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RECIBO DE RETIREI)A DE EI)ITAL PELA INTEliNET
TOXIADA l)E PREÇOS N' OO1/2017 REABERTURA

Denominação

CNPJ/CPF n

Endereço

E-mail

Cidade Estado

Telefone

Obtivemos. através clo acesso à página wwl.v.licitacoesjaguariuna.sl
do instrumento convocatória da licitação acima identificada

3)}(:b., nesta data. cópia

Local de dc 2017

A.ssinatura

Senhora Licitante

Visando à comtmicação í'utura entre esta Prefeitura e sua empresa. solicítatllos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de t'atirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de l,imitações c
(:ontratos, preferencialmente pelo e-mail: çstJlç! (çÊjaguarlutlg;:$p:goy.br

A não rcillessa do recibo exime a Prof'eitura do Município clc .lago.iariútla cla responsabilidade
da corlaunicação por meio de e-nzúr// de eventuais csclarcciincntos e retificações ocorridas no
nstrumento convocatório. bcm como de quaisquer informações adicionais. não cabendo

posteriormente qualquer reclamação.
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EDITAL l)A TOSTADA l)E PRECOSA 00 1 /201 7 REABERTURA

TITULO: Construção de dique de contenção para tanques de hipoclorito de sódio

TIPO DE: LICITAÇÃO: Menor Preço

REGENCIA: Lei Federal n" 8.666 de 21 de .Junho de 1993 e Lei Complementar n" 123/2006.
alterada pela Lei Complementar n' 1+7/2014.

REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada por Preço (;local

l .O OB.JETO:
1 .1 Contratação de empresa para construção de dique dc contenção para tanques de hipoclorito de
sódio, seguindo confonne especificações e quantitativos constantes cm Anexo (mídia), parte
integrante deste.

2 Todo material, equipamento c mão dc obra necessários são de responsabilidade da licitante
vencedora.

2.0 DATA. HORÁRIO E LOCAL l)E El\TRAGA l)OS E'qVELOPES:
2. 1 0 FCCCllimcnto dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e :t Proposta dc I'ruços
dar-se-á até à$ Qt?;lll} bQ[4$;;dQ;.di4;.12.4g.;p]4;io de 2017, no Departamento de Protocolo e
Arquivo, localizado à Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro. no l\4tmicípio de Jaguariúna.

3.0 DATA. HORÁRIO E LOCAL l)E A13ERTURA l)OS El\VELOU'ES:
3. 1 A abertura dos Envelopes contendo a documentação clc [labilitação c a Proposta de }'ruços dar-
se-á no r)apartamento de Licitações. Compras. Contratos e Suprimentos, localizado ilo mesmo
endereço indicado no Campo 2.0. às 09:30 horas do dia 12 de ma o de 2{117.

4.0 1'VAZO, LOCAL }: CONDlçOES l)E EXI.CUÇAO:
4. 1 0 oqcto deverá será executado em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da Ordem
dc Serviço, na flstação de Tratamento de Esgoto. sito na Av. Pacíf'ico Moneda. N'1000 - B.
Bairro: Vargeão. em Jaguariúna - SP. CEP: 13820-000. conforme \memorial Descritivo. l)manilha
Orçamentária. Cronognima Físico-Financeiro e Pro.feto constantes nos Anexos 1, 11, 111 e l\:

4.1.]. 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 flornecimento de EPI's (Equipamentos cle
Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Protcção Coletiva). necessários à c\ecução do
veto. bem como os uniformes. transportes e alimentação dos f'uncionários

4 .3. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado critério exclusivo da Prctêitura
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NO1iNIAS E CONDIÇOES ESPECIFICAS

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, cm conformidade com a legislação e normas pertinentes.
torna público e para conhecimento dos interessados. que fará realizar licitação sob a modalidade
TONIADA DE PREÇOS

Para retirar o Edital, o interessado deverá procurar o [)epartamento de Licitações. Compras.
Contratos. St,iprimentos 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$ 1 5.00 (quinze reêtis).

O Edital também será disponibilizado no site w\x w.licitacoes..iaguariurl4:$p.gQXIJ)r. rn t 1 1 1 t n t'tn pnt p

5.0 DO OB.FETO:
5.1 A presente Tomacta de Preços tem por objetivo a contratação de empresa para Construção dc
dique dc contenção para tanques de hipoclorito de sódio 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.

A apresentação da proposta pressupõe a concordância do Licitante com o solicitad

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 cadastrados na licitadora que desejam participar do certame poderão fazê-lo
desde que protocolem toda a documentação necessária para o gi111ilêlrg seguindo os Artigos 28
(Documentação Jurídica); 29 (Documentação Fiscal); 30 (Documentação Técnica) e 31

Documentação Económico Financeira), da Lei n' 8.666/93 até o terceiro dia anterior à data
assinalada para o recebimento dos Envelopes Habilitação e I'reposta de Preços, ou seja. até o dia
09 de maio de 2017, nc] Departamento dc Protocolo e Arquivo. até as 1 6:00 horas.

6.3 Todos os licitantes cadastrados ou que tenham apresentado toda a documentação para
tanto até o terceiro (]ia anterior à data assinalada para o recebimento e abertura dos
Envelopes, terão obrigatoriamente, quc apresentar a documentação exigida em Cláusula 8.4.

6.4 Para os fins do disposto ein 6.2. os interessados deverão dirigir-sc ao [)apartamento de
L.imitações e Contratos. situado na sede da licitadora. no horário das 8:00 às 17:00 horas, de
sega,inda à sexta-f'eira. ou através do telefone (19) 3867-9707, com Esther. onde poderão obter as
Normas para Cadastramento e. assim, cientiflcarem-sc das condições para tal

6-5 Será vedada a participação de pessoa impedida por força de le

6.6 Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio
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6.7 Não será pennitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta licitação, sem
a prévia e expressa anuência da Prefeitura. enceta o previsto no Artigo 48. Incisa 111 da Le
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014

6.8 Cada licítante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos ates desta licitação.
rncdiante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ot.i carta-credencial.
conferindo poderes ao representante para aduar em todas as fases deste procedimento licitatório.
inclusive para of'erecer impugnações, assinar atam. interpor ou renunciar ao direito de interposição
dc recursos c para todos os demais fitos 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
Enanifestar e responder pela mesma no transcurso do certame.

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

6. 1 1 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 \'lSTORI.A
6.12.1. A vistoria deverá ser agendada junto ao l)epartamento de Projetos. por meio do telefone
( 19) 3867-98 10 / 3867-9740, com o Senhor Narciso (Juba). A licitante deverá identificar-se com a
Razão Social c o nome do profissional (lue a licitante repute adequado para a realização cla
vistoria

6. 1 2.2. Após a realização da vistoria, será emitido o Atestado para a licitante

7.o 1)0CU\LENTOS INTEGRA\TES
7. 1 Integra o presente edital. como parte indissociável. os seguintes anexos

AN
AN
AN
AN
.AN

AN

AN

20 ]
AN
AN
AN

EXo
EXO
EXO
EXO
EXo
EXO
EXo
EXo
EXO
EXO
0;
EXO
EXO
EXO

[ - Men)oria] Descritivo:

11 - Planilha Orçamentária
111 -- Cronograma Físico-l:inanceiro;
IV - I'rojeto (em média);
V - Modelo de Proposta dc Preço (Cronogral)la l-ísico-Financeiro e I'manilha Orçalnentária):
\l - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:
VI 1 -- Modelo de Carta dc Credenciamento=
Vlll - Modelo de Declaração -- Artigo 7'. Inc. XXXlll da Constituição l;e(geral
IX - Modelo de Declaração de Fato Superveniente:
X -- Modelo de Declaração de conhecimento da Lei Municipal n' 2003 de 23 dc Setembro e

XI - Minuta de Contrato
Xll - Tenho de Ciência c Notificação:
XI ll -- Modelo de Ordem de Início de Serviço

+
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ANEXO XIV - Termo de Recebimento Provisório
AIVEXO XV - Termo de Recebimento Definitivo

8.0 DA HABILITAÇÃO E I'ROPOSTA DE PREÇOS:
8.1 0s 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

primeiro envelope o subtítulo tIAi3iLIT.\Ç.40 e Q segundo o subtítulo PROPoST.A DE
PREÇOS. os quais deverão estar lacrados e conter ainda na parte externa e frontal. os seguintes
d i7e re q[

RAZÃO SOCIAL l)A EMPliESA OU CARl\'IBO DO CNPJ
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ro)FADA DE PREÇos N" i)oi/2t)17
ENVELOPE N' 1 - HA131LITAÇAO
ENVELOPE N' 2 Pl{oPoSTA DE PREÇOS

8.2 0 Envelope n' l HA131LITAÇÃO deverá conter. obrigatoriamente, os documentos
relacionados em cláusula 8.4, os qt,tais poderão ser apresentados no original. por qualquer processo
de cópia autenticada por Cartório competente.
Nottl: A aceittlção de (!acltntetlfa soh a .forma de .fntoc(}pia ttão alitettticadu .Rcit vittc lu( n {i
ttpresentação do respectivo original pura con.f'erência.

