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada 
pela fórmula abaixo. 

     
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1 

     

     
Responsável Técnico do Tomador   

Carimbo e Assinatura   
        

Prefeito Municipal (ou Tomador)   
Carimbo e Assinatura   
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Quantitativos 

1 Container 
será considerado a locação de container para guarda de ferramentas e material 
período de obra 3 mês 

Sinalização da Obra 

Placa da obra 
será considerado uma placa, em chapa de aço galvanizado em estrutura de madeira, 
com tamanho de 1,5mx3m,  
com cores e dizeres conforme padrão da Prefeitura e do órgão fiscalizador 
a contratada será responsável também pela colocação, guarda e manutenção. 

tamanho largura 1,50 
altura 1,50 
área 2,25 m² 

Construção Provisória 
será considerado a locação de 1 banheiro químico, modelo standard, incluso manutenção 

período de obra 3 mês 

   
2 DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO 

301 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins 
será considerado a demolição manual da laje de cobertura do reservatório, incluindo 
revestimento 

área (medida em planta) 175 m² 
volume considerado 43,75 m³ 

será considerado a demolição manual de concreto armado, na superficie de contato entre 
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a estrutura e a laje a ser retirada 
numa espessura média de 5cm, para recuperação da estrutura 

extensão(medida em 
planta) 77 m 
largura 0,25 m 

espessura 0,05 m 
volume 0,96 m³ 

será também considerado a demolição de parte do concreto, situado na passagem da 
tubulação na parede externa 

volume  0,2 m³ 
volume total considerado 1,16 m³ 

   303 Demolição de revestimento em massa 
será considerado a demolição manual de revestimento externo, já deteriorado, numa 
largura média de 0,50m 
situado na parede do reservatório, e abaixo da laje 

raio do reservatório 7,45 m 
extensão do revestimento 46,81 m 

largura considerada 0,5 m 
área total 23,41 m² 

volume considerado 0,70 m³ 

504 Transporte de material solto 
será considerado o volume de material recolhido da demolição, e material de 
decomposição da laje de cobertura,  
depositado no fundo do reservatório, conforme constatado em inspeção (área da laje, 
com esp. de 5cm) 

volume de entulho 
depositado 8,75 m³ 

volume total considerado 54,36 m³ 

1301 Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas 
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será considerado Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) 
e capa com concreto de 20MPa 
neste já considera formas e demais acessórios, exceto cimbramento 

área (medida em planta) 175 m² 

2403100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado 
deverá ser executado alçapão de acesso, nas medidas: 

quantidade 2 und 
largura 1 m 

comprimento 1 m 
total 2 m² 

 
80205 Cimbramento metálico 

é calculado pelo volume, composto pela área da laje e pela altura de apoio e o tempo de 
locação 

área da laje 175 m² 
altura 3,25 m 

tempo de locação 1 mês 
total 568,75 m³/mês 

802060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico 
é calculado pelo volume, composto pela área da laje e pela altura de apoio 

área da laje 175 m² 
altura 3,25 m 
total 568,75 m³ 

 
205200 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico  

Será medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo período em meses de 
locação, 
altura da torre a partir de 2,00 m (m x mês) 

altura 2 m 
total 2 m 
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205060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m 
Será medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na 
desmontagem (m). 

altura 2 m 
total 2 m 

1702040 Chapisco com bianco  
será aplicado na parte inferior da laje de cobertura e tambem na área do retirada do 
revestimento externo 
será considerado um acrescimo referente à eventuais reparos quanto aos danos 
causados na retirada da laje existente 

área do reboco retirado 23,41 m² 
área da laje 175 m² 

total 208,33 m³ 

1702220 
 
Reboco 

 será aplicado na parte inferior da laje de cobertura e tambem na área do retirada do 
revestimento externo 

total 208,33 m³ 
para aplicação do reboco será considerado a utilização de torre de andanime, com rodas 

3216 Impermeabilização flexível com membranas 
3216050 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca  

será aplicado em toda a superficie interna da laje de cobertura, acrescido de 5% 
referente à eventuais reparos 

