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RECIBO 1)E RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
TOMADA DE PREÇOS N' 004/2017

Denominação

CNPJ/CPF n

Endereço

E-mail

Cidade: Estado

Telefone

Obtivemos, através do acesso à página }vnw.licitacoes.iaguariuna.se:gov.br. nesta data, cópia
do instrumento convocatória da licitação acima identíHicada.

Local de de 2017

Senhora Liçitante
Assinatura

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações,
Compras, Contratos e Suprimentos, pref'erencialmcnte pelo e-mail
remato licitacoesÍãlaeuariuna.se.aov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da responsabilidade
da comunicação por meio de e-miai/ de eventuais esclarecimentos e retiflcações ocorridas no
nstrumento convocatória, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo

posterionnente qualquer reclamação.
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EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N' 004/2017

TITULO: Realização da obra de fechamento do auditório com fornecimento de material
e mão-de-obra.

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' 147/2014.

REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada por Preço Global

1.0 0BJETO:
1 .1 Realização da obra de fechamento do auditório com fomecimento de material e mão de
obra, seguindo conforme especificações e quantitativos constantes nos Anexos, parte
ntegrante deste Edital.

1.2 Todo material, equipamento e mão de obra necessários são de responsabilidade da
licitante vencedora.

2.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL l)E ENTREGA DOS ENVELOPES:
2. 1 0 recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta de
Preços dar-se-á até i:$.+)9:0f} horas.do.dia.Q8 de iunho de 2017, no Departamento de
Protocolo e Arquivo, localizado à Rua Albedo Bueno, 1235, Centro, no Município de
Jaguariúna

3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES:
3.1 A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta de Preços
dar-se-á no Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos, localizado no
mesmo endereço indicado no Campo 2.0, às 09:30 horas do dia 08 de Junho de 2e17.

4.0 PRAZO, LOCAL E CONDlçOES DE EXECUÇÃO:
4. 1 0 objeto deverá ser executado em até 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura do
Contrato, no Paço Municipal -- antiga Escola ''Amâncio Bueno''. sito na Rua Alfredo Bueno,
1235. Centro, em Jaguariúna -- SP, CEP: 13820-000, conforme Memorial Descritivo, Planilha
Orçamentária, Memorial de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro e Prometo constantes nos
Anexos l, ll, lll, IV e V, tendo como prazo até 90(noventa) dias para atendimento dos
Anexos XIV e XV

4.2. Será nomeado pela Prefeitura, profissional devidamente habilitado para exercer a
fiscalização da execução do objeto

4.3. Será de responsabilidade da Licitante Vencedora o fomecimento de EPI's (Equipamentos
de Proteção Individual) e EPC's(Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários à
execução do objeto, bem como os uniformes, transportes e alimentação dos funcionários.
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4.4. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado a critério exclusivo da Prefeitura

NORMAS E CONDlçOES ESPECIFICAS

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

Para retirar o Edital, o interessado deverá procurar o Departamento de Licitações, Compras,
Contratos, Suprimentos sito à Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro, Jaguariúna/SP, no horário
das 8:00 às 1 6:00 horas, mediante recolhimento de taxa no valor de RS 15.00(quinze reais)

O Edital também será disponibilizado no site www licitacoes:jêguariuna.sp.gov.br
gratuitamente

5.0 DO OBJETO:
5.1 A presente Tomada de Preços tem por objetivo a contratação de empresa para Obra de
Fechamento do auditório, localizado no Paço Municipal da Prefeitura de .Jaguariúna,
com fomecimento de todo material, equipamento e mão de obra necessários para a execução
do descrito em Campo 1.0 e anexos deste Edital e no prazo, local e condições de execução
descrito no Campo 4.0.

5.2. A apresentação da proposta pressupõe a concordância da Licitante com o solicitado

6.0 DAS CONDlçOES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO:
6. 1 Poderão participar da licitação as licitantes devidamente cadastradas junto à licitadora

6.2 As licitantes não cadastradas na licitadora que desçam participar do certame poderão
fàzê-lo desde que protocolem toda a documentação necessária para o cadastro. seguindo os
Artigos 28 (Documentação Jurídica); 29 (Documentação Fiscal); 30 (Documentação Técnica)
e 3 1(Documentação Económico Financeira), da Lei n' 8.666/93 até o terceiro dia anterior à
data assinalada para o recebimento dos Envelopes Habilitação e Proposta de Preços, ou sqa,
até o dia 05 de junho de 201 7, no Departamento de 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 dia anterior à data assinalada para o recebimento e abertura
dos Envelopes, terão obrigatoriamente que apresentar a documentação exigida em
Cláusula 8.4.

6.4 Para os fins do disposto em 6.2, os interessados deverão accssar o sítio
http;«www.licitacoesjaguaTtuna.sp.govuby , aba ''Documentos" e preencher o formulário de
Cadastro de Fomecedores" juntando, para tanto, a documentação relacionada

6.5 Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei
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6.6 Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio

6.7 Não será pemlitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta licitação,
sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura, exceto o previsto no Artigo 48, Incisa 111 da Lei
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

6.8 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos ates desta
licitação, mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou partícula ou
carta-credencial, cona'erindo poderes ao representante para atuar em todas as f'ases deste
procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar alas, interpor ou
renunciar ao direito de interposição de recwsos e para todos os demais ates necessários. Caso
sda 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
maniíêstar e responder pela mesma no transcurso do certame.

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

6.1 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 VISTORIA
6.12.1. A vistoria deverá ser agendada junto ao Departamento de Projetos, por meio do
telefone(] 9) 3867-9740, çom o Senhor César Augusto do Nascimento

6.12.2. A ]icitante deverá identificar-se com a Razão Social e o nome do profissional que a
licitante repute adequado para a realização da vistoria.

6.12.3. Após a realização da vistoria, será emitido o Atestado para a licitante, o qual deverá
compor o Envelope Habilitação.