8.3 Deverá ser observado o prh'o 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 CO\TEnDo Do ENVELOPE N" l HABILITAÇÃO

8.4.1. DOCU)LENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO JLÍRll)ICA
8.4.1 .] Registro comercial, no caso cle empresa individt.ial;

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 (ie seus administradores:

8.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis. acompanhado de prova da
diretoria em exerc ício.

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

Ú
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8.4.2. 1)oCUMENToS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TliAliALlllSTA
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em

8.4.2.1. 1'rova 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 [)ívida
Atava da União e à Seguridade Social, que deverá ser comprovada através da apresentação de
certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (CERTIDÃO DF. REGULARIDADE
FISCAL RFB.-''PGF\).

8.4.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. que deverá ser comprovada pela
apresentação de Certidão Negativa expedida pelo órgão competente, ou através de sistema
eletrõnico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via internet.

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. 1'roxa de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -- FGTS
através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. emitido pela Caixa Económica Federal

8.4.2.6. 1'rova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando situação
regular 110 cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista. através dc Certidão
Negativa dc l)éditos Trabalhistas -- CNDT

8.4.2.7 [)ec]aração assinada por representante ]ega] do proponente de que não outorga trabalho
soturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesscis) anos, salvo na condição de aprendiz. a partir de 14 (quatorze) anos. conta)rme Anexo
Vll l

8.4.2.8 As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Ccrtidãi
com cf'eitos de Negativa

Positiva

8.4.2.9. Considera-se Positiva com ef'eitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de
créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenlla sido etêtivada a penhora: ou
Gula cxigibilídade estala suspensa por moratória. ou depósito de seu montante integral. ou
reclainaçõcs e recursos. nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou
concessão dc medida liminar em mandado de segurança.

8.4.3. Qualificação Económico I'inanceira
8.4.3.1. Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação .judicial e
Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da }'escoa Jurídica. nos últimos 90
(noventa) citas que antecede a abertura da licitação qt,bando o prazo de sua validade não estiver

6
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definido

8.4.3.2. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva. deve o lícitante apresentar
comprovante de homologação/deferimento pelo .juízo competente ao Plano dc Recuperação
Judicial/l"extrajudicial em pleno vigor.

8.4.4 1)0CI;:bIF:NTOS RELATIVOS A QL:ALIFI(:AÇAO TI:CNICA:
8.4.4.1 . Declaração da Licitante informando nome do responsável técnico, Guio vínculo deverá ser
comprovado por:

a) cópia autenticada da ficha de registro de empregado; ou
b) cópia autenticada da Carteira de Trabalho: ou
c) caso o responsável técnico seja sócio da empresa. pela apresentação do Contrato Social e últ
alteração; ou
d) contrato de prestação de serviço at.itânomo, com firma reconhecida.

rna

8.4.4.1 .1. A licitante deverá possuir em set.i quadro técnico, no mínimo, 01 (um) engenheiro cívi
devidamente registrado no CRIA/SP.

8.4.4.2. Rcgistro ou inscrição na entidade profissional competente(CRIA/ CAU) da licitante e de
scu(s) responsável(is) técnico(s)=

8.4.4.3 01 (um) ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do(s) responsável(eis)
técnico(s) da licitante e sua(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecida(s) no CRIA, que comprove(m) a execução de objeto(s) compatível(eis) ao deste
ccHainc

8.4.5.OUTROS DOCUl\'LENTOS:
8.4.5. 1 1)eclaração de Fato Superveniente. conforme modelo Anexo IX

8.4.5.2. 1)cclaração de conhecimento da Lei Municipal n' 2003, de 23 dc Setembro de 2010
conforme Anexo X

8.4.5.3. Compro'ç'ante do Termo de Vistoria. conforme Cláusula 6

8.4.6. 1)0cu)LENTOS RI.LATlvOS A }llCROE)li'ROSA E r)ll'Rl:SA l)l. I'l:QI.mexo
PORTA
8.4.6.1 Declaração de Mícroempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
prof'erência prevista na Lei Complementar n. 123/2006. alterada pela Leí Complementar n'
147/20 14. (luc deverá scr feita dc acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI

8.5 0BSI':RVAÇOES:
8.5.1 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPI') que optttretn por postergar a
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura clo Contrato e ter preferência no

7
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critério de desempate quando do julgamento das propostas. deverão apresentar declaração.
conforme modelo Anexo VI. de que estão enquadradas como microempresas ou empresa cle
pequeno porte (conforme o caso) nos termos da Lci Complementar n' 123/2006. alterada pela Lei
Complementar n' 147/2014, e quc querem exercer a preferência no critério de desempate
no julgamento das propostas de preços; Prefeitura do Município de Jaguariúna Departamento de
Licitações, Contratos, Compras e Suprimentos. Rua Alfredo Bueno. 1 235 --Centro --Jaguariúna-SP

CEP 13820-000. Fine:(19) 3867 9780/ 3867 9801/ 3867 9757/ 3867 9707/ 9825/ 9786
Wl\ \\l. ! ic itacoesj aguariuila .SD. ggls:b.

8.5.2 A f'alta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante.
entretanto a mesma não hrá jus ao tratamento diferenciado previsto na Leí Complementar
n' 123/2006, a)terada pela Lei Complementar n' 147/2014 --Estatuto Nacional da \jicroempresa e
da Empresa de Peque no Porte.

8.5.3 As microempresas(ME) e empresas de pequeno porte(EPP) deverão apresentar no Envelope
n'01 - Documentação para Habilitação todos os documentos ref'erentes 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 Completnentar n' 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n' 147/2014

9.0 CONTEÚDO DO EN\'ELOPE N' 2 PROPOSTA l)E PREÇOS
a) Proposta, seguindo os tnoldes do Anexo V (Cronograma Físico-Financeiro e Planilha
Orçamentária). A proposta deve ser rubricada e assinada pelo representante legal. em pape
timbrado da licitantc, scm emendas. usuras ou ressalvas. com seu respectivo pra/o de validade.

1)) Além do meio tísico, a proposta deverá ser apresentada em meio magnético
necessariamente em CI)/DVD, sendo as planilhas grau'abas para "leitura", em EXCEL -
Versão 2007.

il c b.l) Os valores unitários c totais não Doclerão exceder aos daLDlanilhas in(!jç4d4&.tlglB
P refeitura neste Edital

a e t).2) A licitante dc'ç'erá declarar dc que a proposta e planilhas apresentadas, impressa e
em mídia, são iguais (compatíveis). Sc houver divergência entre elas. será considerada a
versão impressa.

c) A proposta apresentada pela licitante deverá ainda conter a composição do índice dc
Bonificação e r)esposas Indiretas (B[)l). 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 dc tributos dc caráter
personalístico como IRPJ. CSLL e custos com Administração local. instalação dc
canteiro/acampamento. mobilização/desmobilização e demais itens que possam ser apropriados
com custos diretos da obra. conforme Modelo constante no Anexo ll
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d) A Proposta de Preços deverá conter o Cronogratna Físico-Financeiro e a Planilha Orçamentária.
confortne modelo Anexo V

e) A proponente deverá informar na proposta os dados da pessoa (nome. endereço c CI'F) que irá
assinar o Contrato. caso sqa vencedora da licitação.