área da laje 175 m² 
total 183,75 m² 

descontando a área da 
junta 14,04 m² 
total 169,71 m² 
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3216060 
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca com 
tela de poliester 
será aplicado em toda a junta de concretagem, formada pela parede e a laje , 
considerando uma largura de 30cm 

extensão do revestimento 46,81 m 
largura considerada 0,3 m 

área total 14,04 m² 

   331100 Pintura em superfície metálica, inclusive preparo 

 
será aplicado nas tampas de acesso, bem como na tubulação de respiro 

 
área das tampas (2 lados) 4 m² 

 
área dos tubos 1 m² 

 
total 5 m³ 

331000 Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo 
será considerado a pintura da laje, na parte superior, bem como a parede lateral, com 
cerca de 0,8m de alura 
no padrão de cores da PMJ 

área da laje 175 m² 
área da parede 

altura 0,8 m 
extensão 46,81 m 
área 37,45 m² 
total 212,45 m² 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

Obra: Reforma do Reservatório Cruzeiro do Sul - Local : R. Eny P. Villela Lima - bairro Cruzeiro do Sul 
 coordenadas: 23K -  294.410,35m E - 7.4890.056,54m S  

 Proprietário: Prefeitura do Município de Jaguariúna  

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 ITEM   DISCRIMINAÇÃO   CUSTO   PERÍODO  
1ª mês 2ª mês 3ª mês 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.917,09  
      

3.917,09     
      

2 DEMOLIÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO  4.361,68  

      
4.361,68     

      

3  TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, 
DENTRO E FORA DA OBRA   10.748,61  

      
10.748,61     

      

4  LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO 
PRÉ-FABRICADOS   22.114,75  

      
11.057,38 11.057,37   

      

5  ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E 
DRENAGEM   9.244,11  

      
4.622,06 4.622,05   

      

6  PINTURA  12.875,45  
      
    12.875,45 
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7  REVESTIMENTO EM ARGAMASSA           
3.749,94  

      
    3.749,94 
      

8  DIVERSOS  3.610,21  
      
    3.610,21 
      

TOTAL 70.621,84 34.706,82 15.679,42 20.235,60 
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ANEXO IV – PROJETO:  
 

(EM MÍDIA) 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Tomada de Preços 004/2016 – Reforma do Reservatório - Cruzeiro do Sul - Local: R. Eny P. Villela Lima - bairro 

Cruzeiro do Sul  
 Proprietário: Prefeitura do Município de Jaguariúna  

Coordenadas: 23K -  294.410,35m E - 7.4890.056,54m S 
     Fonte CPOS - versão 167 - Junho - 2.016  

ITEM COD DISCRIMINAÇÃO  QUANT.  UNID. 
valor unitário TOTAL 

s/ BDI c/ BDI c / BDI 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES        
1 202 Container      

1.1 0202150 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²                
3,00  undxmes    

2 2080 Sinalização de Obra      
2.1 0208020 Placa de identificação para obra                

2,25  m²    
3 209 Construção Provisória      

3.1 0201180 
Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção 
conforme exigências da CETESB  

               
3,00  undxmes    

             
2   DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO        
1 301 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins      

1.1 0301060  
Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo 
revestimento 

           
175,00  m²    

1.2 0301040 Demolição manual de concreto armado                
1,16  m³    

2 303 Demolição de revestimento em massa      

2.2 0303040 
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 
teto 

             
23,41  m²    

             
3   TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA        



Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos 

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9780 / 3867 9801 / 3867 9757 / 3867 9707 / 9825 / 9786 

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

 

   
 
  41 
 

OBRA 
1 504 Transporte de material solto         

1.1 0504060 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o 
local de despejo - ensacado 

             
54,36  m³    

1.2 0507040 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica 
- terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal 

             
54,36  m³    

             
4   LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS        
1 1301 Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas      

1.1 1301060 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 
20 (16+4) e capa com concreto de 20MPa 

           
175,00  m²    

             
5   ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM        
1 0802 Cimbramento      

1.1 802050 Cimbramento tubular metálico            
568,75  m³xmes    

1.2 802060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico            
568,75  m³    

