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l<r:GIRO 1)[ RETIRAR)A DE EI)]']'A]. PELA IN']'ERNE']
TOl\'IAI)A l)E PREÇOS l\' OO1/2017

l)cnorlllnaçã o

('NP.l/CPl: n

Endereço

F-mai l

(I'idade Estado

I'cle tl)nc

Obtivcillos. através clo acesso à página wlwl\ l: l.iç.i!.g.çgç.$.JggUqr.jy:n4:$p:gçll\:..,.bl. nesta data. cópia
clo instruillcnto convocat(frio da licitação acima idcntit'icatla

Laca de dc 20 17

Assinatura

Senhora Licitante

Visando à comunicação ILnuta entre esta Prclbitura e suta cillpresa. solicitatnos a Vossa
Senhoria l)reencher o recibo de retirada do l:dilUI e renletê-lo ao Departamento de Licitações e
('ontratos. l)rcfcrencialmente pelo c-mail : çslh.ç!..t.ÉÜ.g:gltg!..l..t:.t.1l.g.:.$p.:gQ)t.:.b.t.

\ não remessa do recibo exime a Preléitura do \município de .laguariúna da responsabilidade
cla comi,inicação l)or meio cjc ( -n?a// dc eventuais esclarecimentos e retiticações ocorridas no
nstrumento conçocat(brio. bcm como cle quaistlt.ter inti)rmações adiciona.tis. não cabendo

l)ostcriormentc qualquer rec mail)ação.
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E i)iTAL i)A 'roNiADA i)i PR I'('OS N t)o 1 /2o 1

TITULO: Construção de di(]ue dc contenção para tan(luas dc hipoclorito de s(ódio
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS

ÍME/EPP)
llPO [)E ],,]('ITAÇAO: \tenor Preço

REGIEN(I'IA: Lei Federal n" 8.66(l dc 21 dc Junho de 1993 c Lei Complementar n" 123/201)6

alteratla pela Lci Complementar n" 147/2014.

RL(;IME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global

l .O OB.FETO:
(.ontratação de empresa pala construção (ic dique de contenção para tanques de hipoclorito dc

sódio. seguindo contbrine cspecií'icações e quantitativos constantes cin Anexo (mídia). pane
integrante deste.

1 .2 lodo tnatcrial. equipaillcnto c mão de obra necessários são dc icsponsabilidade da licitante
vencedora

2.0 DATA. HORÁRIO E l,oCAL l)E ENTRA':GA DOS ENVllloI'l':S:
2. 1 0 tcccbimento tios Envelopes contendo a clocumcntação clc l labilititção e a I'reposta clc Preços
dar-sc-á até àt.1}9:111L!!Ql3W !ilg} çli4 17 dç Ab! il;.dç.2QI 7. no l)ellartamento dc I'rotocolo e
Arquivo. locali/acho à Rua Allredo 13ucno. 1235. ('entro. no Município dc .lagutiri(ma

3.0 1)ATA. HORÁRIO E LoCAl, 1)1,: AliERTI.TRA l)OS El\VEI.oI'ES:
A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação c a Proposta de I'reços dar-

sc-á no Departamento de Licitações e Contratos. locali/ado no mesmo endereço indicado no
Campo 2.0. às 09:30 horas do dia 17 de .Abril::de 2017.

4.0 PRAZO, Lo(:AL 1: Cona)IÇ:oI':S l)F: F:Xl:(:IJÇAo
+. 1 0 objeto dc\.erá ser:i executado cm até 60 (sessenta) dias. contados a partir dít data da Ordem
dc Serviço. na Estação de Inttaillcntcl dc Esgoto- sito nit Av. Pacífico Maneja. N"1000 - }3
Rali'ro: Vargeão en] .lauuari(tna - SP. C[P: 1382o-000. contbtme Mcmoria] [)escritixo. P]ttni]ha
Orçamcntária.(.ronogtaina l:ísico-Financeiro e Prometo constantes nos Anexos 1, 11. 111 e IV

4.1.1. Set'á nomeado pela I'rctéitu
fiscalização da execução do objeto.

flrolissional devidamente habilitado para exercer

4. 1 .2. Será de responsabilitli\dc da l.icitante Vencedora o fbtnccimellto de EI'l's (Ecluipamcntos dc
Proteção Individual) c [ll'C's (Equipamentos de ]'rotação (-o]ctivti). necessários à execução do
obicto. bem como os uniformes. transportes c alimentação dos f'uncionános.

O pl'azul de execução di )bjcto poderá ser prorr tido a critério exclusivo da Pictbitura

y
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NOR)IAS E CONDIÇOES ESPECIFICAS

.q. Pretêitt.tra cio Nlunicípio dc .laguariúna. em coillbrinidade com a legislação e normas pertinentes.
toma público c para conhecimento dos interessados. que terá realizar licitação soh :t modalidade
TOi\iAI)A i)F: i'nacos

Pala retirar o Edital. o interessado del.erá procurar o l)cl)attamcilto de l.,imitações e (contratos. sito
à Rala Albedo 13t,tente, 1235. ('cntl'o. .laguarit.ina/SP. no horário das 8:00 às 16:00 horas. mediante

'ccolhimcnto de taxa no valor dc R$ 14.00 (quatorze I'eais).

O Edital também será disponibilizado no site :.W»..:..liçilêçQç$.jRgçig.!.j.t:!Jtlê,$P:gQ} :b!'. grau.litamcnte

5.0 DO OB.J ISTO:
5. 1 A presente Toillacla de I'ruços tem por obleti\'o a contratação cle empresa })i.tr:t (:onstrução de
dique dc contenção l)ara tanques de hipoc]orito (]c sódio coil] fbtnectmento dc todo material.
ecluipamento e hão de obra necessários alara a execução clo descrito em Campo 1.0 e allcxos deste
Edital c no prazo. local c condições de execução clcscrito no Campo +.0.

5.2. A al)rebentação da proposta pressupõe a concordância do Licitante com o solicitítd(

6.0 1)AS CONDIÇOES (;l.RAIA P.4RA I'ARTI(:ll'AÇAo:
6, 1 }'oderão participar da licitação as licitantes devictamente cadastrados .junto à licitaclora

6.2 As licitantes não cadastrados na licitadora (]ue desejam participar cto certame poderão thzê-lo
desde quc protocolcm toda a documentação necessária para o ça!!ilE!!:g. seguindo os Artigos 28
([)ocumcntação .jurídica): 29 (Documentação }isca]): 30 (Documentação Técnica) c 31
(Documentação Econõnlico f'inanccira). cla [.ci n' 8.666/93 até o terceiro dia anterior à data
,assinalada par:t o t'ecetlimcnto dos Envelopes llabilitação e Proposta de Preços. ou sc.la. até o dia
12 de Abril de 2017, no Departamento de Protocolo c Arqui'ço. até as 1 6:00 horas.

6.3 Todos os ]icitantes cadastrados ou que tcnhant aprcscntac]o toda a (]ocuntentação para
tanto até o terceiro dia anterior à data assinalada para o rcccbintento e al)crtura dos
Enve[opes, terão obrigatoriamente, que apresentar a (documentação c\igida cm C]áusu]a 8.4.

6.4 [)ara os fins do disposto em 6.2. os interessados deverão dirigir-se ao Departamento de
icitaçõcs e Contratos. situado na sede da licitadora. no horário das 8:00 às 17:00 horas. de

segunda à sexta-fieira. ou através clo telefone ( 19) 3867-9707. com Esther. ontlc poderão obter as
Normas para (adasttamento e. assina. cientificarem-se tias condições para tal

6.5 Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei

6.6 Não será permitida a participação dc llmpresa cm regime de consóici(
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6.7 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decadentes desta licitação, sem
a l)revia e expressa anuência da I'refbitura. erecto o previsto no Artigo 48. Incisa 111 cla Lci
('implementar 147 de 07 dc agosto dc 20 14

6.8 Cada licit:ante poderá nomear representante para aduar em seu nome nos fitos desta licitação.
mediante aprcsctltação dc I'rocttração por instrumento público oti particular ou carta-ct'edencíal.
conferindo })odercs ao rcpreset tailte para atear cita todas as teses deste procctJimento licitatório.
inclusa\c para oferecer impugnações. assinar alas. interpor ou renunciar ao direito de interposição
cle recursos e para todos os dclnais atou necessários. Caso soja titu)ar da empresa. dcl,erá portar
documento que colllprove sua capacidade de rept'isentar a mesma

6.9 A ausência de representação não inabilitará a licitante. mas impedirá o reptescntantc de se
rnaililêstar e responder pela mestria 110 transcurso do ccrtanle.

6. 1 0 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais dc uma licitante

6. 1 1 A credencial ou procuração integrará os autos do respectivo processo administrativo c deverá
;er entregue em separado tios cn\elopes. no local. data c horário designados no prcâmbt,ilo deste

edital

6.12. 1)A vISTORI.4
6.12.1 . A vistoria clãs,ct'á scr agcnclada .junto ao l)cpartaincnto clc I'r(\fetos. por meio do teleli)nc
( 19) 3867-9810/ 3867-9740. com o Senhor Narciso(.luta). A licitantc clcvct'á idcntificz.li'-se com a
Razão Social e o nome do profissional que a licitante t'cpute i.ltlecluado para a realização da
\' lstoi'ia

6. 1 2.2. Após a realização da vistoria. lerá emitido o Atestado para a licitantc

7.o 1)oCt;\IE\TOS IATE(;HASTES
7. 1 Integra o presente edital. como parte indissociá\el. os seguintes ane\os

AN
AN
4N
.\N
.\N
AN
AN
\N
AN
A\

o 1
AN

..\N

EXo
EXo
EXo
l:x( )
F.\o
}: \( )

l:x( )
EXo
E\O
E\o
()
EXo
}: \( )

F: \( )

l -- l\,lcmorial [)escritivo:
11 -- Planilha Orçaillcntária
lll -- ('ronograllla I'ísico-Filiailceiro:
IV - Pt'ojcto (Çn] nliÇli+!);
V -- b.-ladeia de Prol)testa dc Preço (Ctonognlma }.ísico-l"'iilancciro e I'lanilha Orçaineittát'ia):
VI -- [)cc]aração dc Nlicrocilll)rosa ou EiTipresa te Pccltleiio ]'arte:
Vll -- h,ladeia cle ('alta (tc(.'redellciaillcnto:
V[[[ - ]\,']ode]o de ])cc]aração - Artigo 7'. 1nc. XXX]]] da (:oiistituição Fc(]cra]
l\ -- Nlodclo de[)ec]aração de l ato Supera eiiiente:
\ -- \ladeia de Declaração dc conhecimento da l.ei Nlunicipal n' 2003 dc 23 de Setembro

XI - Minuta dc C'oiltrato:
\ll - Termo cle (.'iéilcia c Notiticação=
l\lll -- N,modelo de Ordeili dc Início cle Ser\ iç
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\NE\O X[V -- ]ertno (]c Rccct)inlcnto ])rox isóri(
ÁMEN.O X.V - Termo de Recchinlcnto Definitivo

8.0 DA HABILITAÇÃO I' I'Ro1'opTA l)E I'REÇOS:
8.1 0s Envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas dc preços. clcverão sei
entregues na data. horário e local mencionados no ( ampo 2.0 deste Edital. scparaclamcnte. tendo
o primeiro envelope o subtítulo ll.ABILlIA(,'Ao e o segundo o subtítulo l.ROPOS IA DE
PRFIÇ OS. os quais de\farão estar lacrados e çnnter ainda nti paigc cxtçma c tlontal. os seguintes
dizeres

RAZÃO SOCIAL DA El\'lPRI.:SA OI.J CARIL\IBO DO CN}).l
l)ATA E HORÁRIO 1)A LICI'l'AÇAo
To\FADA DE PREÇOS N'' oo1/2o17
F:N\'ELOPE N' l- llAliILITAÇAO
ENVELOPE N" 2 - PROPOSTA ])E PREÇOS

8.2 0 F.nç:clopc n' l }IAlill.ILAÇÃO deverá conter. obrigatoriamente. os documentos
elacionados cm cláusula 8.4, os tluais poctcrão scr apresentados no original. por quttlqucr processo
Je cópia autenticada por (,artório competente
Vota: A ttceittição de tlocitmettfa \ob u j\nma de fotocópia não uilteltticudu .fica x.itlct tabu

upresettttlção (}o i'e\pecti\'o ol'igilta! ptu'tt cotilerêt cit!.