1) prazo dc validade da Proposta. nãi ínfêrior a 60 (sessenta) dias. contados da data da licitação

g) A apresentação da proposta de preços será considerada colmo evidência de que a proponente
examinou criteriosamente os documentos deste Edital. c julgou.i-os suficientes, para elaboração de
proposta voltada a execução do Dueto licitada 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, EPls (equipamentos dc proteção
individual), seguros, equipamentos, materiais. despesas de administração e outras despesas de
qualquer natureza que se dizerem necessárias à perfeita execução do objeto.

i) Todos os preços deverão estar e\prestos em Reais (R$), com duas casas decimais. sendo o valor
global escrito em algarismos e por extenso.

10.0 DOTAÇÃO ORÇAM\TENTARIA:
1 0. 1 As despesas decorrentes desta execução correrão por conta da sega.iintc dotação orçamentária
296]21 18.541.10.2029 339039.16

1 1.0 DO PROCEI)IN'IE\TO:
l 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 c local indicados no
Campo 3.0, a Comissão Permanente de Licitação procederá a abertura dos En'tclopcs n' 01 --
HABILll'AÇAO

2 Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa
devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal cla mesma. a
quem sejam conferidos amplos poderes para representa-la cm todos os fitos c termos do
procedimento licitatório.

1 .3 No caso de representação. o procurador ou a pessoa credenciada. deverá exibir o instrumento
que a habilita a representar à licitantc. acompanhado de Cédula de identidade e do (I'l'F. antes do
nício dos trabalhos cle abertura dos Envelopes.

1 .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.
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1 1.5 Não serão aceitou envelopes abertos.
Internet.

documentos enviados por via fac-símile. telex ou

1 1.6 Nessa mesma sessão. a critério da Comissão de Licitação. serão analisados os documentos
contidos no l.nxelope n' 01 11ABILITAÇAO e anunciado o resultado da habilitação
designados dia e hora certa para a divulgação.

1 1.7 Serájulgada habilitada a licitêtnte que
a-) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Editall
b-) Colocar documentos em envelopes trocados
c-) Não apresentar no prazo definido pela Comissão de l..imitação.
exigidos.

os eventuais esclarecimentos

1 .8 Umzt vez proferido o resultado da Habilitação, e desde que tenha transcorrida o prazo sem
nterposíção de recurso, ou tenha havido desistência expressa. ou após o julgamento dos recurso
nterpostos, serão devolvidos os Envelopes Propostas de Preços fechados aos licitantes
nabilitados. diretamente ou pelo correio.

1.9 Após a devolução supramcncionada será precedida à abertura dos l:nvelopes n" 02
PROL'OPTA DE I'REÇOS. dos liçit&ntes habilitados, sendo os documentos neles encontrados
verificados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação c clcmais
participantes

1. 10 Das sessões realizadas para a abertura dos Envelopes. bem como daquelas redil.dadas pela
Comissão Permanente dc Licitação. serão lavradas Alas circunstanciadas

12.0 1)AS )llCROE\lPRESAS E ExlpRESAS DE PEQUENO poRTE
12.1 Se houver empate será assegurado o exercício do direito dc preferência às microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes terTnos:

12. 1 . 1 Entende-se por empate acluclas situações em quc as propostas de preços apresentadas pelas
microcnlpresas e empresas de pequeno porte soam 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 peclueno porte que se encontrem ilo intervalo estabelecido no subirem "a''. será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência c apresentar
nova proposta:

bl) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentaretn
respeitada a ordem de classificação.

:ual valor

10
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2.2 0 exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a proposta de menor 'valor
não tiver sido apresentada por microcmpresa ou empresa de pequeno porte:

2.2.1 Na hip(5tese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte. será
declarada a vencedora a proposta quc tenha ofertado menor preço.

2.2.2. A comprovação de regularidade t'iscas das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura de contrato.

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 RICCURSOS. DA HOhlOLOGAÇAO E DA CONVOCAÇÃO:
1 3.1 Das decisões proferidas pela Comissão dc Licitação caberão os recursos previstos no art. 109
da Lei n' 8.666/93, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação

13.2 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido ''/m a/b/x" 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 11omologado 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.

1 +.0 1)0 CO\TRATO:
14.] Constam cJa Minuta dc Contrato, quc compõe o ANEXO XI. as condições c forma de
pagamento. as condições de recebimento do objeto, as sanções para o caso de inadimplcmento e
demais obrigações das partes, f'azendo a mesma parte integrante deste Edital

14.2 Até a data de assinatura do contrato. poderá ser eliminada da licitação qualquer licitante quc
tenha apresciltado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como aquela cu.ja situação
técnica ou económico/financeira tenha se alterado após inicio de processamento do pleito
licitatório, prdudicando o seu julgamento

14.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo. dentro clo prazo fixado. por parte da
licitante convocada, implicará eln sua eliminação além da incidência de multa dc 109/o (dez por
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cento) sobre o valor do Contrato. sem prquízo das demais sanções previstas no Art. 8 1 . da Le
8 .666/93

15.0 1)0 PA(;AN'LENTO:
5.1 A cada período de 30 (trinta) dias de fluência clo prazo de execução. a CONTl<ATANTE

realizará a aferição dos será'içou executados.

5.1.1 0s pagamentos somente serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo
responsável técnico da Prefeitura.

5.2 Ocorrendo à aprovação e rubrica das medições, a Licitante vencedora emitirá Nota Fiscal
Eletrõnica (NF-e), a qual deverá ser enviada aos sega,pintes endereços cletrõnicos
eJlgetltlat;jê@jgguçlí;jwaa:sD:g(tlY:b., com cópia para dae. etaÍ@!j4911g!.!!!tl4.sp.gov.br

5.3 É obrigatória a indicação na Nl;-e. o número da Agência e da conta bancária do 13anco do
Brasil S/A, na qual serão ef'etivados os pagamentos

15.4 Nenhum pagamento será autorizado sem
estabelecida neste Edital e seus anexos.

efetiva constatação de sua execução a forma

15.5 Para o efctivo naeamento: a Contratada deverá aoresentar a relação dos nomes de seus
f'uncionários c os comDrovantes de recolhimento do INSS (Seauridade Social) e FGTS (Fundo de
Garantia do Tcmoo de Serviço'

5.6 Em hipótese alguma será efêtuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pela
licitadora

15.7 A licitante vencedora fica vedado negociar ou efêtuar a cobrança ou o desconto da natura
emitida através de rede bancária ou com terceiros. permitindo-se tão somente cobrança cm carteira
simples. ou sda. diretamcnte na Prefeitura

1 5.8 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 \ota Fiscal
da compra do produto ou st,ibproduto de origem florestal. com documentos dc origetll llorestal-
DOF. expedido pelo Instituto Brasileiro do \leio Ambiente c dos Recursos Naturais Renováveis
IBANIA, ou pela Secretaria de Estado clo Meio Ambiente -- SMA

16.0 DAS l)ISI'OSIÇOES(;ORAIS:
6.1 A licitantc 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 c]o traba]ho, previstas na Legislação Federa] (Portaria n' 3.2]4 dc 08/07/1978, do
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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 fiscali)'ação, placa dc obra, conforme modelo a ser apresentado pela I'ref'eitura antes do início
da execução dos serviços.

16.3 A empresa xcncedora deverá proa:idenciar, em até 02 (dois) dias da emissão da
Ordem dc Serviços, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), onde deverá
constar o nome e o número da carteira junto ao CRIA do responsável pela e\ecução dos
serviços.