1.3 205200 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico                
2,00  mxmes    

1.4 205060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com 
altura até 10 m 

               
2,00  m    

             
6   PINTURA        
1 3216 Impermeabilização flexível com membranas      

1.1 3216050 
Impermeabilização em membrana à base de polímeros 
acrílicos, na cor branca  

           
169,71  m²    

  3216060 
Impermeabilização em membrana à base de polímeros 
acrílicos, na cor branca e reforço em tela  poliéster 

             
14,04  m²    
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2 331100 Pintura em superfície metálica, inclusive preparo      

2.1 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo                
5,00  m²    

3 331000 
Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive 
preparo      

3.1 3310050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo             
212,45  m²    

             
7   REVESTIMENTO EM ARGAMASSA        
1 1702040 Chapisco com bianco            

208,33  m²    

2 1702220 Reboco            
208,33  m²    

             
8   DIVERSOS        
1 490600 Grelhas e tampas      

1.1 240310 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado                
2,00  m²    

2 461800 Tubulação e conexões flangeadas em ferro dúctil, para redes de 
saneamento      

2.1 4618020 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 
100mm, sem juntas e conexões 

               
0,75  m    

2.2 4618180 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, 
DN= 100mm  

               
2,00  UND    

2.3 4618100 Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm                
1,00  UND    

        

  Total geral (Inclui BDI)      
 

ATENÇÃO: OS VALORES VALORES UNITÁRIO E TOTAIS NÃO PODEM ULTRAPASSAR OS INDICADOS NESTE EDITAL. 
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BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 
Nº do contrato:   
Tomador:   
Empreendimento: Reforma Reservatório Cruzeiro do Sul 
Programa:   
Identifique o tipo 
de obra: 3    
Construção de 
edifícios: 1 Informe a base de cálculo do ISSQN. 
Construção de 
rodovias e ferrovias: 2 ( X ) Sobre os serviços. 
Construção de 
redes de 
abastecimento de 
água, coleta de 
esgoto e 
construções 
correlatas: 3 

  Sobre a mão-de-obra. 

Construção e 
manutenção de 
estações e redes de 
distribuição de 
energia elétrica: 4 

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de 
pagamento. Lei 12844/2013. 

Obras portuárias, 
marítimas e fluviais: 5   SEM Desoneração. 
Fornecimento de 
materiais e 
equipamentos: 6 

x COM Desoneração. 

     
 Intervalo de admissibilidade  

Item 
Componente do 

BDI 
1º 

Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos 
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Administração 
Central     
Seguro e 
Garantia     
Risco     Despesas 
Financeiras     
Lucro     
I1: PIS e COFINS  
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)  
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)  
     
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento  
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento  
     
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do 
percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada 
pela fórmula abaixo. 

     
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1 

     

     
Licitante   

Carimbo e Assinatura   
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 

Tomada de Preços 004/2016 – Reforma do Reservatório Cruzeiro do Sul - Local : R. Eny P. Villela Lima - bairro Cruzeiro do Sul 
 coordenadas: 23K -  294.410,35m E - 7.4890.056,54m S  

 Proprietário: Prefeitura do Município de Jaguariúna  

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 ITEM   DISCRIMINAÇÃO   CUSTO   PERÍODO  
1ª mês 2ª mês 3ª mês 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

      

 

2 DEMOLIÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO   

3  TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, 
DENTRO E FORA DA OBRA    

4  LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO 
PRÉ-FABRICADOS      

5  ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E 
DRENAGEM      

6  PINTURA    
      

7  REVESTIMENTO EM ARGAMASSA   
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8  DIVERSOS    

TOTAL     
 

ATENÇÃO: OS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS NÃO PODEM ULTRAPASSAR OS INDICADOS NESTA PLANILHA. 
 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURADO CONTRATO:     Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
NOME:    ESTADO CIVIL:  PROFISSÃO: 
RG:   CPF: 
ENDEREÇO:      ENDEREÇO ELETRÔNICO:  

 
________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 
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ANEXO VI   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICOEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ 

nº _______________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da 

Tomada de Preços 004/2016, realizado pela Prefeitura do Município de Jaguariúna. 