7.0 DOCUNtENTOS INTE(;RANTES
7.1 Integra o presente edital, como parte indissociável, os seguintes anexos:
ANEXO 1 -- Memorial Descritivo:
ANEXO ll -- Planilha Orçamentária
ANEXO 111 -- Memorial de Cálculo
ANEXO IV - Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO V -- Prometo (çg! mjyia);
ANEXO VI -- Modelo de Proposta de Preço (Cronograma Físico-Financeiro e Planilha
Orçamentária);
ANEXO Vll -- Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO Vlll -- Modelo de Carta de Credençiamento;
ANEXO IX -- Modelo de Declaração -- Artigo 7', Inc. XXXlll da Constituição Federal;
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ANEXO X -- Modelo de Declaração de Habilitação e Fato Supervenicnte;
ANEXO XI -- Modelo de Declaração de conhecimento da Lei Municipal n'
Setembro e 2010;
ANEXO Xll - Minuta de Contrato;
ANEXO Xlll Termo de Ciência e Notificação;
ANEXO XIV - Termo de Recebimento Provisório;
ANEXO XV -- Termo de Recebimento Definitivo

2003 de 23 de

8.0 DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA 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 o primeiro envelope o subtítulo HABILITAÇÃO e o segundo o
subtítulo PROPOSTA DE PREÇOS, os quais deverão estar lacrados e conter ainda na parte
extema e frontal, os seguintes dizeres

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA OU CARIMBO DO CNPJ
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2017
ENVELOPE N' 1 - HABILITAÇÃO
ENVELOPE N' 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

8.2 0 Envelope n' 1 - HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos
relacionados em cláusula 8.4, os quais poderão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente.
\bota: A aceitação de documento sob a :forma de fotocópia não autenticadíi fica vittculada a
apresentação do respectivo origina! para conferência.

8.3 Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de omissão
deste prazo, serão aceitas, as que foram emitidas nos 90(noventa) dias anteriores à data
determinada para o encerramento desta licitação.

8.4 CONTEUDO DO ENVELOPE N' l HABILITAÇÃO

8.4.1. DOCU$1ENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.4. 1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

8.4.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as
eventuais alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se
tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

8.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício
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8.4.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em
fiincionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.4.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA:
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em:

8.4.2.1 . Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica(CNPJ) do Ministério da
Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo à sede(matriz) ou
domicílio(filial) do proponente

8.4.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais, a
Dívida Atava da União e à Seguridade Social, que deveis ser comprovada através da
apresentação de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil(CERTIDÃO
DE REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN)

8.4.2.3. 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
eletrânico, ficando sua aceitação condicionada à veriílcação 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. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -- FGTS
através do CertiHlcado de Regulaidade do FGTS -- CRF, emitido pela Caixa Económica
Federal.

8.4.2.6. Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando
situação regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -- CNDT.

8.4.2.7 Declaração assinada por representante legal do proponente de que não outorga
trabalho notumo, perigoso ou insalubre a menores de 18(dezoito), e qualquer trabalho a
menores de 16(dezasseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a parir de 14 (quatorze) anos,
conforme Anexo IX

8.4.2.8 As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa.

8.4.2.9. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Ceüidão de que conste a existência
de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em quc tenha sido efetivada a
penhora; ou cuja exigibilidade estala suspensa por moratória, ou depósito de seu montante
integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.
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8.4.3. Qualificação Económico Financeira
8.4.3.1. Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação Judicial e
Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, nos últimos 90
(noventa) dias que antecede a abertura da licitação quando o prazo de sua validade não estiver
definido

8.4.3.2. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante de homologação/deferimento pelo Juízo competente ao Plano de Recuperação
Judicial/Extr4udicial em pleno vigor

8.4.4 DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO TECNICA:
8.4.4.1. Declaração da Liçitante informando nome do responsável técnico, cujo 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
última alteração; ou
d) contrato de prestação de serviço autónomo, com firma reconhecida.

8.4.4.1 .1 . Registro ou inscrição na entidade proílssional competente (CREA) da licitante e de
seu(s) responsável(is) técnico(s);

8-4.4.2. 01(um) ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da licitante que
comprove a elaboração ou execução de objeto similar.

8.4.5. OUTROS DOCUMENTOS:
8.4.5.1 Declaração de Fato Superveniente, conforme modelo Anexo X.

8.4.5.2. Declaração de conhecimento da Lei Municipal n' 2003, de 23 de Setembro de 2010
conforme Anexo XI

8.4.5.3. Comprovante do Termo de Vistoria, conforme Cláusula 6. 1 2

8.4.6. DOCUMENTOS RELATIVOS À }llCROEMPRESA E E\lPRESA DE
PEQUKNo PORTE
8.4.6. 1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n'
147/2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII.

8.5 0BSERVAÇOES:
8.5.1 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que optarem por postergar
a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do Contrato e ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, deverão
apresentar declaração, conforme modelo Anexo Vll, de que estão enquadradas como
microempresas ou empresa de pequeno porte(conforme o caso) nos termos da Lei
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Complementar n' 123/2006, alterada pela Lei Complementar n' 147/2014, e que querem
exercer a preferência no critério de desempate nojulgamento das propostas de preços;

8.5.2 A falta de apresentação da declaração especificada acima não ínabilitará a licitante,
entretanto a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n'
1 23/2006, alterada pela Lei Complementar n' 147/2014 -- Estatuto Nacional da Microempresa
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 referentes à
regularidade fiscal. ainda que com restrições. todavia, apresentada a declaração constante do
item acima, eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços,
como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar n' 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n' 147/2014.

9.0 CONTEÚDO DO ENVELOPE N' 2 PROPOSTA DE PREÇOS
a) Proposta, seguindo os moldes do Anexo VI (Cronograma Físico-Financeiro e Planilha
Orçamentária), deverá ser rubricada e assinada pelo representante legal, em papel timbrado da
licitante, sem emendas, usuras ou ressalvas, com seu respecti'ç'o prazo de validade.

a:.D Q$ ! BIQlç$ ppjl41ie! $ !orais não poderão excçdc! aos das DJanilhggjBdiçgdBg llçl4
Prefeitura neste Edital.

b) A proposta apresentada pela licitante deverá ainda conter a composição do índice de
Bonificação e Despesas Indiretas(BDI), devendo observar o disposto no Acórdão 2622/2013
- TCU, especialmente quando à necessidade de detalhamento e explicitação de sua
composição por item de orçamento ou conjunto deles, não sendo admitido a inclusão de
tributos de caráter personalístico como IRPJ, CSLL e custos com Administração local,
instalação de canteiro/acampamento, mobilização/desmobilização e demais itens que possam
ser apropriados com custos diretos da obra, conforme Modelo constante no Anexo ll

c) A Proposta de Preços deverá conter o Cronograma Físico-Financeiro e a Planilha
Orçamentária, conforme modelo Anexo Vl;

d) A proponente deverá informar na proposta os dados da pessoa(nome, endereço e CPF) que
irá assinar o Contrato, caso seja vencedora da licitação.

e) prazo de validade da Proposta, não iníêrior a 60(sessenta) dias, contados da data da
licitação.

f) A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a proponente
examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, para elaboração
de proposta voltada a execução do objeto limitado em todos os seus detalhamentos.

g) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos
trabalhistas. sociais, fiscais e previdenciários. alimentação, uniformes, EPls (equipamentos de
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proteção individual), seguros, equipamentos, materiais, despesas de administração e outras
despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto

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

10.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
10.1 As despesas decorrentes desta execução correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 91.15.452.24.2024.339039.16 -- Ficha 200.