16.3.1. A ART deve vir assinalada como execução

16.4 A licítadora reserva-se no direito dc paralisar ou suspender, a qualquer tempo.
serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já e\ecutados.

a execução d(

1 6.5 A licitante vencecJora assumirá integral responsabilidade pelos danos que cat.asar a licitadora ou a
terceiros. por si ou por seus st.lcessores 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 lícitante vencedora é responsável direta e exclusivamente pela execução do objcto deste
Contrato. beill como pelo fornecimento dos EPI (equipairlentos de proteção individual) quc se tízetem
necessário para a execução do mesmo. e consequentemente responde, civil e criminalinentc. por todos
os danos e pi'guizos que, na entrega, venha direta ou indíretamente, a provocíir ou causar para
l icitadora ou pata terceiros.

16.7 Aplica-se a este Edital, as disposições da Lei n' 8.666/93 qut
promovidas pela Administração Pública.

regulamenta a: licitações

16.8 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da licitadora no endereço illencionado no
Campo 3.1 deste E(vital, no horário comercial até 01 (um) dia antes da abertura dos Envelopes. ou pelo
T'elefone: (19) 3867-9801, com Aline; (19) 3867-9792. com Ricardo; (19) 3867-9757, cc]n] }lenrique.

( 1 9) 3867-9707, com Esthcr.

Jaguariúna. 19 dc abril de 2017

\ üú::;:h:*Ç.., :, i&:;. :::à;;'---
Secretária l\municipal de Gabinete
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ANEXO l \IE\'lORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de dique de contenção para tanques dc cloro
Local: ETE Camanduca ia.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as

diretrizes e fi\ar 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

st.iflcientes para o proponente elaborar um planejamcnto 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 dc Normas Técnicas),

aplica'\eis. ou outras específicas para cada caso

DÚVIDAS

Nc) caso de dúvidas. os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na

Secretaria de I'lanejamcnto Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser sanadas

antes da apresentação das propostas

Durante as obras. a Prof'eitura manterá uma equipe de acompanhamento quc

será responsável por dirimir as dúvidas. porventura surgidas, bem como it)rnecer as

informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos

Antes do inicio tios serviços. será elaborado o cronograma, determinando os

14
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equipamentos necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de 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 l.l : l)LACA DE OBRA

A placa de obra deverá ser instalada tão logo seja emitida a Ordem de Serviço. sendo

quc a padronização da mesma de'çe seguir a definida pela Prefeitura. O local da instalação será

determinado pela Fiscalização. A placa deve ser confeccionada em chapa galvanizada n'

pintada. montada em moldura e sustentação em madeira de leí 7,5 x 7.5 cm e 2.5 x 7.5 cm. A

fixação no solo será em concreto não estrutural consumo 1 50kg/m'. O item remunera não só a

instalação, como também a conservação da placa, pelo período da obra.

v'' b4çç!!çãe: será medido por árc:t etêtivamente instalado (em m:)

Item 1.2: TAPUME DE CFIAPA DE MADEIRA

O fechamento perimetral da obra será em chapa de madeira compensada resinada. 2.2

x l.Im, espessura 6mm. montada em saibro 7.5x7.5cm. perfeitamente aprumada e alinhada.

dando garantia à sega.trança da obra. O tapume deverá ser executado para resistir à pressão do

vento e eventuais esforços provenientes da obra. l)everá 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 do tapume. pelo

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

,/ bilgd.!çãp: será medido por área efêtivamente instalado (em m:)

,>(
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Item 1.3: ALUGUEL [)E CONTAINER

A instalação de contaínet ntetálico para uso como barracão da obra deverá ser cm 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 dc container

módulo para depósito. com área mínima de 1 3.6 m:.

/ Medição: será medido por tmidade de container multiplicado pelo

número Inteiro dc meses alagado na obra (un. x mês).

!!gB!.]:4: LOCAÇÃO CONVENC10XAL DA OBRA

Será medido pela área de obra lacada. aferida entre os eixos de fundação e

acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m:).

O item remunera o fornecimento de materiais. acessórios para fixação e a mào-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 1 2"

v' b4çç!!çãg: será medido pela área de obra lotada, aferida entre os eixos de

fundação e acrescentando-se 0,50 m. a partir do eixo. para o lado externo (m:)

Item 1.5:(}ALPAO ABERTO PARA OFI(. INA l.:DEPOSITO

O item remunera o fornecimento de prdeto. materiais e a mão-de-obra necessária para

a execução de construção provisória cm madeira destinada a escritório e/ou depósito de obra.

constituída por

) Piso interno e calçada externa em concreto usinado. Fck 20 \'lPa:

b) I'arcdes. portas e janelas em chapa compensada plastificada de 6 mm de espessura.

e/ou compensado rcsinado com senadora impermeabilizantc e aplicação de textura na pinta,ira;

16
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c) Estrutura, apoio para coberta-ira e contra ventamentos em pontaletes e tábuas.

cobertura com telha cm cimento reforçado com fío sintético (CRFS). perfil ondulado

de 5 mm a 6 mm de espessura;

d) Instalação elétrica

e) f«materiais acessórios para execução total da construção provisória. cnnf'orme norma

regulamentadora. Remunera também manutenção da construção provisória em madeira

durante a obra. Norma regulamentadora: NR 1 8 -- Condições e meio ambiente de trabalho na

ndústria da construção

# bilçd.!ção: será medido pela área de projeção da cobertura de construção

provisória executada, com projeto analisado c aprovado previamente pela

Contratante e/ou Fiscal ilação (m:).

MOVIMENTO DE TERRA

!!gn1.2:!: ISCA'v'AÇAO CARGA F. '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 dc primeira categoria.

englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte interno a obra. num raio de

um quilómetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilómetro: locação dos

platâs e taludes; nivelamento. acertos e acabamentos manuais. Não remunera a limpeza e

rasparem do terreno. incluindo a retirada de raízes e troncos.

/ l\ilÊç!!çãe: será medido pelo volume de corte. considerado na caixa (m').

!!glü22: ES( AVAÇAO MANUAL DE VALA

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manua

m solo de I' e 2' categorias em valas ou cavas até 1 .50 m de profundidade.

17
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/ Medição será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m'

l tem 2.3: REA"FERRO DE VALA

O item i'emunera 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 solo: compactação, por meio de compactador= nivelamento, acertos

e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo.

v' .b4çç!!çãe: será medido pelo volume de reaterro. considerado na caixa (m')

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Item 3.1 : EST'ACA A TRAPO D = 25Cl\l

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

armação, preparo c lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25

CIT

/ baça.!çãe: será medido pelo comprimento. considerando-se a distância entre o

respaldo interior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

Item 3.2: LASTRO l)E BRITA

O item remunera o fornecimcntci de pedra gritada em nútneros médios e a mão-de-obra
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

v" b4çd.!çãe: será medido pelo volume acabado. na espessura indicada etll prometo

ou memorial descritivo. e. não hav'ando especificação. adorar espessura de 5

cm (m')

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala:

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

}8
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Item 3.3: FORNIA DE TABLt.4 P.4R.z\ CONCRETO EFvl FUND.\Ç.,\O

O item remunera o fornecimento dos materiais c a mão-de-obra para cxcct,ição e
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas. desmoldante e desÜorma.

.' b4Êd.!çãp: será medido pelo desenvolvimento das áreas cm contato com o

concreto, não se descontando áreas de interseção até 0.20 m: (m:).

Item 3.4: ARbIAÇ.ÀO DE f'll.AR OU VIG.4 ENI AÇO CA-50.

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fi'k igual 500 MPa.

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qt,lalqucr comprimento:

estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame. espaçadores. perdas

decorrentes de desbitolamento. cortes e pontas de traspasse para emendas.

'/ b4çç!!çãa; será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no prometo de

armadura (kg).