 

_________________, _____, de ________de 2016. 

 

 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome: __________________________ 
RG nº: ________________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À  
Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Prezado Senhores. 
 
A empresa ____________________________________, com sede à 
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, credencia o(a) senhor(a) _______________________________, 
inscrito(a) no CPF/MF nº __________________, RG nº ___________________, para representá-
la na Tomada de Preços nº 004/2016, referente ao Processo Administrativo nº 12.393/2016, 
perante a Comissão Permanente de Licitações, podendo praticar todos os atos inerentes ao 
certame, com plenos poderes específicos para apresentar impugnações, interpor recursos e 
manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos e 
notificações, e assinar atas.  
 
  Atenciosamente, 
 

____________, ___ de _____________ de 2016. 
 
 
 
 

___________________________ 
(Nome da licitante) 

(Nome do representante da licitante) 
(CPF/MF e RG do representante da licitante) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 7º, inc. XXXIII da CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

 
 
Ref.: Tomada de Preços nº 004/2016. 
 
 
___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº ____________________, 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V, do art 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

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

 
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 
  

    
___________________________________ 

(data) 
 
 
 

_____________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

A signatária, para fins de participação na Tomada de Preços nº 004/2016, declara sob as penas da 

Lei, que não existem fatos supervenientes, que venham a impossibilitar a sua habilitação na 

licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

    

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 

 
________________,__de ___________de _______ 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Razão Social 

Representante legal/RG/CPF 
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ANEXO X   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 

2003/2010 

 
 
___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº ____________________, 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº____________ e do CPF nº ________________________, 

DECLARO, para os devidos fins que tenho conhecimento da Lei Municipal nº 2003, de 23 de 

setembro de 2010, que institui a obrigatoriedade do uso de madeira legalizada no Município de 

Jaguariúna, e me comprometo que quando da utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem nativa da flora brasileira, os mesmos serão adquiridos de pessoa jurídica devidamente 

cadastrada no CADMADEIRA. 

 
              _____________________, aos ______ de ______________ de _________ 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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ANEXO XI 
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA _____________, PARA 
REFORMA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.  
 
Processo Administrativo nº 12.393/2016. 
Contrato nº ____/_____. 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede à Rua Alfredo Bueno, n.º 1235, 
na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.410.866/0001-71, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Tarcísio Cleto Chiavegato, brasileiro, casado, 
Empresário, portador do RG nº 7.481.699-8 SSP/SP e CPF nº 056.597.528-53, residente domiciliado 
na Praça Carlos Gomes, no14, Jardim Paraíso, CEP: 13.820-00, neste Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a Empresa 
________________________inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, com sede á 
___________________, nº ______ - Bairro: ________, CEP.: _____________, no Município 
____________, Estado ________, representada legalmente neste ato por _______________, 
(Nacionalidade, Estado Civil, Profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº ______________ e 
inscrito no CPF/MF sob nº __________________,  residente e domiciliado no Município 
_____________, Estado _________, que também subscreve, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 
1.0 - OBJETO:  
1.1 Reforma de reservatório de água potável, situado na Rua Eny P. Vilela Lima, Bairro Cruzeiro do 
Sul, conforme Anexos do Edital.  
 
1.2 Todo material, equipamento e mão de obra necessários são de responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 
2.0 - DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
2.1- Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto, bem assim para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, 
como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os seguintes documentos: 
a) Edital da Tomada de Preços nº 004/2016; e 
b) Proposta da CONTRATADA. 
 
2.2 – Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a 
este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 
3.0  PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
3.1 O objeto deverá será executado em até 03 (três) meses, contados na Ordem de Serviços, na Rua 
Eny P. Vilela Lima, Bairro Cruzeiro do Sul, conforme Memorial Descritivo, Projeto e demais anexos 
contidos no Edital. 
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3.1.1. Será nomeado pela CONTRATADA, profissional devidamente habilitado para exercer as 
funções de fiscalização da obra.  
 