1 1.0 DO PROCEDITWENTO:
1 1 .1 No dia, horário e local indicados no Campo 2.0, o Departamento de Protocolo e Arquivo
efetuará o recebimento dos Envelopes, em sessão pública, na data, horário e local indicados
no Campo 3.0, a Comissão Permanente de Licitação procederá a abertura dos Envelopes n'
OI - HABILITAÇÃO.

11 .2 Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa
devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma,
a quem sejam conferidos amplos poderes para representa-la em todos os ates e termos do
procedimento licitatório

11.3 No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o
instrumento que a habilita a representar à licitante, acompanhado de Cédula de identidade e
do CPF, antes do início dos trabalhos de abertura dos Envelopes.

1 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.

1 1.5 Não serão aceitas envelopes abertos, ou documentos enviados por via fac-símile, telex
ou Internet

11.6 Nessa mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, serão analisados os
documentos contidos no Envelope n' 01 HABILITAÇÃO e anunciado o resultado da
habilitação ou designados dia e hora certa para a divulgação.

1 1 .7 Será julgada habilitada a licitante que
a-) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Edital;
b-) Colocar documentos em envelopes trocados;
c-) Não apresentar no prazo definido pela Comissão de
esclarecimentos exigidos.

Licitação: os eventuais

1 1.8 Uma vez proferido o resultado da Habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo
sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos
recursos interpostos, serão devolvidos os Envelopes Propostas de Preços fechados aos
licitantes habilitados, diretamente ou pelo correio.

9
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1 1 .9 Após a devolução supramencionada será procedida à abertura dos Envelopes n' 02
PROPOSTA DE PREÇOS, dos licitantes habilitados, sendo os documentos neles
encontrados, verificados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e
demais participantes.

1 1.10 Das sessões realizadas para a abertura dos Envelopes, bem como daquelas realizadas
pela Comissão Permanente de Licitação, serão lavradas Atas circunstanciadas.

1 2.0 DAS MICROEMPRESAS E ENIPRESAS DE PEQUENO PORTE
12.1 Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

12.1.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de preços apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte soam iguais ou até 1 0%(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 \dores das propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem ''a''. será
realizado sorteio entre elas para que se identiHlque aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta;

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

12.2 0 exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a proposta de menor
valor não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.2.1 Na hipótese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, será
declarada a vencedora a proposta que tenha ofertado menor preço.

12.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura de contrato.

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,
prorrogávcis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da

10
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.0 DOS RECURSOS, OA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO:
1 3. 1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos no art
1 09, da Lei n' 8.666/93, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

1 3.2 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido ''í/z a/bis'' o prazo recursal,
ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o
processo licitatório será encaminhado à Ilustríssima Senhora Secretária de Gabinete, para a
competente deliberação

13.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a licitante vencedora será
comunicada, dentro do período de va]idade da proposta, a comparecer em data e ]oca] que
forem indicados para assinatura do competente Contrato.

14.0 DO CONTRATO:
14.1 Constam da Minuta de Contrato, que compõe o ANEXO Xll, as condições e forma de
pagamento, as condições de recebimento do objeto, as sanções para o caso de inadimplemento
e demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte integrante deste Edital

14.2 Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer licitante
que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorrcta(s), bem como aquela cuja
situação técnica ou económico/financeira tenha se alterado após inicio de processamento do
pleito licitatório, prejudicando o seujulgamento.

14.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte da
licitante convocada, implicará em sua eliminação além da incidência de multa de 10%(dez
por cento) sobre o valor do Contrato, sem prquízo das demais sanções previstas no Art. 8 1, da
Lei n.' 8.666/93

15.0 DO PAGAIWENTO:
15.1 A cada período de execução, conforme cronograma físico-financeiro, a licitante
vencedora realizará a aferição dos serviços executados, a qual será analisada e fiscalizada pelo
responsável técnico da Prefeitura.

15.1.1 0s pagamentos somente serão efêtuados após a devida aprovação das medições pelo
responsável técnico da Prefeitura.

1 5.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica das medições, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal
Eletrõnica(NF-e), a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços eletrõnicos
juba.vendralDçÍ@J49yariuna.sp.gçly:br, com cópia para engenharias!j49uariuna:sp.gov.br, a
qual será encaminhada ao responsável pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura, para
atesta

11
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5.3 É obrigatória a indicação na NF-e, o número da Agência e da conta bancária do Banco
do Brasil S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.

1 5.4 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma
estabelecida neste Edital e seus anexos

1 5.5 Para o efetivo oaaamento. a licitante vencedora deverá apresentartrelaçãe..des.no!!!çsJk
seus funcionários e os comDrovantes de recolhimento do INSS (Seauridade Social) e FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)

15.6 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas
pela licitadora

1 5.7 A licitante vencedora bica vedado negociar ou efêtuar a cobrança ou o desconto da futura
emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em
carteira simples, ou seja, diretamente na Pref'eitura.

15.8 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais,
deverá estar obrigatoriamente anexada à natura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da
Nota Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de
origem florestal-DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis -- IBAMA, ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente -- SMA.

16.0 DAS l)ISPOSlçÕES GERAIS:
1 6.1 A licitante vencedora será a única responsável para com seus empregados e auxiliares:
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial. no que diz
respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n'
3.214 de 08/07/1 978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu desçumprimcnto poderá
motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão contratual com a aplicação
das sanções cabíveis.

16.2 A empresa vencedora deverá providenciar, em até 02 (dois) dias da assinatura do
Contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), onde de\ erá constar o
nome e o número da carteira junto ao CREA do responsável pela execução dos serviços.

1 6.2.1. A ART deve vir assinalada como execução

16.3 A licitadora reserva-se no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já
executados.

16.4 A licitantc vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a
licitadora ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos
serviços contratados, isentando a licitadora de toda e qualquer reclamação quc possa surgir
em recorrência dos mesmos

12
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16.5 A ]icitante vencedora é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto
deste Contrato, bem como pelo fomecimento dos EPI's(Equipamentos de Proteção
Individual) e EPC's(Equipamento de Proteção Coletiva) que se fizerem necessário para a
execução do mesmo e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos
e prquízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para
licitadora ou para terceiros.

16.6 Aplica-se a este Edital, as disposições da Lei n' 8.666/93 que regulamenta as licitações
promovidas pela Administração Pública.