Item 3.5 e 3.7: CONCRETO URINADO. FCK: 25.0 \'l PA

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 brutas l e 2

-'' .b4çli!!çãQ: será medido pelo volume calculado no prometo de fontlas. sendo que o

volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado

uma só vez (m').

l tem 3.6: ARMA[)URA EM TELA
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O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60. ou ('A-50. transport

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços c materi

secundários como arame. espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento. cortes c pon

de traspasse para emendas.

v" b4çd.!çãe: Será medido pelo peso nominal das telas constantes no prometo

armadura (kg).

ais

tas

de

Item 3.8 e 3.9: ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURA

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com f$'k igual 500 \lPa.

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento.

estão incluídos no item os serviços e tnateriais secundários como arame. espaçadores, perdas

decorrentes de clesbitolamento. cortes e pontas de traspasse para emendas.

,/ b4Êd.!gãg; será medido pelo peso nominal das bitolas constttntes no prometo de

armadura (kg).

Item 3.10 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 l e 2

v" !\4Êdiçãe: será medido pelo volume calculado no prolcto dc formas. sendo quc o

volume da interseção dos diversos elementos estrtlturais deve ser computado

uma só vez (m')

IMPERMEABILIZAÇÕES P PROTEÇÕES DIVERSAS

!!çn1.4:1: IMPERMEA131LIZAÇA0 Ebl PINTU[RA DE ASFAt,T0 OXIDADO COM
SOLVENTE:S ORGÂNICOS. SOBRE \LASSA

:()
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O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfãltica

com solventes orgânicos, compreendendo:

Solução asíáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos. com as

características técnicas

Densidade > 0-90 g/cm'. contbrme NBR 5829.

Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos ser'ç'içou

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 secagcnt 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

,/'' Medicão: Será medido por área de superfície impermeabilizado (m:).

!!c!!!.]:& IMPERbIEABILIZAÇAO ENI »ÍEMliiiANA A BASE i)E: POLI\FEROS
ACRÍLICOS. NA COR BRANCA

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no

local. à base de polímeros acrílicos, compreenderldo

Membrana à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso. com as

características técnicas:

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

Não necessita proteção mecânica

Que atendam às exigências mínimas das noE'mas NBR 7462 e NBR 13321 e às
cterísticas técnicas acima descritas;

salina

cara
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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. dcsmoldantes, ou partículas soltas:

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

nclinadas. abóbadas. calhas em concreto. paredes externas sujeitas às batidas de chuva. etc.

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

PAREDES E PAINEIS

Item 5.1: AI,VENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTliUIURAL. LISO

REVESTIDO. DE ] 9 CM

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

execução de alvenaria estrutural. confeccionada em bloco vazado de conctcto estrutural. para

uso tevcstido. assentada com argamassa de cimento. cal hidratada e areia; dimensões

padronizadas de 19 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR
6136

v' b4gd.!çãe: será medido por arca de superfície executada. descontando-se todos

os vãos (m:)

iNSTALAçõES ninitÁULICAS É SANITÁRIAS

Item 6.1: REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM

ACA13A\l ENI'O. DN - 3

'}(
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O item remunera o fbtnecimento e instalação de registro de gaveta em lat

fundido, diâmetro nominal de 3''. com acabamento bruto, inclusive materiais acessór

e de vedação.

/ Medição Será medido por unidade de regístro instalado (un)

os

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SÜPERF]CIES

Item .l: CFIAPISCO PARA REVESTIMEN'l'O EXTERNO

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

execução do chapisco.

/ .b4eç!!çãp: será medido pela arca revestida com chapisco (m:).

l tem 7.2 MASSA UNidA PARA RECEBiMF{NTO Dr PINTURA

O item remunera o fornecimento de cal hidratada. areia. cimento e a anão-de-obra

necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.

/ )4çç!!çàe: será medido pela área revestida com emboço (m:)

Pisos

l tem 8.1 }iEVES'TIMENI'O EM CIMENTO DO

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a filão-de-obra necessária para a

e\ecução do cimentado desempenado, não remunerando a camada de regularização prévia.

/ Medição: Será medido pela área de cimentado executado (m:).

PINTURAS
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Item 9.1 e 9.4: AI'LICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO

O item remunera o fornecimento de selados de tinta para pintura acrílica, solúvel em

água. para uso interno ou externo; materiais acessórios; c a mão-de-obra necessária para os

serviços de: litnpeza. lixamcnto e remoção do pó, conforme recomendações do fabricante e as
normas NBR 1 1702 c N13t 1 5079.

v'" Medição: Serão medidos pela arca de superfície pintada. deduzindo-se

toda e qualquer interferência (m2).

Item 9.2: EPOXI EN'l MASSA. INCLt;TIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura epóxi: tinta à base de

epoxt

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

limpeza. lixamento. remoção do pó; aplicação da tinta 3 demãos, conforme especificações do

Fabricante, sobre superfície revestida com massa

/ b4çdiçãe: 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 INCLtJSIVF PR PARO

O item remunera o fotnecímento de sclador de tinta paríl pintura acrílico: tinta plástica

à base de resina acrílico, aditivada com agente fungícicla. solúvel em água. acabamento

semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo. com resistência à

umidade cm ambientes frios ou quentes. tais como salinas, lavandcrías. câmaras frias e locais

com vapores ou condensação de ágt.ia. materiais ttcessórios e a mão-de-obra necessária para a

execução dos serviços de: limpeza da superfície. lixamento. remoção do pó e aplicação do

secador. conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta. em 2 ou 3 deírlãos sobre

4
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superfície re\cstida com massa. conforme especificações do fabricante e as normas NB

1 1702 e NBR 1 5.079

R

a.«' >ilçdiçãe: serão medidos pela arca de superfície preparada e pintad

(m:)

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 sujeitas. deíxarldo a obra pronta para a

utilização.

As atividades deverão atcncler as exigências de segurança. tanto do Ministério do

I'rabalho como também da Prof'eitura Municipal

#' b4çç!!çãp: será medido pela área, na projeção horizontal. de obra limpa

(m:)
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BONIFICACÃO E DESPESAS INDIRETAS

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

B l) l

Prefeitura do Município de Jaguariúna
l

Construção de edifícios
Informe a base de cálculo do ISSQN

Construção de rodovias e ferrovias: 2
( X ) Sobre os serviços

Sobre a mão-de-obra
Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas

3

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

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

4

Obras portuárias, marítimas e fluviais

Fornecimento de materiais e
equipamentos

0 SEM Desoneração
X COM Desoneração

Valores
Propostos

AdministraçãoCentral 3,00% 4,00% i 5,50%

SeguroeGarantia l0,80%l 0,80% 1 1,00% [. 0,80%
Risco l0,97%l 1,27% l 1,27% l 1,27%
DespesasFinanceiras l0,59% 1,23% 1,39% l 1,39%
Lucro 16,16%1 7,40% 1 8,96% l 7,40%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislação municipal) 2.00%

13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 1 2844/1 3 - Desoneração) l 2,00%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento ... 21 ,27%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento l 23,89%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do
percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela
fórmu[a: BD] SEM Desoneração: [(]+AC+S+G+R)X(]+DF)X(]+L)/(1-11-12)]-1

BD[ COM Desoneração:[(]+AC+S+G+R)X(]+DF)X(]+L)/(1-11-12-13)]-1

Intervalo de admissibilidade

Item Componente do BDI
lo

Quarti l

3.00%
0.80%
0.97%
0.59%
6.16%

Médio 3' Quartil

4.00%
0.80%
1 .27%
1 .23%
7,40%

5.50%
l .oo%

1 .27%
1 .39%
8,96%
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\'IEMORIAL DE CÁLCULOS QtANTITATI\'OS

1111 SEnviÇQ$ :?neuMiNABg!

Container escri
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 7,2 m
Área da construção 23.76 m:

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

Largura 5,3 m
Comprimento 9,2 m

48.76 m:

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.