8.3 Deverá ser obset'\'ítclo o prttzo de validade das cct'ticlõcs solicitadas e. no caso de omissão desse
prazt}. set'ão aceitas. as que fÓrUm emitidas nos 90 (noventa) dias anteriores à data clcterminada
pata o encerramento desta licitação.

8.4 CONTEUDO DO F.NVEI.OI'l': N" l lIABILI'RAÇÃO

8.{.1. DOCA NIE\ToS lil':l,ATIVoS A HABILll'A(:Ao .JI Rll)l('A
8.4.1.1 Rcgistro comercial. no caso dc cmpiesa indix idual

8.4. 1 .2 Ato constitutivo. Estatuto ou ('ontrato Social cm vigor. acompanhado de todas as eventuais
alterações contratuais. tudo dcx.idamentc registrado no órgão competente. em se tratando dc
sociedades ell)prcsárias. e. 110 c:tso de sociedades por ações. acotnpanhado dc clocumcntos de
eleição de seus administraclorcs:

8.4.1.3 Inscrição do ato constitlitivo. no caso ctc sociedades civis. acompanhado dc l)rota da
dit'ctoria cm exerc ício.

8.4.1.4 Decreto de :autorização. cm sc tratando dc empresa ou sociedade estrangeira. em
funcionamento no País. c {tto clc rcgistro ou autorização para funcionamento cx.pedido pelo órgão
competente. quando a atividade assim o e\igit
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8.4.2. 1)oCUi\lEl\TOS Rl:LATlvoS A REGI.JLARll)AI)l: FISCAL F. TRABAI,lllSTA
A documentação relativa à Regulatidadc [;isca] e ]'raba]hista consistirá cm

8.4.2.1. 1'Fava de inscl'ição no ('adastro Nacional da I'escoa .lurídica (CNP.l) do N4inistério da
lazendtt ou (.'omprovante dc Inscrição c dc Situação (:adastral. t'clativo à sede (mau'iz) ou
domicílio(filial) clo prol)tenente

8.4.2.2. 1'Fava de t'cgularidaclc pat'a com a Fazenda };ederal relativa a Tributos Federais. a l)ívida
Aviva da l.união e à Scguridadc Social. que deverá ser comprovada através da apresentação de
cct'bidão cxl)Caída pela Sccrctaiia da Receita f'edcral do Brasil ((:ERTIDÀO l)r R[GLit,AR]r)A])[
F'lSC'AI, RFB/'PGFN).

8.4.2.3. 1'Fava de regularidade pata com a Fa.{cilda Estadual. club clevctá scr colllprovada pela
apresentação de (-'ertidão Negativa expcdicla pelo órgão competente. ou atra\és dc sistema
clctrõnico. ficando suít aceitação condicionada à verificação de veracidade \'ia intcnlct

8.4.2.4. Prova dc regularidade com a Fazenda N4unicipal da sede da l)roponentc através de
(.crtidão Ncgtttix,'a de [)éditos N4obiliários.

8.4.2.5. 1'roça dc regularidaclc relativa ao l;findo de (garantia por lenapo dc Sct\.iço -- l:(lias
ltl'a\'és clo (:cFtiticaclo de Regularidaclc do FGIS -- (Rl;. entitícto l)ela Caixa Económica l:edera]

8.4.2.6. Prova de regularidade relativa a débitos ttc sature/a trabalhista. demonstrando situttção
'emular no cume)rimento dc obrigações estipuladas pela legislação trabalhista. através dc CeHidão
Ncgatix'a cJc l)él)idos 'l'rabalhistas -- ('N[)]

8.4.2.7 Declaração assinada por rcl)rcsentante legal do proponente de qt,ie não outorga trabalho
soturno. perigoso ou insalubt'e a menores de 18 (dezoito). e qualquer trabalho a inciloics de 16
(clczesseis) anos. salvo na condição dc aprendiz. a partir de 14 (quatorze) anos. coar)mle Anexo
Vlll

8.4.2.8 As provas de regularidades deverão ser tbitas por C'ertidão Negativa ou ('crtídão Positiva
com clLitos cle Negativa

8.4.2.9. (:onsident-sc Positiva com eleitos de Ncgati\a a (eHidão de club conste a existência cle
créditos não vencidos: em curso clc cobrança cxecutixa em club tcnh:t sido ctêtivacla a penhora: ou
ctlja exigibilidaclc este.ja suspensa pot' moi'ataria. ou depósito dc seu moiltantc integral. ou
eclan-rações c recursos. nos ternos das leis reguladoras do ptoccsso tributário aclininistt'atino ou

concessão de mcdicla liminar ctn mandado dc segurança

8.4.3 - 1)0CtJNIENToS IREI.ATI\'OS À QIJAI.IFI(:AÇÃO TÉCNICA
8.4.3.1 . 1)eclaiação da l,icitante informando nome do responsável técnico. cujo vínculo del.crá ser
comprovacjo por:

6
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a) có})ia autenticada da ficha de rcgistro de empregado: ou
b) c(bóia auteilticacla da ('iirteira clc Trabalho
c) caso o responsável técnico seja sócio da empresa. l)ela apresentação do Contrato Social c última
;llteitição: OLI

d) contrato de prestação de scrl iço autõnoi ao. com filma reconhecida

8.4.3.1 .1 . A licitantc de'ç'et'á possuir cm seu quadro técnico. no mínimo, 01 (um) engenheiro vivi
de\ idamente reuistrado no CRUA/SI'

8.4.3.2. Rcgistro ou inscrição na entidade profissional competente(ÁREA/ (:AU) da licitante e dc
scu( s) iespotlsáv'el( is) técnico(s);

8.4.3.3 01 (um) ou mais atestado(s) dc Capacidade 'Fécníca cm nome do(s) responsável(eis)
técnico(s) da licitante c sua(s) respectiva(s) ('ertidão(ões) de Acervo Técnico (CAI ) devidamente
reconhecida(s) no ('RleA. quc comprove(m) a execução de ohieto(s) compatível(cis) ao deste
certame

8.4.4o11Tl{0S l)oCI.rNIE\ToS:
8.4.4. 1 [)ec]aração de l;ato Supcrvcniente. con]brme mode]o Anexo ]\

8.4.4.2. Declaração dc conhecimento da Lci Municipal n' 2003. de 23 de Setembro de 2010
conforme Ane\o \

8.4.4.3. Comprou ante do Termo dc Vistoria. contbmlc ('láusula 6

8.4.6. DOCIJíçiENTOS REL.4TIVOS A NjlCROENll'MUSA i: l.SIPRESA 1)1: i'EQUExo
PORTli
8.4.6.1 Declaração de \licrocinpresa ot,i empresa de l)cclueno porte l,usando ao exercício dtt
preferência praxista na l.ei('omplcmentar n. 123/2006. alterada pela Lei Complementar
1 47,/20 1 4. club clcverá ser feita dc ttcordo com o modelo estabelecido no Anc\o VI.

9.0 CONTEÚDO 1)0 ENVI(LOI'l( N" 2 PROL'opTA l)E I'RuÇoS
a) Proposta. seguindo os moldes do Anc\o V (Cronograma Físico-Financeiro e I'lanilha
Orçamcnt:lt'ia), A proposta dcxe ser rubricada c assiníicla pelo !'cprcsentante legal. em pálio
timbre do da licitante. sem emendas. usuras ou t'cssalvas. com seu rcspectix,o pt'azo dc validade.

b) Além (lo meio físico, a proposta deverá ser apresentada em meio magnético
necessariamente cm CI)/l)VI), sendo as planilhas gra'fadas para "leitura". cni E\CEL
Versão 2007

a c ]).]) Os \amores unitários c totais não l)o(serão e\ceder aos das l)laniltlas indicadas pela
Prefeitura neste l:dilUI
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a c t).2) A licitantc deverá declarar dc (]uc a proposta c planilhas apresentadas, impressa c
em média, são iguais (compatíveis). Sc houver divergência entre elas. será considerada a
versão imprcsstt

c) A proposta apresentada pela licitante deverá ainda conter a composição do índice dc
Bonificação c Despesas Indiretas (B[)]). dex'ando observar o disposto no Ac(bidão 2622/2013 -
T('U. especialmente qt-bando à necessidade de detalhamento c explicitação dc sua composição por
tem dc orçamento ou conjunto deles. não sendo admitido a inclusão dc tributos clc caráte
person:tlístico como IRP.l. CSI.l. c custos coill Administração local. instalação dc
canteiro/acampamento. imobilização/desmot)ilização e deillais itens club possam ser al)ropriados
com custos diremos da obra. coar)t'me blodelo constante no Anexo ll

d) A Proposta de ['ruços deverá conter o ( ronograma Físico-Financeiro e a [']ani]ha Orçamcntária
conforme modelo Anc\o V

e) A proponente de\'crá in+brmar na proposta os dados cla pessoa (nome. enclclcço e (I'f) que irá
assinar o C'orttrato. caso se.ja \'cncedora da licitação

f) prazo de 'çalídade da Proposta. não inferior a 60 (sessenta) dias. contados da data da licitação

) A apresentítção da proposta dc preços será considerada como cviclência de (lue a proponente
examinou criteriosamente os documentos clcste l:edital. c .julgou-os suficientes. para eltibotação dc
proposta 'ç'oltada a execução do obicto licitada cm todos os seus detalhaínentos.