16.7 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da licitadora no endereço
mencionado no Campo 3.1 deste Edital. no horário comercial até 01 (um) dia antes da
abertura dos Envelopes. ou pelo Telefone: (19) 3867-9801, com Aline: (19) 3867-9792, com
Ricardo; (19) 3867-9757, com Hcnrique, (19) 3867-9707, com Esther, ou (19) 3867-9825.
com Remato e André.

Jaguariúna, 19 de maio de 2017

Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete
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ANEXO [ - MEMORIAL DESCRIT]VO

Tomada de Preços 004/2017

Objeto: Obra de fechamento do auditório do gabinete.

Local: Paço Municipal da Prefeitura de Jaguariúna -- Rua Albedo Bueno, 1235, Centro.

Jagumiúna -- SP, CEP: 13820-000

coNsn)oRAçõES GERAIS

O presente memorial e especiHlcações têm por finalidade estabelecer as

diretrizes e f\xar 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
suílcientes para o proponente elaborar um planeamento completo da obra com a

adoção de processos usuais

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados:

deverão ser de responsabilidade da Contratada.

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

:i: iÍll lilll:ii1li; l: : ll: l-;:'

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na

Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser
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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 fomccer as

informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos.

Antes do inicio dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os

equipamentos necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de veículos e

pedestres no local da obra

A reforma será executada sem interrupção do funcionamento do Paço
Municipal, assim aempresa executou deverá garantir a proteção e segurança dos seus

funcionários e dosusuárias, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra

atividadeque possa causar acidentes decorrentes da execução da obra.

SERVIÇOS PRELIMINARES

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

execução, o mesmodeverá permanecer limpo e removido os detritos e obstáculos.

Todos os serviços pertinentes, bem como depósito de materiais, deverão ser

submetidos à aprovação da Prefeitura. de modo a não prejudicar e\ entuais atividades

no recinto do local

FEClIAME]VTO EM VIDRO TEh4?GRADO

VIDRO TE$1PEjiADO INCOLol{ DE IOMM (POKTAS)

O item remunera o tbmecimento de vidro temperado incolor de10 mm, para

portas, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do vidro.

As portas de vidro deverão ser executadas segundo detalhes de prometo anexos.
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.'' MÊdiçãe: Será medido pela área de vidro instalado(m')

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM (JANELAS)

O item remunera o fomecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, para

janelas, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do vidro.

As janelas de vidro deverão ser executadas segundo prdeto anexo

/ MÊdiçãQ: Será medido pela área de vidro instalado(m')

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM (JANELAS COM MAXIAIÜ

O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, para

janelas com maxi ar, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação

do vidro.

As janelas deverão ser executadas segundo prometo anexo

#' MÊdiçãe: Será medido pela área de vidro instalado(m').

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE IOMM (FECHAMENTO FIXO)

O item remunera o fomecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, para

fechamento fixo, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do

vidro.

Os fechamentos de vidro deverão ser executados segundo detalhes de prometo

anexos

/ Medição Será medido pela área de vidro instalado(m')

FORRO É:FECHAMENTO RMIIÓkÜÓ
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FIXO

O item remunera o fomecimento e instalação de forro em painéis de gesso acantonado,

com espessura de 12,5 mm, conforme descrito em prometo anexo.

Remunera também todo o material acessório, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a

execução de fomos, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes,

inclusive a execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser

descontados os vãos decorrentes

Após o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverão apresentar a superfície

lisa, monolítica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura;

Não remunera o fomecimento do acabamento final em pintura, nem bancas ou

molduras especiais.

/ bíçdiçãg: Será medido por área desenvolvida de forro executado(m:)

LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE l

O item remunera o fomecimento de lã de vidro e / ou lã de rocha na espessura de I"

(25,4 mm), inclusix e materiais acessórios e mão-de-obra necessária para a aplicação da lã de

vidro, com a finalidade de isolamento térmico.

v' b4çdlçãg: Será medido por área de superfície com aplicação de lã de vidro(m').

1)1VISÓRIAS EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO. RESISTÊNCIA AO FOGO
l)E 30 MINUTOS. ESPESSURA IO0/70MM - IST/l ST

O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e / ou

divisórias "drywall" para vedações intemas não estruturais, espessura de 100/70mm, dupla

face, resistência ao fogo de no mínimo 30 minutos, isolamento acústico mínimo de 39 dB,

conforme descrito em prqeto anexo.

Remunera também todo o material, acessório, equipamentos e a mão-de-obra necessária para

a execução das paredes de fechamento e / ou divisórias, de acordo com as recomendações e
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especificações dos fabricantes, inclusive a execução de recortes para portas, janelas:

luminárias, pilões ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes

Não remunera batentes de vão de portas, bancas ou molduras.

v'' bdÊdlçãg: Será medido por área de fechamento e/ ou divisória instalada (m')

PISO VINILICO: INTERNO

MM.FIXADO COM COLA

O item remunera o fornecimento e colocação de revestimento laminado

melamínicotexturizado, com espessura de 0,8 mm, fixado com cola, conforme prometo anexo.

Remunera também a limpeza e o tratamento do piso, conforme recomendações do fabricante.

Não remunera o preparo prévio da superfície e o fomecimento e colocação de rodapé.

,/ Medicão: Será medido pela área de superfície com revestimento laminado

melamínicotexturizado executado(m:).

RODAPÉ EM MADEIRA. ALTURA 07 CM. FIXADO EM PECAS DE MADEIRA

O item remunera o fornecimento e colocação de rodapé de madeira, com 07 cm de altura

fixado em peças de madeira, conforme descrito em projeto anexo. Remunera também a

limpeza e o tratamento com aplicação de impemieabilizante acrílico, conforme

recomendações do fabricante.

/ Mçdiçãe: Será medido por comprimento de rodapé colocado (m)

REGUE.AR]ZAÇAO DE P]SQeQM:aA].A DE (:!M EN'rO E BRANCO

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

a execução da regularização do piso com nata de cimento e branco.