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

m

2 (altura)
29 m (extensão)
58 m:

considerou-se Desnecessário

Área

Ga/oão de obra
Pelas características do local, e da obra . se faz necessário a existência do galpão
com área de : 10 m:
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2i;j MOVIMENTO DE TERRA

Escavação de vaias
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)

m
0,3 (altura)
21 m (extensão)

2,00 m:

blocos de ancoragem

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

tola 0.0 m:
2,0 m

2m
Corte
Corte para implantação na cota de prometo

mz
23,76 (área)

m
0,4 (altura)
10 m:

Área com empolamento

3

total

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

número de
estacas

10
1 0 fofa/

3 m prof. média
30 m prof. total

acréscimo de 10%"de margem de erro
33 prof. total estimada
33 rarrendondamenfo)

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

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

Forntas/ cimbramentos/ escoramen
forma de madeira para fundação

4
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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 rarrendondamenfo)

Armaduras
armação de aço para fundação
considerou-se uma estrutura do baldrame de 4barras ®l Omm, estribo de 16x26 ©5.0mm 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 l barras ®10mm, sobre as brocas

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

Pilaretes ío quant.
í,í altura
íí m

6,85 Kg

Volume de concreto
0,01 (área canaleta

0,11 m:

Cintamento 2 quant.
zí comprimento
42 m

26,í7 Kg

Volume de concreto
0,015 (área canaleta
0.32 m:

Armadura de aço para laje de piso

7,3
3,4

24,82
27,3
2,73

m (comprimento)
m (largura)
M2 rârea)

ma(Total supraestrutura)
Volume de concreto

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

h10 27,3 m' rárea medida em p/arfa;
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Calcada de
concreto
Ca çada no entorno do dique com 60cm de largura e 7cm de espessura concreto usinado 20MPa
Executada conjuntamente aos baldrames

Comprimento
Largu ra
espessura
Volume

23,4
0,6

0,07
0,9828

l

Concretos
foi considerado concreto usinado 20MPa

l vo/ume da ca/Cada

3,4 vo/ume do ba/arame

0,4 vo/ume dos b/ocos

5,3 Vo/ume Fundação

5 (arrendondamento)

.arrendondamen to)

4 ]upéãÜÉÁÉtLuÁçÃO Ê pnoTEÇÕES Olve8$4g

ImDermeabilizaçãogolD tipo bQtyminosa
foi considerado pintura em toda a extensão do baldrame, numa camada de 30x20x30cm

21 m rexferlsão do ba/arame;
16.8 m'

'\7 {arrendondamento)

Imoermeabilização
21 m rexfensão de paredes)

1 ,2 m ra/fura das paredes;
25.20 m:rárea de noassa,

25,20 (arrendar?damer?toJ

5Íi: PAREDES / PAINEIS

será considerado as paredes sobre o baldrame. sem desconto de vãos e as paredes superiores da cobertura
21 m rexfensão de paredes novas)

1 ,2 m (a/fura da parede)

25,2 m: total
25 (arrendondamenfo;

6 W$'RALAÇÕES HIORQ!$4NITÁRIA$

Válvula para drenagem das águas pluviais. l PÇ

6
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Fone: (19) 3867 9801/ 9825/ 9786/ 9707/ 9757/ 9792/ 9825

www.lic itacoes.iaqua duna.sp.goxLbr

7 111 REVESTIMENró:E:;iRATAI ENTE De supenpiçies

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

Paredes Internas
Paredes externas

total
área tota

área
25,2
25,2
50,4

50,4 m: ramedondad))

Emboço
será considerado emboço em todas as paredes e no teta. mantendo-se a mesma área do chapisco

Paredes Internas
Pargo! !31glDg
Área total =

área
25,2
25,2
50,4

Regularização do piso para receber os resematórios
Extensão 6,90 ml
Largura 3 m
Área = 20,7 m

PINTURAS

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

área
21 ,0
21 .0
42,0

Paredes l nternas
Parede externa
Área total =

10 i SERVIÇOS ço iPLEUENTAnES

Limpeza geral da obra
será considerado a área total da construção

/
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B l) l BO\IFICACÃO E DISPESAS INDIRETAS

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

Prefeitura do Município de Jaguariúna

Construção de edifícios
Informe a base de cálculo do ISSQN

Construção de rodovias e ferrovias 2
( X ) Sobre os serviços

Sobre a mão-de-obra
Construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções corretatas

3

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: 5

6
Fornecimento de materiais e
equipamentos:

0 SEM Desoneração
X COM Desoneração

Intervalo de admissibilidade

Item Componente do BDI
40

Quartil Médio 3' Quartil Valores
Propostos

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco

Despesas Financeiras
Lucro
11 : PIS e COFINS

12: ISSQN (conforme legislação municipal>
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 1 2844/1 3 - Desoneração)
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento
BD} - COM Desoneração da folha de pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentua
do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/201 3 - TCU, representada pela fórmula
BDI SEM Desoneração:[(l+AC+S+G+R)X(l +DF)X(l+L)/(1 -11 -12)}-1
BDI COM Desoneração: r(l+AC+S+G+R)X(l+DF)X(l+L)/(1-11 12 13)1-1

47

./
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ANEXO VI

l\lOI)ELO l)E DECLARACAO l)E i\TICOEN,IPRESA OI.J ENIPRESA l)E PI.:OUEXO
PoRTa

DECLARO. sob as penas da lei. sem prquízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa (denominação da pessoa .jurídica). CNPJ

é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos do en(luadraínento previsto na Lei Complementar n' 123/2006. alterada pela Lei

Complementar n' 147/20 ]4.

de de 201 7

Assinatura do representante legal
Nome:

RG n'

5C
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A\EXO Vll

\'lOI)ELO DE CARTA DE CREDENCIAMEXTo

Pref'eitura do Município de Jaguariúna
A

Prezado Senhores

A empresa
na cidade de

caIU ;cde
lotado

Estadua

a

de
n

senhor(a)
Inscrito(a) no CPF 'fvIF n' , RG n' . para representá-
la na Tomada de Preços n' 00 1/20 1 7, rctêrente ao Processo Administrativo n' 3683/20 1 7. perante
a Comissão I'ermanente de Licitações. podendo praticar todos os ates inerentes ao certame. com
plenos poderes especíhcos para apresentar impugnações. interpor recursos e manifestar-se quanto
à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações. e assinar alas.

CNPJ n'
c redcncia o(a)

Inscrição

A.tenciosamente

de 20 17

(Nome da licitantc)
(Nome do representante da licitante)

(CPl:/MF e RG do representante cla licitante)

(
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H

ANEXO Vlll
ANEXO VilL=MODtLO l)E l)ECLARACAO -- ARTIGO 7". inc. \Xl\lll da

CONSTITUI(ÃO FEDEliAL.

Ref.: Tomada de }'reços n' 001/201 7

nscrito no CNP.l/M }; n'

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

Carteira de Identidade n' e do CPF n' , l)ACLARA
para Rins do disposto no inciso V. do att 27, da Lei n' 8.666. de 21 dejunho de 1993. acrescido

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

trabalho noturno. perigoso ou insalubre. c não emprega menor de 1 6 (dezcsscis) 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

A signatária, para fins de participação na Tomada de Preços n' 00 1/20 1 7, declara sob as penas d

Leí, que não existem (àtos supervenientes. que venham a impossibilitar a sua habilitação n

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

alterações posteriores.

a

a

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

dedo

Razão Social
Representante legal/RG/CPF
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ANEXO X

MQIlE;L(} 1)F PIÇÇI:ARACÃO DE CO\HECI LENTO DA LEI \I[J\ICIPAL N
2oo3/201 o

inscrito no CNPJ/M

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

da Carteira de [denti(Jade n' e do CPF n'
l)ECLARO. para os devidos fins que tenho conhecimento da Lei l\municipal n" 2003. de 23 de

setembro de 2010. que institui a obrigatoriedade do uso de madeira legalizada no \lunícípio de