h) No preço proposto consiclcrar-sc-ão inclusos todos os custos com salários. encargos trai)alhistas.
;odiais. fiscais e prcvidcnciários. alimentação. uniu)rmes. EI'l"s (equipamentos de proteção
inditicltial). seguros. eqt.tipamcntos. materiais. despesas dc [idministração e outras despesas dc
tlualqucr natureza tluc se fizerem necessárias à pcrtbita execução do objeto.

i) Todos os preços dcvct'ão estar expressos cm Reais (R$). com tinas casas clccimais. sendo o \'alo
global escrito em algarismos e por extens(

IO.ll l)OTAÇAooRÇA\t ESTARIA:
l o. l .As despesas decorrentes desta execução correrão por conta da seguinte dotação orçamclltár
296 121 18.541.10.2029 339039.16

1 1.0 1)0 PROVEI)ll\LENTO:
No dia. horário c local indicados no Campo 2.0. o [)apartamento de I'rotoco]o e Arqui\;

ctbtuará o recebimento dos Elnvelopcs. cm sessão pública. na data. horário e local indicados
Campo 3.0. a (I'ontissão Permanente dc l,icitação procederá a abertura tios Envelopes Do 01

lIAljILITAÇAo

1 1.2 Nas sessões públicas. a licitantc poderá se tà/er rtpi'isentar por procurador ou pcs!
devidamente credenciada en] instrumento escrito t'lutando pelo representante legal da mesma
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quem sejam contéridos :amplos poderes para i'epresc! tá-la
procedimento licitatório.

m todos os alas c tc

1 1 .3 No coiso cle representação. o procurador ou a pessoa credcnciatla. deverá c\ibir o insttunlcntc
que a habilita a representar à licitantc. acompanhado de CécJula clc identidade e do ('Pl;. antes dc
início dos trabalhos de abertura dos [;nve]opcs.

1 1 .4 Se o portador dos l-lnvelopcs da licitante não detil,'cr instrumento de t'cprcsentação. tal pessoa
ficará impedida de sc manitêstar sotlre quaisquer Ihtos relacionados com a presente licitação

1.5 Nà.
Internet

;Grão aceitas envelopes abct'tos. document. enviados por via lltc-símile. telex ou

.6 Nessa mesma sessão. a critério da ('omissão (!e l,imitação. serão analisados os documentos
contidos no l:nvclope n" 01 11ABILITAÇÃO c ttnunciado o E'esultado da habilitação ou
designados dia e hora cena alara a di\ulgação.

7 Será .julgada habilitada a licitantc que
a-) l)cixat de atcnclcr a ttlguma exigência constailtc neste Edital
b-) Colocar documentos cm envelopes trocados:
c-) Não apresentar no prazo definido pela Comissão dc [,imitação
e\igidos.

os eventuais esclarecimentos

1 1 .8 IJma 'çez pi'aferido o resultado da llabilitação. c desde que tenha transcolriclo o })rezo scm
ntct'posição dc recurso. ou tens:t hal.ido desistência cxl)nessa. ou após o .julgalllcnto dos recursos
rltcrpostos. serão cJexolxidos os En\clones Pt'ollostas dc Preços tbchados aos licitantes
nabilitados. diretainentc ou pclcl correio.

1 1.9 Após a de\.olução supraiacncionacla será procedido à abertura dos Envelopes n" 02
PROL'OPTA DI }'RUÇOS. dos licitantcs habilitados. sendo os documclltos neles encontrados
verificados e rubricados pelos membros da (I'omissão l)crmancntc clc l,imitação c demais
pari tctpantes .

l l .lO l)as sessões redil,dadas para a abertura dos F-nvelopes. bem como claquclas rcitlizadas l)cla
(.omissão }'erm:inerte dc Licitação. serão lavradas Ates circunstanciados.

12.0 1)AS xll('ROI 'çll'RASAS 1. EXI I'ROSAS l)r PEQUENO 1'0RTE
2. 1 . 1 . As microeinprcsas e einprcsas dc pequeno porte. por ocasião cla participação neste certame

dc\-etão apresentar toda a documentação exigida para fins dc comprovação dc regularidade fiscal
ncsmo club esta aprcseiltc alguilla resta'içãc

l lavenclo alguil ti restrição nii conlpt'o'ç':tção da i'egularidade fiscal. seta ítssegutado o l)ra/o
de 05 (cinco) dias úteis. a contar da publicação da homologação do certame. prorroga\:cis por igual
l)Criado. a critério clcsta I'rclbitura. para a regularização cla documentação. p:tgamento
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parcelamento do débito. e emissão de exentt,tais certidões negativas ou positivas caiu cttito de
certidão negativa

13.o 1)oS RECURSOS, l)A Ho\tolo(;AÇAo }: 1)A CoNVoCAÇÃo
[)as decisões ptotêridas pc]a Comissão de Licitação caberão os recursos previstos no aN. 1 09

da Lei n' 8.666/93. a Presidente da ('omissão Permanente de L,imitação

13.2 1.Jma vez prolbrido o .julgamento pela ('omissão e decorrido ''//7 a/õ/.s" o prazo rccursal. ou
tendo h:ávido desistência expressa. ou após o .lulgainento tios recursos interpostos. o pt'acesso
licitatório será encantinhado ao Exmo. Sr. Prelêito \municipal. para a competente deliberação.

13.3 11omologado o resultado prolatado pela (lonlissão. a licitante vencedora será comunicada.
dentro do período dc validade da proposta. a comparecer em data e local que f\)rcm indicados pata
ltssinatunt do cotlll)ctcnte C'ontrato.

1+.0 1)0 CONTRATO:
14.1 Constaill da \minuta de Contrato. club compõe o ANlCXO XI. as condições c turma cle
pagamento. as condições dc recebimento cto objeto. as sanções para o caso dc inadimplemento e
dcnlais ol)rigaçõcs tias partes. fhzcndo a mesma parte integrante deste Edital

+.2 Até a data dc assinatura do contrato. poderá scr eliminada da licitação clualquer licitante quc
tenha [tprescntado documento(s) ou declaração(ões) incorrcta(s)- bc]n como aquela ctlja situação
técnica ou económico/tlnatlceira tenha sc altct'indo ap(bs inicio de pt'occssamento do pleito
licitatório. lltejudicando o scu .lulgamento.

4.3 A não assina\ttirtt do (:ontrato. por clualqucr motivo. dentro clo prazo lixado. 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. 8 1 . da Lei n
8 .66 fi./93

1 5.0 1)o PApAl\LENTO
15.1 A cada período de 30 (tt'inca) dias tlc fluência do prazo dc cxecuç
realizará a aferição dos scrx. aços executados.

a CoN'l'RATAN'l'[

15.1.1 0s pagamciltos soincntc seixo el'etuados após a devida aprox'ação das medições pelo
responsável técnico da Prelbitura

15.2 ocotrenclo à apto'''ação e rubrica das medições. a l.icitantc vencedora cmititá Nota Fiscal
1:1etrõnica (NF-e). a dual dc\-erá scr cnxíada aos seguintes endereços clctrõnicos
engenharialjtjj:iaguatiuna.sp.gov.br. com cópia pat'a dae etai2Üaguariuna.sp.!!ot .br

15.3 E obrigatória a incJicação na NF-e. o número da Agência c da conta bancária do [3anco do
Btasil S/A. na qual serão cfetivados os pagamentos

1(
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15.4 Nenhum paganlcnto será autorizado sem a efbtiva const;ttação de sua execução na lbrma
estabelecida neste Edital e seus anexos

G:trantia do ]'empa de Set'\'içou.

1 5.6 F.m hipótese alguma será etêtuado pagamento :antecipado ou scm as atêrições realizadas pela
limitado ra

5.7 A licitante vencccJora I'ica \''cdado negociar ou ctbtuar a cobrttnça ou o desconto da futura
nítida através de rede bancária ou cona terceiros. llermitindo-se tão somente cobrança cm carteira

.imples. ou se.ja. dirctamcnte na Prcfbitunl

5.8 No caso de estar cnxolvida a utilização/elnprcgo dc procJutos e subprodutos florestais. deverá
star ol)rigatoriamente ancxttcia à Fatura/Nota Fiscal da l.icitante vencedora. cópia da Nota Fiscal

cla compra do produto ou subproduto dc origem florestal. com documentos cle origcil llorcstal-
DOF. c\pcdiclo pelo Instituto ljrasilciro do \'leio Amtlicntc c dos Recursos Naturais Rena\á\eis
IBA\IA. ou pela Secretaria de F-soado do Vicio Ambiente - SVI.A

16.0 1)AS l)ISPOSIÇOF:S (;l:R.41S:
1 6. 1 A licitante \,cncctlora será a única responso'çel para com seus empregados e auxiliares. no
que concerne ao cumpritncnto da legislação traí:tlhista. previdência social. seguros dc acidentes do
trabalho ou (luaisqucr outros enchi'gos previstos cm lei. em especial. no blue cti.' respeito às normas
de segurança do trabalho. l)i'cristas na l.cgislação ledctal (Portaria n' 3.21+ de 08/07/1978. do
l\.ministério tto Trabalho). sendo quc o scu dcscumprimetlto poclcrá motivar a aplicação dc multtts
por parte da licitaclora ot,i rescisão contratual com a aplicação das sailçõcs cabívcis.

16.2 A ('oNTRAT.ADA. às suas custas. mexerá instalar c illanter em local visível. determinado
pela fiscalização. placa de obra. contbrmc modelo a scr apresentado pela I'rctêitura antes do inicie
da e\ecução dos serviços.

16.3 A cntpresa vencedora deverá providenciar, cm até 02 (dois) dias da cinissão da
Ordem dc Ser\içou. a (lívida ,Anotação dc Responsabilidade Técnica (/\RT). on(lc deverá
constar o nome c o número da carteira junto ao (:REA do responsável pela execução dos
se i'\' iç os .

16.3.1. A ART deve vir assinalada como e\ecução.

16.4 A ]icita(cora rcsct\a-se no direito (tc paralisar Oli stispcnder. a qual(ltter tempo a c\ecução c
ser\ içou contratados. mediante o pagamcilto único e cx.alusivo daqueles.já ü.ccutdclos
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16.5 A licitantc 'ç'cncedora assumirá integral responsabilidade pelos danos quc causar a licitaclora ou a
terceiros. t)or si ou por seus sucessores c representantes na c\ecução dos serviços contratados.

.el)talldo a ]icitadonl (]e to(!a c (lualqtict' i'eclanlação que })essa surgir' em decoit'ência (tos inesillos.

16.6 A ]icitailtc vencedora é responsávc] direta e c\c]usil.dmcHte pc]a e\ectição (]o obieto deste
('ontrato. bem caído peia fornecimento dos EP] (cquipainentos de protcção inciivi(dual) ctuc se fi,,caem
ilccessário para a e\ecução (to mesmo. e consecltlcnteitlcnte responde. ci'ç il c criininalillentc. por todos
.s dálias e prquízos quc. na entrega. venha direta ou indiretamente. a })rovocai ou causar para

licitaclora ou para terceiros.