18
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« Medição: Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e

bianco (m:)

INSTALAÇÕES ELÉTNCAS

HALÓGENA PAR 30 DE 70W

O item remunera o fomecimento de luminária tipo Spot, para trilho eletrificado com

um circuito, com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado

alojamento com soquete para uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W, ínclusiv'e materiais

acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação.

w' b4çdiçãe: Será medido por unidade de luminária instalada(un)

LUMINÁRIA TIPO'' TIPO SPOT PARA ILUMINACAO DO JARDIM

O item remunera o üomecimento de luminária tipo Spot, para iluminação do jardim,

com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, alojamento

com soquete para uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W, inclusive materiais acessórios e a

mão-de-obra necessária para a instalação

/ b4çdlçãe: Será medido pclr unidade de luminária instalada(un)

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE. DIÂMETRO EXTERNO
DE 32 NIM

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado

flexível, tipo leve, diâmetro extemo de 32 mm, cor amarela, parainstalações elétricas e

de telefonia. somente quando embutidas em paredes de alvenaria;remunera também o

fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para aexecução dos
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serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de
aramegalvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

/ bdççliçãe: Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

ISOLACÃO EM P\'C 70"C

O item remunera o fomecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para

enâação e instalação do cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade

revestimentotermoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70'C e nível de

isolamento para tensõesaté 750 V. Norma técnica: NBR NM 247-1

v' MÊsliçãg: Será medido pelo comprimento de cabo instalado(m)

24.000 BTU/H

O item remunera o fomecimento de sistema de ar condicionado Rio tipo "Split'

com controle remoto e capacidade de 24.000 BTU(British Thermal Unit)/ hora, para

alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / bif'ásiça), constituído por l unidade

condensadora extema e l unidade evaporadora intema tipo parede. Remunera também

o fomecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão-de-

obra especializada necessária para a execução dos serviços de instalação do evaporador

(unidade intima), condensador(unidade extema) e da rede Rigorígena isolada para até

3 metros de distância entre aparelhos (unidade extema e intima), constituída por

tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo PP com 4xl,5mm,

fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua

fixação, parafusos e buchas para fixação da evaporadora, materiais complementares e

acessórios, com quantidades conforme fabricante; retirada de umidade das tubulações,

por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de corça
protegido, ao lado da unidade extema; testes para evitar vazamentos (carga de

2Q
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nitrogênio): complementos de gás refhgerante: regulagem e testes de desempenho: não

remunera adequações civis necessárias à instalação.

,'' b4çdiçàQ: Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado(cl).

Todas as superfícies que receberão pintura deverão ser lixadas e limpas para eliminar

materiais soltos e poeira antes de receber nova pintura.

As paredes intimas receberão pintura em Látex

As portas, janelas e demais peças em madeira deverão ser lixadas e em seguida serão

pintadas com esmalte acetinado sobre madeira.

Após a pintura deverá ser removido toda e qualquer respingo ou escorrimento de tinta

sobre os pisos.

ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA. INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fomecimento de esmalte para madeira, inclusive o preparo,

conforme prometo anexo. Remunera também acessórios e a mão-de-obra necessária para

a execução dos serviços de: limpeza da superfície. lixamento, remoção do pó e
aplicação do esmalte. conforme recomendações do fabricante. em \-árias demãos(2 ou

3 demãos), conforme especificações do fabricante

/ blçdiçãg: Será medido pela área de superfície preparada e pintada {m:)

TINTA LÁTEX EM MASSA. INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de tinta látex em massa, inclusive preparo,

conforme prometo anexo. Remunera também acessórios e a mão-de-obra necessária para

a execução dos serviços de: limpeza da superfície, líxamento, remoção do pó

21
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eaplicação da tinta látex, em váriasdemãos(2 ou 3 demãos), coníbnne especificações

do fabricante, sobre superfície revestida commassa

/ Mçdiçãe: Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se

descontando vãos de até2,00 m' e não se considerando espaletas, âlletes ou

molduras. Os vãos acima de 2,00 m: deverãoser deduzidos na totalidade e as

espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m').

PÀi$1gb©@õ

ARBUSTOS E ÁRVORES

O item remunera o 6omecimento da muda de arbustos e árvores, conforme descritivo

em projeto anexo, terra vegetal orgânica adubada e amão-de-obra necessária para a execução

dos serviços de preparo do solo, plantio das mudas,irrigação, cobertura com terra vegetal;

remunera também a rega e conservação para pega dasmudas e eventua] substituição das

mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

/ Medição: Será medido por unidade de muda plantada (un)

\,/"
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ANEXA ll - PLANA
Tomada de Preços 004/2017

Objeto: Obra de fechamento do auditório.

Local: Paço Municipal da Prefeitura de Jaguariúna -- Rua Albedo Bueno, 1235, Centro

Jaguariúna -- SP, CEP: 13820-000

OBRA: FECHAMENTO DO AUI)ITÓRIO DO GABINETE

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL (ANT. ESCOLA AMÂ'gelo BUENO)
Índice: CPOS Boletim 169 - com

BDI = 25.31% l desoneração
Data
03/03/2017

PLANILHA ORÇANIENTARIA
SINAPI com desoneraçqç? nov/2016

ITEM ÍNDICE pESCKIÇÀÚ
VALOR

UNiD. l QUANr. UNIT

TOTAL
COM
BDI

TOTAL

Fechamento
em vidro
témpetado
Vidro
temperado
incolor de lO

26.02.060 1 mm (portas)
Vidro
temperado
incolor de 8

1 .2 l 26.02.040 l mm (janelas)
Vidro
temperado
incolor de 8
mm (janelas

1 .3 26.02.040 1 com maxi ar)
Vidro
temperado
incolor de 1 0

1 .4 26.02.060 l mm (fech. fixo)

i

1.1 7.98 l 216,48 1 .727,51 2.078,20

M2 24.36 l 168.56 4.106.12 4.939.66

30.45 l 169.56 163,10 6.211 ,21

m' 18.50 l 216.48 4.004.88 4.81 7.87

SUB TOTAL
Forro e
fechamento em

15.001.61 l 18.046.94

2

23
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2.1 22.02.030

F'orro em
painéis de gesso
acaüonado.
com espessura
de 12.5 mm,
fixo
Lã de vidro l
e/ou lã de rocha

H.2
175,76 63,02 l l.076,40 l 13.324,90

2.2 m'32.06.010
com espessura
de l
Divisória em
placas de gesso
acaúonado.