.laguaríúna. e me comprometo que quando da utilização de produtos c subprodutos de madeira de

origem naif\a da flora brasileira. os mesmos serão adquiridos de pessoa jurídica de\idamentc
cadastrado no CADA\,LADEIRA

portador (a)

]os de de

ASSINATURA OO Kl:SPONiÁVEE
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ANEXO XI
NIINUTA I)O INSTRUNIENTo CONTRATUAL QUE ENTRE SI CI:LE13RANI
PREFEITt[[iA [)O N']tJN]C]P]o 1)1.: JA(;UAR]UNA E A EN']PRESA , PARA
CONSTRUÇÃO l)E oiQUE DE CONTENÇÃO PARA TAXQUES DE HIPoCLoliITo DE
so1)1o

Processo Administrativo n' 3683/2017
Contrato n" /

A PREFEITURA DO NIUNI(:leIO l)E JAGUARIUNA. com sede à Rua Alfredo Bueno. n.' 1235
a cidade de Jaguariúna. Estado de São Paulo, inscrita no CNI'J/MF sob o n.' 46.410.866/0001-71.

neste ato representado pela Secretária Municipal de Gabinete. MARIA EMILIA PEÇANHA DF
OLIVEIRA SILVO, Brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -
SSP/SP. e inscrita no CPF/),'IF sob n' 120.339.598-13. residente c domiciliada na Rua (.ustódio. n'
127, bairro Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo. dará'v'ante denominada
simplesmente CONTRATANTE e a Empresa inscrita no CNPJ/NIF
sob n' . com sedcá . n' - Bairro: . CEP.

no Município , Estado ., representada legalmente neste ato
por . (Nacionalidade, Estado Civil. Profissão). portador da Cédula de Identidade
RG n' e inscrito no CI)F/\IF sob n' . residente c clomiciliado
no Município , Estado , que tamt)ém subscreve, doravante denominada
simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte:

l .O - OBJETo:
Prestação de serviços de construção de dique de contenção para tanques de hipoclorito de sódio.

conforme especificações e quantitativos em Anexos do Edital.

.2 Todo material, equipamento e mão de obra necessários são de responsabilidade da
CONTRATAM)A

2.0 - 1)0CUl\'LENTOS INTEGRAL\TES:
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 sc nele estivessem transcritos. com todos os seus Anexos os seguintes documentos:
a) Edital da Tomada de Preços n' 001/201 7
b) Proposta da COl\TRATAI)A

2.2 -- Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para. em compleltlento a
este Contrato. definir a sua extensão e. desta forma, reger a execução do objeto contrata(to.

3 .o PRAZO, LOCAL. E COXDlçõl:S DI. EXECl:ÇÃO

/



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

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

www.licitacoes .jaq ua riu na.s D.qov. br

3. 1 0 objeto deterá será executado em até 60 (sessenta) dias. contados da data da Ordem de Seis iço
na Estação de Tratamento de Esgoto, localizado na Av. í'acífico Moneda. N'1000 - B. Bairro:
Vargeão em Jaguariúna - SP. CEP: 13820-000, conforme Memorial l-)escritivo. Pro.feto e demais
anexos contidos no Edital

1. Será nomeado pela CONTRATAI)A, profissional devidamente habilitado para exercer as
funções de fiscal ilação da obra.

3.1.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI's (Equipamentos de
I'roteção Individual) e EP(- 's (Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários à execução do objcto.
bem como os uniformes. transportes e alimentação dos funcionários.

3.].3. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado a critério exclusivo da
CONTRATANTE

4.0 PREÇO:
4.1 0 preço global para a execução do objeto é dc R$ (.
apresentado na proposta da CONTRATAI)A, devidamente aprovado pela CONTRATANTE

.).

4.2 0 preço acima referido é final e irrcajustável. não se admitindo quaisquer acréscimos. estando
ncluídos no mesmo todas as despesas c custos. diretos c indiretos, como tâmtlém os lucros cla
CONTRATADA

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 296 121 18.5+1.10.2029 339039.16

5.0 - CONDIÇÕES E FORllIA DE PAGAM'll-NTO:
5.1 A cada período de 30 (trinta) dias dc fluência do pra'o de execução, a CONTRATAXTt
realizará a aferição dos serviços e\ecutados

l Os pagamentos somente serão et'etuados após a devida aprovação das medições pelo
responsável técnico da COl\TRATAM\TE.

5.2 Ocorrendo à aprovação e rubrica das medições- a Licitante vencedora cinitirá Nota Fisga
Eletrõnica (NF-e), a qual deveríl ser enviada aos seguintes endereços eletrõnicos:
dae.eta@:jaguariuna.sp-gov.br, com cópia para engenharia@jaguarit,ma.sp.gov.br.

5.4 E obrigatória a indicação na NF-e, o número da Agência e da conta bancária do Ranho do Bus
S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.

5.5 Nenhum pagamento será autorizado sem a efêtiva constatação de
estabelecida neste Contrato. no Edital e seus anexos.

execução na forma

(-
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5.6 Para o efetivo pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a relação dos nomes de seus
funcionários e os comprovantes de recolhimento do INSS (Segurídade Social) e l(ilS (}'undo de
Garantia do Tempo de Serviço)

7 Em hipótese alguma será ef'etuado pagamento antecipado ou sem as at'erições reagi)'idas pela
CONTRASTE

5.8 A COl\TRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da f'atura emitida
através dc rede bancária ou com terceiros. permitindo-se tão somente cobrança em carteira simples.
ou sda. diretamente na CONTRATANTE

9 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais- deverá estar
)brigatoriamente anexada à natura/Nota Fiscal da Licitante vencedora. cópia da Nota Fiscal da
compra do produto ou subproduto de origem florestal. com documentos dc origem florestal-DOF
expedido pelo Instituto 13rasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 113AMA.
ou pela Secretaria de Estado do \leio Ambiente -- SMA

6.0 TRAXSFEREXCIA 1)0 COl\TRATO:
6.1 A CONTRATAM)A não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte. nem poderá
subcontratar os serviços relativos ao oUcto, sem o expresso consentimento da CO\TRATANTE,
dado por escrito, sob pena de rescisão dc ajuste.

7.0 RESPONSABILIDADE:
7.1 A CONTRATAD.A é responsável direta e exclusivamente pela execução do obicto deste
Contrato, e consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prquízos que. na
execução dele, venha dircta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATAM\TE ou para
terceiros

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a COXTR.ATANTF
perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a
CONTRATADA

7.3 A CONTRATAM)A é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela
COl\TRA'l'Al\TE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese. a
alegação de ignorância

7.4 A CONTRATADA !!!!!:!gi!=EÇ a manter. durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações asse,lmidas. todas as condições de llabilitação e clualificação
exigidas na licitação.

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada de Preços n
00 1 /20 1 7

/
(
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8.0 ACON'lPANHAh'LENTO DA EXECUÇÃO:
8.1 A CO\TRATAM\TE indicará um f\incionário que será o interlocutor de todos os contados com a
CONTRATADA, bcm como o agente Hiscalízador do desenvolvimento dos trabalhos.

8.2 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE. não exclu
reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações c demais
técnicas para a perfeita real ízação do objeto contratual

noriii as
OLI

9.0 GARANTIA TECNICA E REPARAÇÕES:
9. 1 Após a execução do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE. a COl\TRATADA 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
sc fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.

9.2 Sc a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições. nos l)rabos que foi
determinados pela CONTRATANTE. esta. se assim Ihe convier, poderá mandar executa-los por
conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos.

1 0.0 RECEBINIEl\TO l)O OBJETO:
10.1 0 Dueto contratual será recebido l)rovisoriamente 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.

l0.2 Durante o período de 1 5 (quinze) dias da data de expedição do termo supra.
observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas

ibjeto t'icará sob

l0.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula l0.2 e uma vez comprovado a adequação do oUeto aos
termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
CONTRATAM\TI.:. mediante Termo dc Recebimento Definitivo. conforme ANl:Xo XV. assinado
pelas partes

1 1.0 PEXALIDAI)l.:S:
1 0 atraso na execução do objeto. importará na aplicação à CONTRATAI)A de multa na ordem

cle 1 0% (dez por cento) sobre o valor deste.