3.1.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI’s (Equipamentos de 
Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários à execução do objeto, 
bem como os uniformes, transportes e alimentação dos funcionários. 
 
3.1.3. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado a critério exclusivo da 
CONTRATANTE. 
 
4.0 – PREÇO: 
4.1 O preço global para a execução do objeto é de R$ ____________ (___________________), 
apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE. 
 
4.2 O preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer acréscimos, estando 
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 
CONTRATADA. 
 
4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 302 122 17.512.29.1016 449051.99 
 
5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 
5.1 A cada período de 30 (trinta) dias de fluência do prazo de execução, a CONTRATANTE 
realizará a aferição dos serviços executados. 
 
5.1.1 Os pagamentos somente serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo 
responsável técnico da CONTRATANTE. 
  
5.2 Ocorrendo à aprovação e rubrica das medições, a Licitante vencedora emitirá Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e), a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços eletrônicos: 
dae.adm3@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para engenharia@jaguariuna.sp.gov.br. 
 
5.4 É obrigatória a indicação na NF-e, o número da Agência e da conta bancária do Banco do Brasil 
S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.   
 
5.5 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma 
estabelecida neste Contrato, no Edital e seus anexos. 
 
5.6 Para o efetivo pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a relação dos nomes de seus 
funcionários e os comprovantes de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço).   
 
5.7 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pela 
CONTRANTE. 
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5.8 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida 
através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em carteira simples, 
ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 
 
5.9 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, deverá estar 
obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da Nota Fiscal da 
compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de origem florestal-DOF, 
expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA.  
 
6.0 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: 
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá 
subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, 
dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste. 
 
7.0 RESPONSABILIDADE: 
7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 
Contrato, e consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para 
terceiros. 
 
7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, 
perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a 
CONTRATADA. 
 
7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela 
CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a 
alegação de ignorância. 
 
7.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada de Preços nº 
004/2016. 
 
8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 
8.1 A CONTRATANTE indicará um funcionário que será o interlocutor de todos os contatos com a 
CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos trabalhos.  
 
8.2 O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui ou 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações e demais normas 
técnicas para a perfeita realização do objeto contratual. 
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9.0 GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES: 
9.1 Após a execução do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará 
ainda, responsável pelo prazo de 60 (sessenta) meses, por quaisquer defeitos, quer sejam eles de 
natureza técnica ou operacional, obrigando-se, às suas expensas, a reparações e/ou substituições, que 
se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.  
 
9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que forem 
determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por 
conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos. 
 
10.0 RECEBIMENTO DO OBJETO: 
10.1 O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização que for designado pela CONTRATANTE para tanto, mediante Termo de Recebimento 
Provisório, conforme ANEXO XIV, o qual será assinado pelas partes. 
 
10.2 Durante o período de 15 (quinze) dias da data de expedição do termo supra, o objeto ficará sob 
observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas. 
 
10.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula 10.2 e uma vez comprovado a adequação do objeto aos 
termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo, conforme ANEXO XV, assinado 
pelas partes 
 
11.0 PENALIDADES: 
11.1 O atraso na execução do objeto, importará na aplicação à CONTRATADA de multa na ordem 
de 10% (dez por cento) sobre o valor deste. 
 
11.2 A execução do objeto fora das condições estabelecidas, também ocasionará a incidência da 
multa prevista em Cláusula 11.1. 
 
11.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto em Cláusula anterior não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da 
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem 
a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
 
11.4 A inexecução total ou parcial do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito 
de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indiretamente, pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do Contrato. 
 
11.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nas 
Cláusulas precedentes. 
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11.6 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 
 
11.7 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções 
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n° 
8.883/94. 
 
12.0 RESCISÃO: 
12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 
enumerados nos Arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
 
12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79 da Lei 
8.666/93.  
 
13.0 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 A CONTRATADA deverá providenciar em até 02 (dois) dias da Ordem de Serviços, a 
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), onde deverá constar o nome e o número 
da carteira junto ao CREA do responsável pela execução dos serviços.  
 