175,76 18,93 3.327. 1 4 4.002.55

2.3 14.30.3 10
resistência ao
fogo30
minutos,

m'
3,69 101,83 375,75 ] 452,03

espessura
100/70mm
l ST / IST

14.403,53 : 17.779,48
Pkó Lãhinadb
REVESTIMEN
TO EM
LAMINADO
MELAMINICO
TEXTURIZAD
0.
ESPESSURA
0.8 MM.
FIXADO COM
COLA
RODAPE EM
MADEIRA.
ALTURA
7CM. FIXADO
EM PECAS DE
MADEIRA
Regularização
de piso com
nata de cimento

SUB TOTAL

3.1 72200 H.2
]43,68 76,89 l l.047,56 l 13.290,21

3.2 73866/00
] 5.29 644,32 775,12

3.3

m.217.01 .060 e branco 143,68 19,77 2.840.55 3.41 7.19

14.S32,43 17.482,51
]

SUB TOTAL
In$tãlãéõéá:

24
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elétticas e
acessórios
Luminária tipo
Spot"'' para

trilho, foco
orientável,
corpo em
alumínio
pintado, refletor
em alumínio
anodizado, para
uma lâmpada
halógena
PAR30 de 75
W
Luminária tipo
SPot'

iluminando o
ardem
Eletroduto de
PVC corrugado
flexível le\ e,
diâmetro
externo de 32
mm
Cabo de cobre
de 2,5 mm2.
isolamento 750
V - isolação em
PVC 70'C
Ar
condicionado a
fHo, tiPO SPlit
parede com
capacidade de
24.000 BTUA

15.2404.1 unid. 25,00 109,39 2.734,75 1 3 289,90

unid. 9,00 109,39 984. 4,37

1.202,03 l 1.446,04
m

117,50 l0,23

42,00 2,87m
145,01

unid. 4,00 4.200.77 16.803.08 [ 20.214.] 1

L
5

SUB TOTAL 2.734,75 26.279,42

Pintura
Esmalte em
superfície de
madeira.
inclusive
)re'[)aro

37,80 24,565.1

L

33.12.010 m 928.37 l 1.116,83

25
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W
26

finta látex em

S.2 33.10.020 =:i:::ve
preparo

m: (]8.66 17.58 ].207.04 it.4S2.07
L.

] 2.]3s,41 i 2.568,90  SUB TOTAL

6            
6.1 1 34.03.020

Arbustos e
ar\'ores unid 93.00 27.33 2.541 .69 1 3.057.65

  SUB TOTAL i 2.541.69 1 3.057,65

      TOTAL (;ERAM,:
85.214,91
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:A)];EXQ IJ] : Memorial dc Cálculo
Tomada de Preços 004/2017

Objeto: Obra de fechamento do auditório

Local: Paço Municipal da Prefeitura de Jaguariúna -- Rua A16redo Bueno, 1235, Centro
Jaguariúna -- SP, CEP: 13820-000

27

MEMORIAL DE CÁI.C[JI,O
l p«bãÚéiiii! Ú: Ü;; :lillli

[.] Janelas fixas até 1 .60m com maxi ar de n 80m  
  J

Peças l l,aruura l Altiira l Á...í.:\
  4 2.9 21

\"' / l

)4"R 61 illi :lÍ ::ll il

1.2 Janelas fixas com 2.1 0m      
  Pecas l l,arPura Alt l lrn A rpn Ín12\  
    5 2.9 )1    

1 .3 Portas    
    Pecas l,araura l Ajtiira A rpn Ím12\  
    21    
  2  

1 .4 f'echamento lixo    
êlç! (m:)    Bççlt Lle11zpt.L 8@!g

1 3.6 2,5

L l 3.8 2,5 9.5     
       

2
Forro de
Gesso        

2.1 pnhando o telhado)
1211P111 .[..!=!!g!!n ] Compr. Área(m:)

1 1 7.7 1 174 l lç16a
 
 
    Fatos de correção da inclinação =

Total inclinado l qQ 7q     
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!i c:i taçpes:Êagu aduba :s p :gQy : b r

4.2 l Iluminação para o jardim
Serão considerados SDots no jardim
eletroduto

l
+

4.3 1 flexível
será considerado 2,5m de eletroduto para cada tomada, interruptor e luminária

ar cond.
tomada

interruptor
umlnarias

4 1 und
5 1 und

3 1 «nd
35 1 und
47 1 und

117.$ 1 m (eletroduto flexive
4.4 F'íos / cabos

com 2m cada
tem

interruptor
Spot externo no

ardem

und3

7

28

und

und
42

Spot intemo
total

i68 1

2,5mm2áar/'echo/zí:íad
Q

8

-{

3
Piso
Laminado          

3.] Piso
Compr

uant Largura Eqyjyz l Área (m:)
1 7.55 17,3 130.611

' ::': : :il:il::!j49iéBjm:

Considerado acrécimo Dor perda de 10% l

 
   

 
3.2 1 Rodapé        

    quant
19.03 ! 1 9.03
1 5,5ó l i5,5ó

42.14

    
  Soma =

  final + perdas
4 Luminátías          

4.1 Luminárias adorado 6 conjuntos com 4 luminárias aipo $pgt indilçy (teta)
mais conjunto frontal com 4 SDots

]total . 28 peças
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4.5
dr
condicionado   

  será considerado a colocação de 4 eauioamentos de ar cnndicinnndn  
       
    item l auant  

1 1 eauinamentos 4 1iind    
      total    
111111 5 Pintura          
  Esmalte nas tesouras o telhado        
  no tesoura   6      

comprimento   10.      
  altura   o.2 m l i

  Área\ por tesoura 6 3 m2

    37:8il mz    
5.2 Latex nas paredes        

  Parede de fundo l 7 55
L

Pilares l 12 1.21 39   
Peitoril l ] 8.75 n 4 l g 7q  

    it ii.a  
           
  Total com oerdas    

6 Pais89ismo iiãl    YVqV\{
l

6.1 Considerado um arbusto á cada 50cm nas duas laterais  
c.mpnm'iii] 281 m2    

  Total = l    rn2    
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tomada de Preços 004/2017

CRONO(;liAMA FÍSICO-FINANCEIRO

rl'EM gl$p'iSCKIMWAÇÃO $$?1: i. ' CUSTO #F l
PEÜODO

IB mês l 2' mês

/ Fec/za/?zen/o em vidro /e/operado /8.046,94 9.023,47 l 9.023,47 l

2 l.f'oiro e$ec/za/nen/o em gesso /2779,48 l 1:8.889,74 :l 8.889,7V

3 l Piso .Laminado 1 /7,482,5/ /2482.5/

11
4 1nsía/anões e/éfrfcaç e acessórfoi zó.279,4z l!:!=!:!glZ11Z:!:!:!!Z11

5 l Pfnrz/ra 2.568,90 2.568,90

ó Paisagismo l 3.057,ó5 l 3.0s7.Ó5

J
b-

[

rOTÀL 8S. 214. 9} 3}.QS 92 \ 54. 161. 99

30
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ANEXO V - PROJETO
'EM MIDIA

3 '1
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ANEXO VI l

MODELO DE DECLAKACAO DE MICOEMPRESA OIJ EMPRESA Db
PEQUENO PORTE

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

convocatória, que a empresa(denominação da pessoa

jurídica), CNPJ n' é microempresa ou empresa

de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n'

123/2006, alterada pela Lei Complementar n' 147/201 4.