2 A execução do objcto fora das condições estabelecidas. também ocasionará a incidência da
multa prevista em Cláusula l l

3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto em Cláusula anterior não terão caráter
:ompensatório. mas simplesmente moratório e. portanto. não eximem a Col\TRATADA da
eparação de possíveis danos, perdas ou prquízos que os seus fitos venham a acarretar. nen] impedem

a declaração de rescisão do pacto em apreço.

8
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1 ] .4 A inexccução 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 pra.zo de 24
(vinte e quatro) meses. contados da aplicação dc tal medida punitiva, bem como a multa de 1 0% (dez
por cento) sobre o valor do Contrato.

1 1.5 Será propiciada defesa à COl\TRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nas
Cláusulas precedentes.

1.6 0s \alteres pertinentes às multas aplicadas. serão descontados dos créditos a que a
CO\TRATEI)A tiver direito ou cobrados judicialmente.

1 1 .7 Se a CONTRATADA inadimplir. no todo ou em parte este instrumento, ficará SLLjeita 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 inexccução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ense.fará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados nos Ans. 77 e 78 da l,ei 8.666/93

12.2 A rescisão do Contrato poderá sc dar sob qualquer das f'armas delineadas no Art. 79 da Lei
8.666/'93

13.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.] A COl\TRATADA deverá providenciar em até 02 (dois) dias da Ordem dc Serviços. a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), onde deverá constar o nome e o número da
carteirajunto ao CREA do responsável pela execução dos serviços.

3 1 . A ART de\,e vír assinalada como execução

3.2 A CONTRATANTE reserva-sc no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único c exclusivo daqueles já executados

3.3 A CONTRATAM\TE reserva-se. ainda. no direito de recusar todo e qualquer serviço que não
atenderem às cspecinicações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização.

13.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos club causar a
CONTRATANTE ou a terceiros. por sí. por seus sucessores e representantes na execução dos
serviços contratados, isentando a COl\TRATANTE de toda e clualquer reclamação que l)essa 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

59
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segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.' 3.214 de 08.''07/1978. do
Ministério do Trabalho). sendo que o seu dcscumprimento poderá motivar a aplicação de multas por
parte da CONTRATA\TE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

3.6 A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de scu corpo técnico realizem
pessoal e diretamente o oUeto ora contratado.

3.7 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia. expressa e escrita autorização da
CONTRATANTE, enceta o previsto no Artigo 48. Inciso 111. da Lei Complementar 147/2014.

13.8 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do ob.feto deste
Contrato, bcm como pelo t'ornccimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) quc se fizerem
necessário para a execução do mesmo- e consequentemente responde, civil e criminalmente. por todos
s danos e prejuízos que. na entrega. venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para

CONTRATANTE ou para terceiros.

13.9 A COl\TRATAI)A, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais.
adquiri-los de pessoa jurídicas cadastradas no CADMADEIRA.

abriga-se a

3.1 0 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.' 8.666/93 e alterações. que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pt.iblica

1 +.0. TOLERA\CIA:
14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra. perriaitir. mesmo por omissões. a
inobservância no todo ou em parte. de qualquer dos itens c condições deste Contrato e/ou de seus
Anexos, tal í'ato não poderá liberar. dcsoncrar ou de qualquer fot'ma afetar ou prqudicar esses
mesmos itens e condições. os quais pemaanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse ocorrido.

1 5.0 VIGE\CIA
5. 1 Este Contrato vigorará por até 60 (sessenta) dias. contados data da Ordem de Serviços

16.0 - VAI,OR DO CONTRATO:
6.1 As partes contratantes dão presente (ontrato o valor :local de RS
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17.0 - TERIWO DE CIÊNCIA l: l\OTll'lCAÇAO:
17.1 Na quillidade de CONTRATAIVTE e CO\TRATADA assinarão Termo dc Ciência
Notificação. conforme Ane\o XII. relativo. se for o caso, à transmissão deste Processo perante o
T'ribunal de Contas do Estado de São Paulo

1 8.0 -- FORO:
18.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna. [Cstado de São Pau]o.
onde serão propostas as ações oriundas de direitos c 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 ejurídico efeito. perante as
testemtmhas abaixo assinadas. a tudo presentes.

.laguariúna, de . de 2017

PREFEITURA DO )'lU\lCIPIO l)E .JAGI.PARIU\A
l\'leria Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de(;abinetc

Co\TRATADA

Testemu nhas

6
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ANEXO Xll

I'ERS10 DE CitNÇIA E N01'IFICAÇA0

'l'ODIADA DE PREÇOS N" OO1/2017
Contrato no
Objeto: CONSTRUÇÃO DE DIQIJE DE CONTENÇÃO PARA
HIPOCLORITO DE SODIO, CONFORME ANEXOS DO EDITAL
Contratante: PREFEITIJRA DO MUNICÍPIO DE JAGLTARIUNA
Contratada:

/
t'.4NQtJES DI

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente. do termo acima
dentiflcado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBO.ANAL DE CONTAS DO ESTADO

para hns de instrução e julgamento, dama-nos por CIENTES e l\OTIFICADOS para
acompanhar todos os fitos 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 pt.iblicados no [)bário Of]cia] 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 n' 709, dc 14 dejaneiro de 1 993. iniciando-
se, a parir de então. a corltagem dos prazos processuais.

Jaguariúna. de de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARlüNA
Mana Emília Peçonha dc Oliveira Sirva
Secretária \municipal de Gabinete

CONTRATADA
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ANEXO Xlll

\'mODELo DE oRDE\'l l)B SERVIÇO

o[iDEM DE IN[C[O DE SER\']CON? ]

(Ref. Tomada de Preços n" 001/2017)

A Prefeitura do Mtmicípio de .Jaguariúna. Estado de São Paulo. inscrita no CNP.l\MF sob n'
46.4 1 0.866/0001-7 1. autoriza a empresa . inscrita no CNI'J\Ml; sob
n' , a dar início a execução do objeto do Contrato n" . . certame em
epígrafe, no endereço , neste Mt.inicípio.

Jaeuariúna. aos dc de

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO Do PROFISSIONAL DA CONTRATAD.'\
CRIA N

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESI'OR MUNICIP.4L
CAliGO
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ANEXO Xl\

TERMO DE RECEBINIENTO PROVISORIO

TOMADA DE PRECOS n' e01/2{H

1-) 01jJETO l)A LICITAÇÃO:
Ob.feto: Construção de dique de contenção para tanques de hipoclorito de sódio

l)F.CLARAÇAO:
[)ec]aramos ter recebido os serviços executados. em
((quinze) dias, para et'eito de posterior verificação de

importando este em aceitação do que foi executado.
rejeitará, no todo ou em parte. os serviços executados,
encontram dc acordo com o objeto.

caráter provisório. pelo prazo de 15
conformidade com o especificado. não
ficando claro que a Corri'RATANTE
caso se observe que os mesmos não sc

Ot.itrossim. aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução. consignadas na l.c
8.666/93

11

Jauuariúna. de de

Responsável pela Fiscalização
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ANEXO X\

rER)IO l)E RECEBIMENTO DEFINITIVO

TQb! :$DA l)E PRE(OS n' 001/201

1-) 0BJETO DA LICITAÇÃO:
Construção de dique de contenção para tanques de hipoclorito de sódio

DECLARAÇÃO:
Em razão de que os serviços executados, recebidos através do TERÁ'lO DE RECEBIME\TO
PROVISORIO, datado em// , cuja descrição scgt.ie acima. acha-sc en] com'ormidade
com o especificado na licitação supra. bem assim encontram-se dentro dos padrões de qualidade
exigíveis, declaramos que o mesmo é considerado aceito l)EFINITIVAMENTE

Jaguariúna, de de

Responsável pela Fiscalizaçãc

(