16.7 Aplica-sc :t este Edital. as c]isposições da ].ei n' 8.66f)/93 cine r
promovic[as pe[a A(]ministtação ]'úb]ica

.i la ira as licitaçõe

16.8 0tttt'os esclarecimcntcls })odcrão scr obtidos na sede da licitaclora no endereço tncilciollaclo n(
Campo 3.1 deste ltdital. no horário cotllcrcial até 01 (um) dia antes da abertura dos [.ilxe]opcs. ou pe]c
I'clefoile:( 19) 3867-9801. coill Alinc:(19) 3867-9792. coill Ricarclo;(19) 3867-9757. coil} [lctlrique
u ( 19) 3867-9707. com Esthc

4
/

/
23 de N4at'ço de 201 7

.sta«o Ücrna
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\Nl:\o 1 - N'lE\lORIAL Dl:SCliITIVo

Obra: Constr
Local: ETE C

ução de dique de contenção para tanques de cloro
amanducaia.

CONSIDERAÇOES 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 dos serviços

Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidos são

suficientes para o proponente elaborar um planejamento completo da obra

com a adoção de processos usuais

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos

utilizados, deverão ser de responsabilidade do Contratante

NORMAS

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação. devem

obedecer no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas). aplicáveis, ou outras específicas para cada caso

DUVIDAS

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os
esclarecimentos na Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura

devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de
acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas, porventura

surgidas, bem como fornecer as informações e detalhes adicionais na
realização dos trabalhos

(':
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Antes

determinand

ao trânsito d

do inicio dos serviços, será elaborado o cronograma

o os equipamentos necessários bem como as implicações quanto
e veículos e pedestres no local da obra

SERVIÇOS PRELIMINARES

Em toda a área a ser ocupada pela obra, e pelas instalações

necessárias a sua execução, o terreno deverá permanecer limpo e removido
os detritos e obstáculos

Item 1 .1 : PLACA DE OBRA

A placa de obra deverá ser instalada tão logo seja emitida a Ordem de
Serviço. sendo que a padronização da mesma deve seguir a definida pela Prefeitura

O local da instalação será determinado pela Fiscalização. A placa deve ser
confeccionada em chapa galvanizada n' 22. pintada. montada em moldura e

sustentação em madeira de lei 7,5 x 7,5 cm e 2,5 x 7,5 cm. A fixação no solo será em

concreto não estrutural consumo 150kg/m'. O item remunera não só a instalação
como também a conservação da placa, pelo período da obra

/ b4gdiçãg: será medido por área efetivamente instalado (em m:)

Item 1 .2: TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA

O fechamento perimetral da obra será em chapa de madeira compensada
refinada. 2,2 x l,Im, espessura 6mm, montada em caibro 7,5x7,5cm, perfeitamente

aprumada e alinhada, dando garantia à segurança da obra. O tapume deverá ser
executado para resistir à pressão do vento e eventuais esforços provenientes da

obra. Deverá também ser previsto eventuais portões de acesso, em dimensão

adequada ao serviço

Após a montagem, todo o tapume deverá receber pintura em cal hidratada
para argamassa O item remunera não só a instalação, como também a conservação
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do tapume, pe

da fiscalização.
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o período da obra, e sua remoção somente se dará após a aprovação

/ b4edlçêp: será medido por área efetivamente instalado (em m:)

Item 1 .3: ALUGUEL DE CONTAINER

A instalação de container metálico para uso como barracão da obra deverá ser
em local mais apropriado para as ligações sanitárias e elétricas. O item remunera a

alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação. desmontagem e a

remoção completa de container módulo para depósito, com área mínima de 1 3,6 m:

v' Medicão: será medido por unidade de container multiplicado pelo

número inteiro de meses alocado na obra (un. x mês)

Item 1.4: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA

Será medido pela área de obra focada, aferida entre os eixos de fundação e
acrescentando-se 0.50 m, a partir do eixo. para o lado externo (m')

C) item remunera o fornecimento de materiais. acessórios para fixação e a
mão-de-obra necessária para execução de locação de obra compreendendo locação

de estacas. eixos principais, paredes. etc; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x
12

/ Medicão: será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos

de fundação e acrescentando-se 0,50 m. a partir do eixo, para o lado
externo (m:)
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5: GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO

O item remunera o fornecimento de projeto. materiais e a mão de obra

necessária para a execução de construção provisória em madeira destinada a
escritório e/ou depósito de obra, constituída por

a) Piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa

b) Paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de 6 mm de
espessura. e/ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicação
de textura na pintura

c) Estrutura. apoio para cobertura e contra ventamentos em pontaletes e
tábuas

cobertura com telha em cimento reforçado com fio sintético (CRFS). pera
ondulado de 5 mm a 6 mm de espessura

d) Instalação eiétrica

e) Materiais acessórios para execução total da construção provisória

conforme norma regulamentadora. Remunera também manutenção da construção
provisória em madeira durante a obra. Norma regulamentadora: NR 18 -- Condições

e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

/ Medicão: será medido pela área de projeção da cobertura de
construção provisória executada, com prometo analisado e aprovado
previamente pela Contratante e/ou Fiscalização (m:)
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MOVIMENTO DE TERRA

LIED.2J= ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e

mão-de-obra necessária para a execução de corte, em campo aberto, para solos de

primeira categoria, englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas
transporte interno a obra, num raio de um quilómetro; descarregamento para

distâncias inferiores a um quilõmetrol locação dos platõs e taludesl nivelamento,

acertos e acabamentos manuais. Não remunera a limpeza e rasparem do terreno
incluindo a retirada de raízes e troncos

/ b4eç!!çãQ: será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m:)

1191n.22: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a
escavação manual em solo de I' e 2' categorias em valas ou cavas até 1,50 m de

profundidade

/ D4sdiçâg: será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m;)

Item 2.3: REATERRO DE VALA

O item remunera o fornecimento de equipamentos. materiais acessórios e
mão-de-obra necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando

os serviços: lançamento e espalhamento manuais do solos compactação, por meio

de compactadorl nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera o
fornecimento de solo

/ b4sdlçãe: será medido pelo volume de reaterro. considerado na caixa

(m:)
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FUNDAÇOES E ESTRUTURAS

Item 3.1 : ESTACA A TRADO D = 25CM

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a

perfuração. armação. preparo e lançamento do concreto. para a execução de brocas
com diâmetro de 25 cm

.,'' Medicão: será medido pelo comprimento, considerando-se a distância

entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da

broca (m)

Item 3.2: LASTRO DE BRITA

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a
mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

/ Medicão: será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em

prometo ou memorial descritivo. e. não havendo especificação, adotar

espessura de 5 cm (m3)
a) Para escavação manual. será medido pela área do fundo de vala

b) Para escavação mecanizada. será medido pelo limite

LIED.g:3: FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para
execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma

-'' Medicão: será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com

o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m: (m:)
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Item 3.4: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM AÇO CA-50

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e

qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários

como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas

de traspasse para emendas

v'' Medicão: será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no

prometo de armadura (kg)

Q

Item 3.5 e 3.7: CONCRETO USINADO. FCK: 25,0 MPA

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável

resistência mínima à compressão de 25.0 MPa, plasticidade ("slump") de 8 + 1 cm

preparado com britas le 2

/ b4ediçâQ: será medido pelo volume calculado no prometo de formas

sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais

deve ser computado uma só vez (m')

Item 3.6= ARMADURA EM TE LA

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60. ou CA-50

transporte e colocação de telas de qualquer bitolas estão incluídos no item os
serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas

,/ Medicão: Será medido pelo peso nominal das telas constantes no

projeto de armadura (kg)

19
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Item 3:g g 3:9= ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURA.

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e

qualquer comprimentos estão incluídos no item os serviços e materiais secundários

como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento. cortes e pontas

de traspasse para emendas

v' Medicão: será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no

prometo de armadura (kg)

Item 3.1 0 E 3.1 1 : GRAUTEAMENTO

O item remunera o fornecimento, posto obra. de concreto urinado bombeável

resistência mínima à compressão de 25.0 MPa. plasticidade ("slump") de 8 + 1 cm

preparado com brutas le 2

/ Medicão: será medido pelo volume calculado no projeto de formas

sendo que o volume da Interseção dos diversos elementos estruturais
deve ser computado uma só vez (m:)

IMPERMEABILfZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS

atem 4.1: IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO
COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura

asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo

Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com
as características técnicas

Densidade > 0,90 g/cm', conforme NBR 5829
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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, e

secagem completa da mesma

Sobre a superfície totalmente seca aplicar a solução asfáltica em várias
demãos conforme recomendações dos fabricantes, para a impermeabilização de

subsolos. baldrames. fundações. superfícies de concreto ou argamassa

v' b4sdiçãe: Será medido por área de superfície impermeabílizada (m:)

Item 4.2: IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS
ACRÍLICOS, NA COR BRANCA

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível para

moldagem no local, à base de polímeros acrílicos, compreendendo

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

Que atendam às exigências mínimas das normas NBR 7462 e NBR 13321 e
às características técnicas acima descritas

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 lato d'água de

alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas

@
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Sobre a superfície totalmente seca aplicar a membrana acrítica 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

/ Mggiçãg: Será medido por área de superfície impermeabilizada (m:)

PAREDES E PAINÉIS

Item 5.1: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL. USO
REVESTIDO, DE 19 CM

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para

a execução de alvenaria estrutural, confeccionada em bloco vazado de concreto

estrutural, para o uso revestido, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada

e areias dimensões padronizadas de 19 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à

compressão de acordo com a NBR 6136

/ Medição: será medido por área de superfície executada, descontando

se todos os vãos (m:)

INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - SANITÁRIAS

Item 6.1: REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN : 3

O Item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em

latão fundido, diâmetro nominal de 3'', com acabamento bruto, inclusive

materiais acessórios e de vedação.