de de 2017

Assinatura do representante legal
Nome

RG n':

37
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ANEXO Vlll

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMEXTO

Preíêitura do Município de Jaguariúna
A

Prezado Senhores

A empresa . com sede à
Estado de

Inscrição Estadual n'
credencia o(a) senhor(a)

inscrito(a) no CPF/'MF n'
RG n' , para representa-la na Tomada

de Preços n' 004/2017, referente ao Processo Administrativo n' 6898/2017, perante a
Comissão Permanente de Licitações, podendo praticar todos os atos inerentes ao
certame, com plenos poderes específicos para apresentar impugnações, interpor recursos
e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber
ax idos e notificações. e assinar alas

CNPJ n'

na cidade de

Atenciosamente

de de 2017

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

(CPFTMF e RG do representante da licitante)
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ANEXO IX - MODELO DE l)ECLARA(AO ARTIGO 7', jnc. XXXlll da
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Ref: Tomada de Preços n' 004/2017

inscrito no CNPJ/MF n'

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

portador(a) da Cadeira de Identidade n' e

do CPF n' , DECLARA, para âns do disposto no incisa

V, do art 27, da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1 993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27

de outubro de 1 999. que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo

perigoso ou insalubre. e não emprega menor de 16(dezasseis) anos

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

(Observação: em caso afimiativo assinalar a ressal\ a acima)

(data)

(representante legal)

39

./



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

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

www.licitacoes.iaqua duna.sp.aov. br

ANEXO X

MQDEL(};11EJ}ECIARA(:ÂaDLHABILITACÃQ E FATO SUPERVENIENTE

A signatária, para fins de participação na Tomada de Preços n' 004/201 7, declara sob as

penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e requisitos de habilitação

previstos no instrumento convocatória, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua

participação no certame, bem como que não existem fatos super'enientes, quc

venham a impossibilitar a sua habilitação, já que continuam satisfeitas as exigências

contidas no art. 27, da Lei n' 8.666/93 e alterações posteriores.

E, por ser a expressão fiel da verdade, formamos o presente

dedo

Razão Social
Representante legal/RG/CPF
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ANEXO XI

MODELO DE DECLAjtACÃO DE CONHECIMENTO DA LEI NIUNICIPAL N
2003/2010

Tomada de Preços 004/2017

inscrito no CNPJ/MF n
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n' e

conhecimento da Lei Municipal n' 2003, de 23 de setembro de 2010, que institui a

obrigatoriedade do uso de madeira legalizada no Município de Jaguariúna, e me

comprometo que quando da utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem

nativa da flora brasileira, os mesmos serão adquiridos de pessoa .jurídica de\ idamente

cadastrada no CADMADEIRA

aos de de

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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ANEXO Xll
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRANI
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA E A EMPRESA

PARA OBRA DE FECHAMENTO DO AUDITORIO.

Processo Administrativo n' 6.898/2017
Contrato n' /

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede à Rua Alftedo
Bueno, n.' 1235, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.' 46.410.866/0001-71, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Gabinete, MARIA EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira. casada.
portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF
sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zení,
neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e a Empresa inscrita no
CNPJ/MF sob n' . com sede á , 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 CPF/MF sob n' . residente e domiciliado no

Município , Estado , que também subscreve, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o
seguinte

1.0 - 0B.FETO:
1 .1 Realização da obra de fechamento do auditório com fornecimento de material e mão
de obra, seguindo conforme especificações e quantitativos constantes nos Anexos, parte
integrante deste Edital.

1 .2 Todo material, equipamento e mão de obra necessários são de responsabilidade da
CONTRATADA

2.0. DOCUMENTOS INTEG RANTES:
2.1. Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto,
bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os
seus Anexos os seguintes documentos:
a) Edital da Tomada de Preços n' 004/2017
b) Processo Administrativo n' 6898/201 7;
c) Proposta da CONTRATADA.

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do
objeto contratado.

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDlçOES DE EXECUÇÃO
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3-1. O objeto deverá ser executado em até 60(sessenta) dias, contados da data da
assinatura do Contrato, no Paço Municipal -- antiga Escola "Amâncio Bueno''. sito na
Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro, em Jaguariúna -- SP, CEP: 13820-000, conforme
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memorial de Cálculo, Cronograma Físiccl-
Financeiro e Prometo constantes nos Anexos l, ll, lll, IV e V, tendo como prazo de até
90 (noventa) dias para atendimento dos Anexos XIV E XV, parte integrante do Edital.

3.2. Será nomeado pela CONTRATANTE profissional devidamente habilitado para
exercer a fiscalização da execução do objeto.

3.3. Será de responsabilidade da CONTRATADA o f'omecimento e fiscalização de uso
cle EPI's (Equipamentos de Proteção Indix idual) e EPC's (Equipamentos de Proteção
Coletiva), necessários à execução do objeto, bem como os uniformes, transportes e
alimentação dos funcionários.

3.4. 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 de R$
o, apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente
aprovado pela CONTRATANTE.

4.2 0 preço acima referido é í;mal e irreajustável, não se admitindo quaisquer
acréscimos, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos,
como também os lucros da CONTRATADA

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária: 91 .15.452.24.2024.339039.16 -- Ficha 200.

5.0 - CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO:
5,1 A cada período de execução, conforme cronograma físico-financeiro, a
CONTRATADA realizará a aferição dos serviços executados, a qual será analisada e
fiscalizada pelo responsável técnico da CONTRATANTE

5.1.1 0s pagamentos somente serão efetuados após a devida aprovação das medições
pe[o responsável técnico da CONTRATA]VTE

5.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica das medições, a CONTRATADA emitirá Nota
Fiscal Eletrõniça(NF-e), a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços eletrânicos
uca.vendrame(@jaguariuna.sp.go}(Õr, com cópia paraengenharia«Üaguariuna.sp.gov.br,
a qual será encaminhada ao responsável pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura,
para atesta.

5.3 E obrigatória a indicação na NF-e, o número da Agência e da conta bancária do
Banco do Brasil S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.
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5.4 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na
forma estabelecida no Edital e seus anexos.

5.5 Para o eíêtivo oaaamento. a CONTRATADA deverá aoresentar a relação dos
nomes de seus f\incionários e..os comDroyQDtes de recolhimento do INSSISenuridade
Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)

5.6 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aférições
realizadas pela CONTRATADA.