13.1.1. A ART/RRT deve vir assinalada como execução. 
 
13.2 A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 
 
13.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não 
atenderem às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização. 
 
13.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representantes na execução dos 
serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir 
em decorrência dos mesmos. 
 
13.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que 
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do 
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de 
segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.º 3.214 de 08/07/1978, do 
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por 
parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 
 
13.6 A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo técnico realizem 
pessoal e diretamente o objeto ora contratado. 
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13.7 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita autorização da 
CONTRATANTE, exceto o previsto no Artigo 48, Inciso III, da Lei Complementar 147/2014.  
 
13.8 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 
Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) que se fizerem 
necessário para a execução do mesmo, e consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos 
os danos e prejuízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 
CONTRATANTE ou para terceiros. 
 
13.9 A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais, obriga-se a 
adquiri-los de pessoa jurídicas cadastradas no CADMADEIRA. 
 
13.10 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.º 8.666/93 e alterações, que regulamenta as 
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 
 
14.0. TOLERÂNCIA: 
14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus 
Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses 
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância 
houvesse ocorrido. 
 
15.0 VIGÊNCIA: 
15.1 Este Contrato vigorará por até 03 (três) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço. 
 
16.0 - VALOR DO CONTRATO: 
16.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 
________(______________). 
 
17.0 -  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO: 
17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e 
Notificação, conforme Anexo XII, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
18.0 – FORO: 
18.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, 
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que seja. 
  
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 
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Jaguariúna, __de ______ de _____. 
 
 

_____________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
 
 
___________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
Testemunhas:  
 
 
_________________________              ________________________ 
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ANEXO XII 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 
Contrato n° _____/____. 
Objeto: REFORMA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA – BAIRRO CRUZEIRO DO SUL, 
conforme Anexos do Edital.  
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Contratada: __________________________________________________ 
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se 
for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

                                                                        Jaguariúna, __ de ________ de _____. 
 
 
_____________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
 
                                                                                                
______________________________________________ 
CONTRATADA 
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ANEXO XIII 
 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO Nº ___/____  
 

(Ref. Tomada de Preços nº 004/2016) 
 
 

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ\MF sob nº 
46.410.866/0001-71, autoriza a empresa ________________________, inscrita no CNPJ\MF sob 
nº _____________, a dar início a execução do objeto do Contrato nº _____, certame em 
epígrafe, no endereço ____________, neste Município. 
 
 
Jaguariúna, aos ____ de _______ de ________. 
 
 
__________________________________________________________________  
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL DA CONTRATADA  
CREA Nº 
 
 
 
__________________________________________________________________  
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  
CARGO: 
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ANEXO XIV 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 004/2016 
 

 
1-) OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Objeto: Reforma de Reservatório de Água – Bairro Cruzeiro do Sul, conforme Anexos do 
Edital.  
 
DECLARAÇÃO: 
Declaramos ter recebido os serviços executados, em caráter provisório, pelo prazo de 15 
(quinze) dias, para efeito de posterior verificação de conformidade com o especificado, não 
importando este em aceitação do que foi executado, ficando claro que a CONTRATANTE 
rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados, caso se observe que os mesmos não se 
encontram de acordo com o objeto. 
 
Outrossim, aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na Lei nº 
8.666/93. 
 
 

Jaguariúna, __ de ______ de ______. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Responsável pela Fiscalização 
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ANEXO XV 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 004/2016. 
 
 
1-) OBJETO DA LICITAÇÃO: 
1.1 Reforma de Reservatório de Água – Bairro Cruzeiro do Sul, conforme Anexos do 
Edital.  
 
 
DECLARAÇÃO: 
Em razão de que os serviços executados, recebidos através do TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO, datado em ___/___/____, cuja descrição segue acima, acha-se em conformidade 
com o especificado na licitação supra, bem assim encontram-se dentro dos padrões de qualidade 
exigíveis, declaramos que o mesmo é considerado aceito DEFINITIVAMENTE. 
 

 
Jaguariúna, _____ de ________ de _____. 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Responsável pela Fiscalização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