/ Medição Será medido por unidade de registro instalado (un)
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REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Item 7.1 : CHAPISCO PARA REVESTIMENTO EXTERNO

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra

necessária para a execução do chapisco

.'' b4egiçãg: será medido pela área revestida com chapisco (m:)

Item 7.2= MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de

obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado

Medicão: será medido pela área revestida com emboço (m:)

Pisos

Item 8.1: REVESTIMENTO EM CIMENTADO

O item remunera o fornecimento de cimento. areia e a mão-de-obra

necessária para a execução do cimentado desempenado, não remunerando a
camada de regularização prévia

-'' b4sdlçâg: Será medido pela área de cimentado executado (m:)

PINTURAS

Item 9.1 e 9.4: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO

O item remunera o fornecimento de secador de tinta para pintura acrílica

solúvel em água, para uso interno ou externos materiais acessórios: e a mão-de-obra

necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó, conforme

recomendações do fabricante e as normas NBR 1 1702 e NBR 15079

#' !b4eglçãg: Serão medidos pela área de superfície pintada

deduzindo-se toda e qualquer interferência (m:)

f
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Item 9.2: EPÓX} EM MASSA. INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de secador de tinta para pintura epóxil tinta à

base de epóxi

Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos
serviços de: limpeza. lixamento, remoção do pól aplicação da tinta 3 demãos

conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa

/ b4edlçãQ: Será medido pela área de superfície preparada e pintada

deduzindo se toda e qualquer interferência (m:)

Item 9.3 e 9.5: TINTA ACRiLICA EM MASSA. INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de selados de tinta para pintura acrítica; tinta

plástica à base de resina acrítica, aditivada com agente fungicida. solúvel em água

acabamento semibrilho. especifica para prevenção da proliferação de fungos e mofo

com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas
lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, 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 fabricantes aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície
revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR
1 1 702 e NBR 1 5.079

«' Medicão: serão medidos pela área de superfície preparada e

pintada, (m:)
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Após a conclusão da obra todas as sobras de materiais como tubos, arames:
telhas, areia. cimento, argamassa, concreto. madeiras. etc., serão removidos e os

entulhos e restos de materiais e outros equipamentos deverão ser retirados

Item 10.1: LIMPEZA FINAL DA OBRA

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessária

para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas.

louças, metais, etc.. removendo-se materiais excedentes e resíduos de
sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério

do Trabalho como também da Prefeitura Municipal

« Medicão: será medido pela área, na projeção horizontal, de obra

limpa (m2)



n
N

'D

0
N
E
Q.

8

Sq'

8
+

IK

$

Ê

11

Q

C
=

=

Õ

E

0
e
F

n
0
C0
E
Q.
=a'0
0

.Q

0
0

'u

0
E
H
0

E
0

'D

0
e
0
E
00C
0

'Ê

ê

al.i 8

0 .;

=
..+

9
0
0
Q

'D
n
Q3
a'
C
8
H
aQ.
0

C
2C
00
0'u
Q
=a'

'D
Q'0
Q

=

ne
0

Qa
a

g

0
0

Z a

'ue
m
E
N

h-
lu

3

Q 'a

:glãÉ
&

0
F-

+

3

g0
(

a:

:

0
<

LU
Q
<

K
'8

Ê

Q.

:]

a
Q

Ol8 g
'ulg g

Z a0
0.J

.Q

a
=

X

y
8

e
g
LU

H

Z
.-f

a. o to
F.< 1.<

J l-.J
LU
n +

H
.Q0

g
8
IK r"'- l r"-

q'

/



e
=

=
Q

a a.
al.B 8

Õ

E

g 8
88 0

.al

Õa
Q'u

.el: ãÊ T 0

$

co

:

gl,ãq
H

LU
Q

Ó

8
S

EI
a
0

.Q

=n

gl

E
0

a.
LUn
0K
F-

<

f
/



g

Ê
't

a)0
$

.L 8
k
E

ã
0 B

0n
tO

CD
©

€

a
C
=

a
=

C

E
a Q.

al.i 8

.91B ã;

'l «s '8 ó 'j

0U
g

ã
+

[

::li;gU

a:
:)

<

U

g l oo

8 .i $:

E
()

C
=
E
0
'0

3
a>
a)
a.

R
S

.Q

=n

. UJ
LU 0>H<z ã

.Q

a

3
=-
®o
'D cog

E

.Q

ã

8
'q

0a)
d



lx
lx

0
0

+--F

a
C 'Ê

=
'Ê

Q. a. fu
00

0
0

0
0

g

B

+ +

$

$
E
ã

Ó

ê
a0
3
E
g

2
=n

8

ê
E

Ê

ê
.Q

=

n

'olê Ê

l
a. LU0

E
Q.

] -{ 1

ã r\0

+

/'



-t

T

L

ale

a3

'É

g

.Ê

B
.el

Qq

0
0

l H [ H
5a
W

LU l
<

[- IH

0 ao i ,'E iC
=
E
0
'u

Q

Õ

g
.Q

=n g
=

U
i g

Ê

Ê:

Ü

3'
'D =og

=

a.

a

E
LH

S
LJ
a:
h-

11il11ii l
à$ : :% $1 ]BI

<a:
m0
<0
J
z:

N
LH
a.
EÊR

co

L<
Q. l L 1< CL

><0

a:
D
F-Z

-d'

n.l
B
Q

g l



lü

iO

êl:Eli l;' gl'$ g g
r\(o l o n.. l N

e
=

H

0
C
a
a
cnl
0

gl .l= .3

0
UC
a
C

D

Q. Q. c-u

.nÍquEl

U
e
0
U

0
U 0

.Q

')

+

X
0

+

X
a:

+

+

L/)
+

+

S
8

g

E
'0

<

0 Ü

Q

Õ

m

Q
m

+

..J

<a
0
J
<
h-0}-

.J<E
LH0
.J<
}-0
b-

0

3

al '
gl
al

õ. '( u.

0
C
0

E
0 -q
U .L

Ó0

<
QZ
UJ0

'êg
ÇO i Q

a>

E
H

?

z<
E' aul Q



Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos

Rua Alfredo Bueno, 1235 -- Centro - Jaguariúna-SP - CEP 1 3820-000
Fone:(19) 3867 9801/ 9825/ 9786/ 9707/ 9757/ 9792/ 9825

www ljçitaçQes.iaquatjunq.sp.qov, br

131) 1

NO do contrato:
Tomador:
Empreendimento:
Programa:
Identifique o tioo de obra

'''rPrefeitura do Munic p o de Jaauariúp!
l+

Construção de edifícios l

2

3

Informe a base de cálculo do ISSQN

Construção de rodovias e ferrovias: l X ) Sobre os serviços
Sobre a mão-de-obra

Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas

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

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

4

Obras portuárias, marítimas e fluviais 5

Fornecimento de materiais e
equipamentos:

0 SEM Desoneração
X COM Desoneração

Intervalo de admissibilidade

Quartito Médio 3o Quartel

3.00%

6

Item Componente do BDI Médio Valores
Propostos

Administração Central
Seguro e Garantia

4,00% 5,50%
l ,oo%
1 ,27%

0.80%
Risco

Despesas Financeiras
0.97%

+-' i
0,59%

1 ,27%
0,80%
3,00%

-b

1 ,23%
1,27%

Lucro 6,16% 8,96%7,40%
1 ,39% 1 ,39%

7,40%

11 : PIS e COFINS
12: ISSQN (conforme legislação municipal)
13: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 1 2844/1 3 - Desoneração)

3,65%
2,00%
2,00%

BDI - COM Desoneração da folha de pagamento 23.89%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do
percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela
fórmula: BDI SEM Desoneração: [(]+AC+S+G+R)X(]+DF)X(]+L)/(1-11 -12)]-1

BDI COM Desoneração: [(l+AC+S+G+R)x(l+DF)x(l +L)/(a-11-12-13)] 1

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento 21 ,27%
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\lE\,loliIAL l)l:(,ALCtJI.oS Qt'ANTITATI\'oS

IÍ::; SERVICOS PRELIMINARES

Container escritório com l sanitário - mínimo 9.20 m
será utilizado container, no espaço destinado á estacionamento e depósito de materiais
Pelas características do local, e do grande acesso de público. não será permitido a utilização como dormitório
As ligações de água, esgotos e energia elétrica aproveitarão os ramais existentes do prédio ao lado.

Área construída

será considerado a área do dique para execução da obra. ou seja
Largura 3,3 m
Comprimento 7:Z m
Área da construção 23,76 m

Locação da obra
será considerado a área de corte da terraplenagem para execução da obra, ou seja

Largura 5.3 m
Comprimento 9.2 m

48.76

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.

Tapume de
vedação
Pelas características do local. e do grande acesso de público, se faz necessário o fechamento perimetral da obra

2 (altura)
29 m (extensão)

m

58

considerou-se Desnecessário

Área

Galeão de obra
Pelas características do local, e da obra , se faz necessário a existência do galpâo
com área de : 10 H2
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2 MOVIMENTO DE TERRA

Escavação de valas
como o terreno já se encontra estabilizado, será considerado fundação em estacas e baldrames

o baldrame terá o nível superior igual ao do terreno
baldrame 0,25 m (largura) blocos de ancoragem 0 und

0,50,3
21

2,00

(altura)
m (eX©Qsão)

dimensão0,5
l prof. 0,45
volume escavação
total escavação =
total escavação arred

teta m' 0,0 m:
2.0 m

:04e
Corte para implantação na cota de prometo

m'

(área)
m

0.4 (altura)
10 m:

Área 23,76 com empolamento

total

3íÍ FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Estacas
foram consideradas estacas a tudo, sendo posicionadas nos cantos e vãos não superiores a 3m
a profundidade estimada fol de 4m

número de
estacas

10
10 foral

3 m prof. média
30 m prof. total

acréscimo de 10% de margem de erro
33 prof. total estimada
33 (arie/7dondanlenfoJ

teta 13 m'

considera-se um lastro de brita 2, em camada de 5cm em toda a extensão do baldrame
astros

21 m (extensão do baldrame
0,05 m (espessura da camada)
0,25 m (largura da vala)
0,26 m:

0 blocos
0,5 largura
0,5 comp

Formas/ cimbramentos/ escoramentos
forma de madeira para fundação
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considera-se forma com largura de 30cm. sendo usado no baldrame e nos blocos de estacas

21 m (extensão do baldrame}
0,3 m (largura da tábua de forma)

12,6 m' (área total)
13 (arrendondamerlfoJ

Armaduras

armaçarou.se uma estrutura do baldrame de 4barras g10mm. estribo de 16x26 0S.omm com espaçamento de 20cm
foi considerado 3 barras de 2m para cada estaca

Cálculo em planilha anexa CA60
CA50
TOTAL:

11 kg
41 kg
52 kg

Armação de aço para alvenaria estrutural pilaretes
considerou-se pilaretes de lbarras ©10mm. sobre as brocas

armação de aço para cintamento da alvenaria (canaleta)
considerou-se uma canaleta de cintamento na alvenaria com 2 barras ©lomm

Pita metes ío quant.
í,f altura
77 m

6,85 Kg

Volume de concreto
0,01 (área canaleta)
0,11 m:

Cintamento 2 quant,
2í comprimento
42 m

26,í7 Kg

Volume de concreto
0,015 (área canaleta)

0,32 m;

\rmadura de aço para laje de piso

7,3
3,4

24,82
27.3
2,73

m (comprimento)
m (largura)
m: (área)
m:(Tala! supraestrututa

Volume de concreto

Laje de piso
foi considerado laje de piso armada com 10cm espessura

h 10 27.3 m: (área medida em p/anfaJ
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Calçada de
concreto
Calçada no entorno do dique com 60cm de largura e 7cm de espessura concreto usinado 20MPa
Executada conjuntamente aos baldrames.