5.7 A CONTRATADA alça vedado negociar ou efêtua a cobrança ou o desconto da
natura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente
cobrança em carteira simples, ou sda, diretamente na CONTRATANTE

5.8 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos
florestais, deverá estar obrigatoriamente anexada à natura/Nota Fiscal da Licitante
vencedora, cópia da Nota Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem
florestal, com documentos de origem florestal-DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renova\;eis -- IBAMA, ou pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente - SMA

6.0 TRANSFERENCIA 1)0 CONTRATO:
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte,
nem poderá subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento
da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste.

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

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

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos
fomecidos pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância.

7.4 A CONTRATADA !!brjgi!=!g a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada
de Preços n' 003/2017
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8.0 ACOMPANHAMENTO l)A EXECUÇÃO:
8.1 A CONTRATANTE indicará um funcionário que será o interlocutor de todos os
contatos com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento
dos trabalhos.

8.2 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não
exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATAI)A em obedecer às especificações
e demais normas técnicas para a perfeita realização do objeto contratual.

9.0 GARANTIA TECNICA E REPARAÇÕES:
9.1 Após a execução do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará ainda, responsável pelo prazo de 60(sessenta) meses, por
quaisquer defeitos, quer soam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, às
suas expensas, a reparações e/ou substituições, que se fizerem necessárias para o
perfeito cumprimento do contratado.

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

1 0.0 RECEBINIENTO l)O OB.FETO:
10.1 0 objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização que for designado pela CONTRATANTE para tanto
mediante Termo de Recebimento Provisório, conforme ANEXO XIV, o qual será
assinado pelas partes.

l0.2 Durante o período de 15(quinze) dias da data de expedição do tempo supra. o
objeto ficará sob observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências
construtivas.

l0.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula l0.2 e uma vez comprovado a adequação do
objeto aos tempos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou
comissão designada pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento
Deniniti't'o, conforme ANEXO XV, assinado pelas partes.

11.0 PENALIDADES:
11.1 0 atraso na execução do objeto, importará na aplicação à CONTRATADA de
multa na ordem de 1 0%(dez por cento) sobre o valor deste

11.2 A execução do objeto cora das condições estabelecidas, também ocasionará a
incidência da multa prevista em Cláusula l l -l

1 1 .3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto em Cláusula anterior não terão
caráter compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prquízos que os seus ates
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço
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11.4 A inexecução total ou parcial do contrato, importará à CONTRATADA a
suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou
Indiretamente. pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses, contados da aplicação 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 CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nas Cláusulas precedentes.

1 1 .6 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

1 1.7 Se a CONTRATADA ínadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará
sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as
alterações da Lei Federal n' 8.883/94.

12.0 RESCISÃO:
12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos Ans. 77 e 78 da Lei 8.666/93

12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art
79 da Lei 8.666/93

13.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 A CONTRATADA deverá providenciar em até 02(dois) dias da assinatura
deste Contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica(ART), onde deverá
constar o nome e o número da carteira junto ao CREA do responsável pela execução
dos serviços.

1 3.1. 1 . A ART deve vir assinalada como execução

13.2 A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo
daqueles já executados.

13.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer
serviço que não atenderem às especificações, ou que sejam considerados inadequados
pela fiscalização.

13.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representantes na
execução dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

13.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e
auxiliares, no que conceme ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência
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social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei.
em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na
Legislação Federal (Portaria n.' 3.214 de 08/'07/1 978. do Ministério do Trabalho), sendo
que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis

13.6 A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo
técnico realizem pessoal e diretamente o objeto ora contratado.

13.7 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita
autorização da CONTRATANTE, exceto o previsto no Alugo 48, Inciso 111, da Lei
Complementar 147/2014

13.8 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto
deste Contrato. bem como pelo f'omecimento dos EPI(equipamentos de proteção
individua[) que se dizerem necessário para a execução do mesmo e. consequentemente.
responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na entrega, venha
direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para terceiros.

13.9 A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais:
obriga-se a adquiri-los de pessoajurídicas cadastrados no CADMADEIRA

13.10 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.' 8.666/93 e alterações:
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública

que

14.0. TOLERÂNCIA:
14.1 Se qualquer das partes contratantes, em beneHcio da outra, pemaitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou de seus Anexos. tal fato não poderá liberar. desonerar ou de qualquer
forma afetar ou prqudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão
inalterados. como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

15.0 VIGENCIA:
15. 1 Este Contrato vigorará por até 90(noventa) dias. contados data da assinatura deste
instrumento.

16.0 - VALOR DO CONTRATO:
16.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de RS

17.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de
Ciência e Notificação. cona'orme Anexo XIII. relativo. se fbr o caso. à transmissão deste
Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

18.0 - FORO
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1 8.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São
Paulo. onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato.
renunciando expressamente a qualquer outro. por mais. privilegiado que seja.

E. por assim estarem justas e contratadas. as partes. por seus representantes legais.
assinam o presente Contrato. em 02(duas) vias de igual teor e íbrma para um só e
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, de de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARILNA
olaria Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete

CONTRATADA

Testemunhas
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ANEXO Xlll

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

TOMADA DE PREÇOS N' o04/20]7
Contrato n' /
Objeto: Obra de fechamento do auditório com fornecimento de material e mão de obra
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JA(;IJARlüNA
Contratada:

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL l)E COIVTAS
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, dama-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais
que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de
14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais.

Jaguariúna, de de 2017

PREFEITURA DO )IUNICIPIO DE JAGUARIÜNA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Municipal de Gabinete

CONTRATADA
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ANEXO Xl\

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

TOMADA DE PRECOS n' 004/2017

1-) 0BJETO DA LICITAÇÃO:
Ob.feto: Obra de fechamento do auditório com fornecimento de material e mão de obra

DECLARAÇÃO:
Declaramos ter recebido os serviços executados, em caráter provisório, pelo prazo de
15(quinze) dias, para efeito de posterior verinlcação de conformidade com o
especificado, não importando este em aceitação do que foi executado, ficando claro que
a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados, caso se
observe que os mesmos não se encontram de acordo com o objeto.

Outrossim, aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na
Lei n' 8.666/93

Jaguariúna,

Responsável pela Fiscalização
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ANEXO XV

TERIWO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

TObIADA DE PREÇOS n" 004/2017

OBJETO DA LICITAÇÃO: Obra de fechamento do auditório com fornecimento de
material e mão de obra.

DECLARAÇÃO:
Em razão de que os serviços executados, recebidos através do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, datado em L cuja descrição segue
acima, acha-se em conformidade com o especificado na licitação supra, bem assim
encontram-se dentro dos padrões de qualidade exigíveis, declaramos que o mesmo é
considerado aceito DEFINITIVAMENTE.

Jaguariúna, de de

Responsável pela Fiscalização
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