Comprimento
Largura
espessura
Volume

23,4 m
0,6 m

0,07 m
0,9828

l rarrer7dondamer7fo)

Concretos
foi considerado concreto urinado 20MPa

l vo/ume da ca/gado

3,4 vo/ume do ba/arame
0.4 vo/ume dos b/ocos

5,3 vo/ume Fundação
5 {arrendondamellto)

4 IMPeRMEABtLIZAi ;Ã0 E PROTEi :õES DIVERSAS

ImDermeabilizacão com tinta betunlinosB
foi considerado pintura em toda a extensão do baldrame, numa camada de 30x20x30cm

21 m (exfe/?são do ba/drameJ

16.8 m;
17 rafrendorldamer?foJ

imoertneabilizacão de argamassa. sendo considerada toda a alga iolç10q;4Q J)áreas:
21 m (extensão de paredes)

1 ,2 m (a/fura das paredes)
25.20 m:rárea de r71assaJ

25,20 ra/-r-ando/?game/7fo,

5 PAREDES / PAINEIS

/\lvenaria de bloco de concreto de vedação
será considerado as paredes sobre o baldrame. sem desconto de vãos e as paredes superiores da cobertura

2 1 m Íexfensão de paredes novas)

1 ,2 m (a/fura da paredes

25,2 m: total

25 (arrendondamento)

gI W$!ILAÇÕES HIORO-$ANI'rÁRI4g

Válvula para drenagem das águas pluviais. PÇ

e
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7 :' REVESTIMENTO E TRATAI LENTO DE SUPERFÍCIES

Chapisco
chapisco em parede-não serão descontados vãos de portas e janelas (plánilha anexa)

Paredes Internas
Paredes externas

lota l
á rea total

área
25,2
25,2
50,4

50,4 M2 (arie dorida do)

;erá considerado emboço em todas as paredes e no teto, mantendo-se a mesma área do chapisco
Emboço

Paredes Internas
Parede externa
Área total =

área
25,2
25,2
50,4

8 PISOS

Regi.}larização do piso para receber os reservatórios
Extensão 6,90 ml
Largura 3
Área = 20,7

9 PINTURAS

Pintura latex acrílico, em todas as paredes
será considerado a mesma área de revestimento em massa

área

Paredes Internas l 21 ,0
Parede externa 21 ,0
Área total = 42,0 m

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza geral da obra
será considerado a área total da construção

[
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BI)l iloxi F!(A(40 E nl$pK$AS ]ND11111].:âs

NO do contrato
Tomador:
Empreendimento:
Programa:
Identifique o tipo de obra:

+
Prefeitura do Município de Jaguariúna+

l
t

Construção de edifícios
Informe a base de cálculo do ISSQN

Construção de rodovias e ferrovias
-+

2

3

( X ) Sobre os serviços
Sobre a mão-de-obra

Construção de redes de
abastecimento de água, cometa de
esgoto e construções correlatas:

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

-+
4

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

Obras portuárias, marítimas e fluviais

Fornecimento de materiais e
equipamentos:

5
0

X
SEM Desoneração
COM Desoneração

6

Intervalo de admissibilidadet

Item Componente do BDI Quart i l
+

Médio 3' Quartil
+

Valores
Propostos

Seguro e Garantia
Risco

IDespesas Financeiras
Lucro
11 : PIS e COFINS
12: ISSQN (conforme legislação municipal)

13: Cont. Prev s/Rec Bruta (Lei 1 2844/1 3 Desoneração)

Administração Central

-.k

+

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 2622/201 3 - TCU, representada peia fórmula
BD[ SEM Desoneração:[(]+AC+S+G+R)X(]+DF)X(]+L)/(1-11-12)]-1
BDI COM Desoneracão: r(l +AC+S+G+R)X(l +DF)X(l+L)/(1-11-12-13)1-1

47
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\N l-:Xo \''l

! D!:y} DII11ECI.:\RAÇÃO DF: NTICOE)IPI{ESA OI! E\IPRESA DE PEDI EFÇO

Po liT [

DECLARO. sob as penas da lei. scm prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
co11\oratório. que a eml)tesa . (denominação da pessoa .jurídica). (:NPJ

n' . .... é microcmpresa ou empresa clc pcclueno porte. nos

tempos do cncluaclramcnto pre\isto na l,ei('anil)lamentar n' 123/2006. {tlteri.ida pela Le
('onlplenlentar n' 147/2014

lc dc 201 7

'\ssinatura do representante legal
Noille

R(} n'

5(
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ANE\o \;l l

N]oDEI.o 1)E (:AltTA l)E (:bEI)ENCI.4\lENTo

Pretbitura do Nlunicípio dc .laguariúna

\

I'rezado Senhores

emf)rosa
cidade clc

colll ;cdc
:stíldo clc

Estadual n'Inscrição
o(a) scllhor(al

escrito(a) no ('PI/Ml; n' n" . . pi.lra rcprcsentá-
la na Tomada clc Preços n' 001/2o1 7. rctbrcntc ao Processo Administrativo n" 3683/201 7. perante

C omissão I'crnlanentc cJe Licitações. podendo praticar todos os {ttos inerentes ao certame. com
1)fenos poderá's específicos })ani i.iprescntar impugnações. interpor recursos e manitbstar-sc quanto
à desistência tios mesmos- prestar esclarecimentos. receber ax'idos e notificações. c assinar citas

CNP.l n'
crcdencia

Atenciosamentc

dc clc 20 1 7

( 'qonle da licitailtc

Nome do representante dti licitante)
(('l'l'/b'll; e R(i do rcprcscnti.tntc da licitante)
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\\ EXo \''l l l

A.f\E\o 'Vlll - i\lOI)[LO DE DE(;LAltA(,AO -- ART](;0 7''. inc. \\\]]] da

(:oNSTITI)leÃO I'EDl:RAL.

Ref:: Tomada de Ptcços n' 00 1/201 7

inscrito no (I'NP.l/MF

l)or intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) . portador(a) da

('artcira dc lclcnticlade n' c do C'l)F it" . l)l,:(:LAIA
para fins do disposto no incisa V. cJo art 27. da l,ei n' 8.666. de 21 dc .junho cle lc)93. {tcrcscido

pela l,ei n. 9.854. de 27 de outubro de 1999. que não emprega menor dc 1 8 (dezoito) anos em

trabalho notumo. perigoso ou insalubre. e não emprega menor cle 1 6 (dezasseis) anos

Ressalva: einprcga menor. a partir de 1 4 (quator;'e) anos. na condição de aprendiz

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima)

(data)

epresentante legal
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AN }:\o l\

xlo1)ELo 1)E l)Ecl.ARA(:Ão 1)r FATO stipi.:KVENI lcN.H

r\ signatário. para I'ins dc participação na 'l'atilada dc I'ruços n" 001/201 7. declara sob as penas da

L.ei. que não existem Ihtos super'\etlientes. quc 'venham a impossibilitar a sua habilitação na

licitação. .já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27. da l,ei n' 8.666/93 e

lltcrações posteriores.

L. por ser a expressão fiel cla x;erdacle. tlrmamos o presente

cle cle

Razão Social
Representante [ega[/R(]/('PF
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\N l:\o \

\IOI)ELO I)E DECLARAM ÃO I)F. ('ONHE(:INII.NTO D.\ LEI TVItIN ICI!?:f\l B=

2oo3/201 o

inscrito no ('NP.l/NI li n

por intcrméclio de scu ieprcsenttinte legal o (a) Sr. (a)

d-t ('alheira de Identidade n" c do (PI, n

l)E('LARo. para os devidos fins quc tenho conhecimento da Lei l\municipal n" 2003. de 23 de

setembro de 201 0. quc institui :] obrigatoriedade do uso de madeira legalizada no Nlunicípio dc

.laguariúna. e me comprometo club quando da utilização de produtos e suhproclutos de madeira dc

origem nativa da flora brasileira. os mesmos serão adquiridos de pessoa jurídica dex idamente

citclastrada ilo(I'AI)N,IAt)EIRA

portador (a)

]os dc cle

AssiNA'i'L.;RA DO REspoNsÁvrti
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.\N [Xo \l
INSTI{IJNIENTO CoNTI{AI'UAL QtJE ENTRA: SI Ct:LI:BRAhI I'I{I. FI:ITI R.A I)o
l\'ltlNICl})lO l)E .IA(;l.iARIL11\A 1{ A l:l\lPRESA . I'ARA (:oNSTRtTÇÀO l)I'
i)iQUP DE CONTICNÇÃ0 PAR.4 TANQllt:s 1)1. HINO(:1,0RiT0 DE SOI)IO

I'roccsso Administrativo n" 3683/201
C(Pntrato n" /

A l)RlCFt:ITtTRA l)o l\ltlNICIPIO l)l( .IAGLIARIUN.\. caiu sede à Rua Alltcclo 13ueno. n." 1 235
na cidade de Jaeuariúna. Estado clc São l)aula. inscrita no C'NI'.l./MF sob o i].' 46.410.866./0001-71
neste ato representado l)elo Pictêito N4unicipal. l\IÁI.tC'lo GI.;STAVO liERNARI)ES REIS.
13rasilcíro. solteiro. Empresário. portador da ('éclula de Identidade RG n" 24.604.086-5 - SSP/SP. c
nscrito no CPF,/Nlf' sot) n' 165.052.578-88. residente c dolniciliado na Alamccla das Magnóli:ts.

cluadra 2. 1-ote X. ('onclomínio Fazenda l)uas Manas. neste município de Jaguariúna. Estado de São
l)nulo. doravante denominada simplesmente (,oNTRATANTE e a Emprcsít

icritít ilo ('NI'.l/b'll- sol) n" . com sede á

13airro: . ('l.IP.: . ilo b.lunicípto
fintado . representada legalmente neste ato por

Nacionalidade. Estado (- ivil. Pt'omissão). portador da ('édula tlc Identidade R(i n' c
escrito no (.'l'l;/MI sob n' . residente e dortliciliado no N'lunicípic

Estado ue também subscreve. ctoravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, têi]] entre si .justo c contratado o seguinte

11

l .O - oli.FETO
Prestação dc serviços clc construção clc dique cje contenção para tanques dc hipoclorito de sód

:ontbrme especificações e quantitatil,os cm Anc\os do l:vital.

Todo illaterial. equipamento e hão de obra necessários são de tcsponsabilidade da
Comi' ltATAI)A

2.0 - 1)0('1.Jl\lENToS INTEGRANTES:
2.1 - 1'ara todos os ctbitos legais c para melhor caracl
clctinir pt'occdimentos c llormas deconcntcs das obl
como sc nele estivessem transcritos. com tactos os sci
a) l;cJital da Tomada tlc I'ruços n" 001/2017: e
b) }'reposta da CONTRATAM)A.

ilação da execução do obicto. bem assim para
ações ora contraídas intcgtam este ('ontrato.
.Ai c'«)s os seguintes documentos

2.2 - Os docun-lentos rcfêt'idos rto item anterior são considerados suficientes para. cm complemento
stc ('oHtFati.)- def'unir a sua extensão e. desta tt)rma. reger a execução do objeto contratado.



Prefeitura do Município de Jaquariúna
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro - Jaguariúna-SP -- CEP 1 3820-000
Fine: (19) 3867 9801/ 9825/ 9786/ 9707/ 9757/ 9792/ 9825

www, l icitqÊQg$ .iaq ua ri u na. s p . aQy:: b r

3.t) I'REZO. LOCAL 1- COMI)lçOI.S DE I':XI.CllçAO:
3.1 0 objeto dev'crá será executado elll até 60 (sessenta) dias. contactos da data cla Ordem dc Ser'ç'iço
bâ Estação de 'l't'atamento de Esgoto. localizado na Av. Pacít'ico N'loneda. N"100o - B. RUIR'o

Varílcão cm .lauuat'iúna - SP. (:EP: 13820-000. contbrmc Memorial l)cscriti\o. Prometo c demai
anexos contidos ilo Edital

Será nomeado pela CONTRATAI)A. profissi
funções dc tisctilização da obra

Jevidamcntc habilitado para exercer a

1.2. Será de icsponsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI's (Equipamentos de
Protcção Indixiclual ) e EPC's (Equipamentos dc Proteção ('oletixa). necessários à execução do objeto.
bem como os uilitt)rmes. transportes c alimentação elos funcionários

1 .3. O prazo de execução di
Comi' liATANTE

Pbjeto poderá ser prorrogado a critéri. cxclt.isix;o da

+.O -- I'RECO:
4.1 (.) preço global para :t execução do objcto é de R$ (
lprcscntaclo na proposta da CONTRATAI)A. devidaillcnte aprovado pela COIVTRATANTI

4.2 o preço acima ret'erido é final e irreajustávcl. não sc admitindo tluaisqucr acréscimos. estando
ncluídos no nlcsmo todas as despesas e custos. dirctos e indiretos. como também os lucros da
CONTliATAI)A

:1.3 As despesas decorrentes do presente ('ontrat.
)i'çamcntária: 296 121 ]8.5+1.1í).2029 339039.16

coi'i'e ríi por conta (]a seguinte dotação

5.0 - CoNDlçÕl:S E FOR\IA 1)1: PAGA\ll':NTO
A cada período dc 30 (trinta) dias de fluência clo prazo de cxect,ição. a CoNTliATANTF

realizará a aferição dos set\'içou executados.

5.1.1 0s pagamentos somente serão cf'ctuddi
responso'ç'el técnico da CONTRATANTE.

api a devida aprovação da: medições pel(

2 Ocorrendo à aprovação e i'ubrica das medições. a l.icitante \enccdora emitirá Nota l;iscal
Elctrânica (NF-e)- a qual de\-crá ser enviada aos seguintes endcieços cletrânicos:
dae.etaí41jaguariuna.sp.go\'.br. com cópia para qlgeJltl41;jglÉlil49uarÜiWgQy:b..

5.4 [ obrigatória a indicação na N]:-c. o númct'o da Agência e da conta bancária do ]ianco do [3rasi]
S/A. lla dual serão cfctiva(tos os pagamentos.

5 Nenhum pagamento será autorizado sem
estabelecida neste Contrato. no Edital e seus ancx

:tbtil,a constatação de CXCC LIÇai tb t'ina

(
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.6 Para Q etêtivo pagamento. ít CONTRATAI)A deverá apresentar a relação tios nomes tJc seus
l\incionál'ios c os comi)ro'ç'antes dc recolhimento clo INSS (Scguridade Social) e F(ljTS (l:onda dc
Garantia do Tempo de Serviço).

5.7 11ii] hipótese alguma será elLtuaclo Í)agamento antecipado ou seno as albrições re:tli.fadas pela
('oNTliAXTI.

5.8 A CONTRATAM)A fica x'c(lado negociar ou etbtuar a cobrança ou o desconto da tintura emitida
através de rede t)ancária ou com terceiros. permitindo-se tão somente cobrança em cat'leira simples.

u seja. diretamcnte na CONTRATANTE

.9 No caso de estar envol\.ida a utilização/emprego de pt'odutos e subprodutos florestais. deverá estar
obrigatoriarttcnte anc\ada à Futura/Nota Fiscal cJâ l,icitante vencedora. cópia da Nota Fiscal da
coinpru do pioclt-lto ou subproduto dc origem llorcstal. com documentos de origcin tlorcstal-t)OF
e\pedido pelo Instituto 13rasilcii'o do \leio Aml)ietlte c dos Rccui'sos Naturtiis Rcnol.ágeis - lt3./\\IA

pela Secrctttria de Estado do \leio Ambiente -- AVIA

6.0 TliANSt'l:REl\(, l.A DO CONTRATO:
6.1 A ('ONTliATAI)A não rodei'á transtêrir o presente (:ontrato. no todo ot,i cm parte. ncm poderá
subcoiitratar os set'\'aços relativos ao objcto. será o exptcsso consentimento da CoNTR.4TANTE,
Ja(io por escrito. sob pena dc rescisão de ajuste

O }il*lSPONSA131LI l)AI)F:
7.1 A CONTRATAI)A é responsáx.cl direta e exclusivamente pela execução do ol)feto deste
(,ontrato. e consequentemente rcsponcle. civil c criminalmente, por todos os danos c preluízos que. na
execução dele. venha clircta ou indiretaincnte. a provocar ou causar para CoNTRATAIVI'l': ou para
tcrcc S

7.2 Não e\istirá qutilqucr vínculo contratual cnti'e e'ç'entuais subcontratadas e a (:ol\TRATANTI
l)prante a dual a única tcsponsável l)clo cumprimento deste (I'ontrato. será scmllre a
Co\l'nATAl)A

7.3 A ('oNTliATAI)A é responsável pela análise c estudo de todos os documentos tbrnccidos pela
(,ONTliATAl\TE. para a e\ecução dos serviços. não sc admitindo. em nenhuma hipótese. a
tlcgação dc ignorância.

7.4 A ('Ol\TRATAI)A !!!!!.!Ei!=gg a manter. durante toda a e\ecução clo (I'ontrato- em

:omllatibilidadc com as obtigaçõcs assumidas. todas as condições dc httbilitação e clualificação
exigidas na licitação.

7.5 A execução dos serviços dc\'crá atender cstritaillente o descrito no Edital da lomadlt clc I'ruços n
0(1) 1 /20 1 7

7
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B.O ACON1 1'.4:Ç HA\lE\TO l)A EXI':CLiçAO;
8. 1 .A. CI(1)NTRATANTE indicará um tltncionário blue será o interlocutor cle todos os cantatas com a
('ONTRATADA. bem coillo o a2cnte fiscalizador do dcscnvolviincnto tios trabalhos

8.2 0 acompanhamento da exect.ição ou a sua liscali.ração pela Col\TRATAIVI'E. não exclui OI
reduz a rcsponsal)ilicladc da CoNTliATAI)A cm ollctlccet' às cspccif'ilações c clclnais
técnicas para a perlêita reali/ação do objeto contratual

9.(1 GAl<ANTI.4 TÉCNICA 1. REI'ARAÇoES
9. 1 Após a excct.ição do objeto contratual. flor parte da ('oNTRATANTE. a CONTliATAI)A ligará
linda. responsável pelo pta'o de 60 (sessenta) meses. pot' quaisquer def'Citas. quer sejam eles de
nítturcza técnic:l ou operacional. obrigando-se. às suas expensas. a reparações c/ot.t substituições. que
se tizerein necessárias para o perlbito cumprimcilto do contratado

[).2 Sc {l CONTRAI'AI)A não executar os tcparos c/ou substituições. nos pra/os club lt:
determinados pela CONTRATAM\TE. esta. se assim Ihc convier. poderá mi.inalar c\ccutá-los po
conta e risco daquela. por outras cnaprcsas. colnrando-lhes os respectivos encargos.

1(}.0 RE(:EBlh,LENTO l)ooB.fETo:
1 0. 1 0 objeto contratual será recebido provisot'iamcnte pelo responsável l)or scu acompanhamcilto e
llscalização que fbr designado pela (,ONTRATANTI': para tanto. lnediantc I'emlo dc Recebimento
l)rovisório. confbtille /\NEl\o \lV. o dual será assinttdo pelas partes.

1 0.2 1)urttntc o período de l
obserl,ação. de molde a sc v-

(quinze) dias da data de c\medição do termo supt'a. o obieto ficará sob
itlcar o cumprimento das e\igências constrt,itix,as.

0.3 1Ísgotado o piano previsto na Cláusula l0.2 e uma vez colllprovado a adequação tlo objeto aos
termos contratuais. a obra será recebida delinitivttmentc. por servidor ou comissão designada pela
CONTRATANTE-;. mediante Termo cle Recebimento l)clinitívo. confot'ntc Al\t:Xo XXr. assinado
pelas partes

1 1 .0 PE\ALll)AI)ES
1 .1 0 atraso na execução do objeto. importttrá ní} aplicação à CONTRA.TAI)A de mula;

Je 1 0%(dez por cento) sobre o valor deste
)rdcin

1.2 A o..caução do objeto tara das condições
illulta pre\ isto cm (láusula

;tabclcciclas. também ocasionará a ncidência da

As es,entuais mt.lilás aplicadas por força clo disposto cm ('láusula anterior não terão carátcr
)nlpensatório. luas simplesmente inoratório e. portanto. não eximem a CoNTRATAI)A tla

reparação cle possíveis danos. pet'das ou preluízos cine os seus fitos venhartl a acittrctai. nem iillpedetll
It declaração de rescisão do pacto em apreço.

8



Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações. Compras, Contratos e Suprimentos

Rua Alfredo Bueno, 1235 -- Centro - Jaguariúna-SP -- CEP 1 3820-000
Fine;(19) 3867 9801/ 9825/ 9786/ 9707/ 9757/ 9792/ 9825

www.li cjllacoegiaa ug11111 na.sp.aov.b11

.4 A incxecução total ou })arcial clo conta:tto. importará à CONTliATAr)A a suspensão do (direito
de licitar e conta'atar com (qualquer ente dtt Administração [)treta ou ]ndiretamcntc. l)e]o l)rezo de 24
(vinte e quatro) meses. contactos cta aplicação t.lc tal mcclida l)unitiva. bem como a multa dc 10% (dü'
por cento) sobre o valor do ('ontnlto.

5 Será propiciada dcf'esa à CONTRATEI)A. antes da imposição das penalidades clencadas lias
('láusulas precedentes.

6 0s valor'es pertinentes às multas aplicadas. set'ão descontados dos crédito:
CIOl\TRATAI)A tiver' direito ou cobrados .juclicialmentc

a que a

7 Se a ('oNTRATAI)A inadimplir. no todo ou em parte este instrumento. ligará SL\imita a sançõe
l)icvistas lias artigos 86. 87 c 88 da L.ei Fcdeial n' 8.666/93. com as altar:tçõcs cla [,ei Fedcra] n
8.883/9+

12.0 RESCISÃO:
A incxccução total ou parcial deste Contrato. aléila dc ocasional a ttplicação das l)enali(jades

:interiormente enunciatlas. enscjará também a sua rescisão. desde club ocorram qu:tisqucr dos meti'ç'os
cnt,liderados nos Ans. 77 c 78 da Lci 8.666./93

12.2 A rescisão do ('ontrato poderá se dar sob clualquer das lbrmtis delineadas no Art. 79 cla Lc
8.666/93

13.0 1)1SI'oSlçOI.S G}.RAIA:
13.1 .A CONTRATAI)A deverá providcitciar cm até 02 (dois) dias cla ordem clc Serviços. a
devida Anotação de Rcsponsabilicladc I'écilica (ART). onde de\erá constar o nome c o nt.imcro dit
carteira .junto ao (,R[A do rcspoilsáve] pc]a execução dos serviços

1 3. 1 . 1 /\ ARf deve vir assinalada como execução

3.2 .A (:oNTRATANTl: rcsei"ça-se no direito de paralisam ou suspender a clualquct' tempo
e\ecução dos ser\ aços contratados. mccliante o pagamento t-único e c\clusivo dacluclcs.já c\ccutados

3.3 A ('oNTRATA]\Tt reger\a-se. ainda. no (direito de rccusai todo e (qualquer será iço que não
atenclci'em às especificações. ou (luc sejam considct'idos inadequados pela liscalí,cação.

3.4 A COl\TRATADA assullainl integral responsabilidade pelos dálias quc causar a
('(1)NTRATANTE ou a terceiros. por si. flor seus sucessores e t'epresentantes na execução dos
serviços contratac]os. iscntan(]o a CO]\TRATAM\T]C (]c toda e clualquet' reclamação club possa surgir
cm dccorrência dos mesltaos.

A CoNTRATAI)A será a única responsá'ç'el para com seus empregados e au\iliarcs. no club
concerne ao cuspi'isento da legislação trabalhista. pt'evidência social. seguro de acidciltes clo
trabtilho ou quaiscluer outros encargos previstos em lci. cm especial no club cli/ respeito às normas de
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;egurança do trabalho. pre\'iscas na l,egislação Federal (['optaria n.' 3.21+ dc 08'07/1978. do
\ministério do Trabalho). sendo quc o seu descumprimcnto poderá inoti'çar a aplicação de multas pot
parte da CONTRATAM\TE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções catlíve

3.6 A CONTRATAI)A ficará obrigada a garantir club os integrantes de seu corpo técnico i'ealizem
pessoal e dit'ctamcntc o objeto ora contratado.

7 Fica expressamente vedada a subcontratação scm prévia. expressa e esci'ita autoti/ação dít
(:oNTRATANTl:. enceta o ptc'Listo no Artigo 48. Incisa 111. da Lei Comi)lcmeiltat' 147/2o1 4

13.8 .'\ (,ONTliATADA é responsável direta c exclusivamente pela execução do objeto deste
('ontralo. l)eill colho pelo lbrnccimcnto dos EI'l (equipamentos cle l)roteção individual) club se lizerein
neccssát'io para a execução do mesmo. c consequentemente responde. civil e crimiilalmentc. por todos
os danos e prquízos que. na entrega. venha ctircta ou indiretamcnte. a provocar ou causar para
CONTRATANTE': ou para terceiros.

3.9 A (,oNTRATADA. ilo caso dc emprego de pt'oclutos e subprodutos llorcstai:
udcluiri-los de pessoa .jurídicas cadastrados no ('At)l\.4AI)F.l RA

-b t' iea -sc

3. 1 0 Aplicam-sc a este Contrato as disposições da Lei n." 8.666/93 e alteração
licitações e contratações primo'tidas pela Administração Pública.

que t'egulalncnta :t

1 +.0. Tolo liANCIA
14.1 Se qu:llquer das partes contratantes. em bcncl'ício da outra. permitir. nlcsmo por oi missões. a
nohserx:anciã no todo ot.i cm parte. cle qualquer dos itens e condições deste ('ontrato c,''ou de seus
A.nexos. ta] ]'ato não poderá ]ibcn,ir. dcsoilerar ou de clua]qucr ]brma at'atar ot.l prelu(ligar esses
mesmos itens c condições. os quttis pcrmíinecerão ini.iltctados. comia se nenhuma tolerância
houx esse ocorrido

15.0 VIGEl\('IA:
1 5.1 Este ('ontrato 'vigorará por até 60 (sessenta) dias. contados data da Ordem dc Serviços

1 6.0 - VALOR 1)0 COi\TRATO:
16.1 As partes contratantes dão

(
plcscilte (..ontrato 1.,alar global clc RS
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17.0 - Tl:nXIO l)lc CIENCIA 1: NOTiri(:AÇ.io:
7.1 Ni.l tlualidade de (:ONTRATANTE c (:ONTRATADA :assinarão I'ermo de (I'iência e

Notificação. conlbnnc Anexo \l 1. relativo. se for o caso. à transmissão deste Processo perante o
I'ribunal de Contas do Instado de São Pauta

1 8.0 -- F'oRO:
1 8.1 - Elcgenl as partes contratantes o ];oro c]a Comarca de Jaguariúna. f;sta(]o de São I'aula
onde serão propostas as açõcs oriundas dc direitos e obrigações deste ('ontrato. renunciatlclo
expressamente a qualquer outro. por mais. l)ri'ç'ilegiado que seja.

E. })or assim estarem .justas e contratadas. as partes. por seus representantes legais. assinaill o
l)regente (:oiltrato. cnl 02 (duas) 'vias de igual teor c tt)rma para um só e .it,irídico ctéito. perante as
testemunhas ahilixo assinadas. a tudo })rcscntes.

Jaguariúna. cle de 2017

PREFEITO.JRA l)O l\'ll..{NICIPIO l)E .JA(;l.PARI l.JNA
l\láicio(;ustavo licrnardes Reis
Prefeito

CoNTliATAI)A

restem unhas
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4N l«:\o \l l

TEliNIO DI Clli:NCIA F: NOTIFICAR AO

I'o\jAI)A l)l: I'RF:ÇoS N" {)t)1/21)17
Contrato Do /

Ob.luto: CONSTRUO:AO l)E l)iQtl. l)l: ('oNTI.NÇAO
HIPoCI,o}tITO DE So1)1o. CONdoR\'lE A\E\oS 1)o EI)ITAL
(:ontratantc: PREMI.:ll'l.ÍRA l)O l\lllNI(:lplo 1)1 .JAGI.JARILr\A
(,ontratada:

l)ARA TANQlIES 1)1

Na tlualiclade cle ('oNTRATAl\TF. c (:ONTRATAI)A. respectivamente. clo terillo acima
identificado. c. cientes tlo seu encaminhamento ao TRlliLÍNAL DE CONTAS l)o l,:STAI)o
para fins de instrução c julgamento. dama-nos por Cll.NTI.S e NOTll'l(,AI)oS lx.ira
lcoila})anhat tocJos os fitos cla tninlitação processual. até .julgtlnlcnto final c sua publicação e. se
lbr o caso e de nosso interesse. l)ara. nos prazos c nas termas legais c regimentais. exercer o
clircito cJa defesa. interpor recursos e o mais quc couber

Outrossim. declaramos estar cientes. dará'çantc. de quc todos os despachos c decisões lue vicrenl
.t scr tomados. relativamente ao aludido ptoccsso. serão l)ublicados no Diário Oficial do Estado.
(.'adorno do I'odor L.egislativo. parte do tribunal de ('antas do Estado dc São ]'au]o. c]c
contbrmidatle com o artigo 9(J cla l-ei ('onlplemcntar n" 709. dc 14 de .janeiro de 1 993. ilticiando-
se. a partir ctc então. a contagem dos prazos pt'occsst.tais.

.laut.iariúna. de cle 201 7

PREFEITO.;RA DO iXltiNI(,Iria 1)E .IAGITARll.'\A
IVlárcio(;ustavo Bernardes Reis
Prct'c it o

CO\TRATEI)A
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\x lt\o \ll l

\moDELo 1)[ oRI)[)l l)E SER\ IÇo

oRbE\l l)E INICIO 1)1: SEliVICo \

(Ref. Tomada dc I'reços n" 001/2017)

l\ Prefeitura do Município dc .laguariúna. Estado de São Paulo. inscrita no CNP.l\MI' sob n'
+6.4 1 0.866/0001-71. autoriza a empresa . inscritlt no (I'NI'.T\MF sob
n' ... ar início a c\ecução do obicto do Contrato n" . certame em
cpígratb. ilo cildcreço ... . . neste Mtmicípio.

.laguariúna. aos de de

XSSIN XTIJRA E iDllRi il:Ít;Ã(ÃÕbÕ}KoPissioNAI . DA (ONERA IADA
('REA N'

iiÉgiiÜÀ:i'UKÀ i: ml NliriC'AÇÃ0 00 CESI'0R MUNIC'iPA
CAR(jO
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ANE\o \l\

rER\lo 1)E RE(:E131NIENTo Pl{oVISoRIo

roxlAI)A l)E PR!:(:OS n" (i01/2017

1-) 0B.il.To 1)A LI( IT \(j:A0:
Objeto:(:instrução dc dique dc contenção para tanques (]c hipoclorito de sódio

1)1'CLAliAÇAO:
[)cclaramos ter recebido os serviços executac]os. cm carátcr pro'visório. pe]o prazo c]c 15
(quinze) dias. alara cféito de t)osterior verificação dc contbrmidade com o espccillcado. não
importância este enl aceitação do quc tlií executado. ticaildo claro quc a (:oNTRAT.ANTE
cjeitará. no todo ot.i cm parte. os ser'ç'içou cxccutaclos. caso se obscrx.e cine os mesmos não se
cncontiam de acordo com o obieto

Outrossim. aplicam-sc
8.666./93

ptcsente as disposições relativas à execução. consignadas na l.ci n

.laguariúna. . de

Responsável pela Fiscalização
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\NEXO \\

TERNIO l)r iiECE131NiE\TO DEFiNa'ri\'o

TO\IAI)A l)E I'REGOS n" t)Ot/2Q11

1-) 0B.JI.TO DA LICITAÇÃO:
1.1(,instrução de dique dc contenção para tanques de hipoclorito dc sódio

1)1:('LAIA('AO:
Enl razão (]e cine os serviços executados. recebidos através do Tl:Rl\lo 1)E RE(:l,lill\lEl\To
PRoVISORIO. datado cm / ... cuja descrição segue acima. acha-sc cm cotlt\)rmidacle
com o espccif]cac]o na licitação sul)ra. hcm assim encontram-se dentro (]os pi.ldrões tlc (lualidadc
exigi\eis. declaramos que o illcsmo é considerado aceito l)EFll\l llVANIE.\TF

.Jagutiriúna. de dc

Responsá\:cl pela l iscalizaçã(

f'


