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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017  

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

Local: ________________, de ______________ de 2017.  
 

          __________________________ 
       Assinatura  

 
Senhora Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações, 
Compras, Contratos e Suprimentos, preferencialmente pelo e-mail: 
esther@jaguariuna.sp.gov.br   
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da responsabilidade 
da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017  
 
TITULO: Montagem de cabine primária para entrada de energia elétrica para a Estação 

de Tratamento de Esgoto – ETE 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço    
 
REGÊNCIA: Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global 
 
1.0 OBJETO: 
1.1 Montagem de cabine primária para entrada de energia elétrica para a Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE, 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 licitante 
vencedora.  
 
2.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
2.1 O recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta de 
Preços dar-se-á até às 14:00 horas do dia 25 de maio de 2017, no Departamento de Protocolo 
e Arquivo, localizado à Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro, no Município de Jaguariúna. 
 
3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 
3.1 A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta de Preços 
dar-se-á no Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos, localizado no 
mesmo endereço indicado no Campo 2.0, às 14:30 horas do dia 25 de maio de 2017. 
 
4.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
4.1 O objeto deverá será executado em até 50 (cinquenta) dias, contados a partir da data da 
Ordem de Serviço, na Estação de Tratamento de Esgoto, sito na Avenida Pacífico Moneda, nº 
1000, Bairro: Vargeão, em Jaguariúna - SP, CEP: 13820-000, conforme Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto constantes nos Anexos I, II, 
III e IV, tendo como prazo de até 90 (noventa) dias para atendimento dos Anexos XIV e XV. 
 
4.2. Todas as tratativas técnicas e comerciais junto à Concessionária Local de Energia que se 
fizerem necessárias para o início dos trabalhos e a obtenção da ligação da energia elétrica são 
de responsabilidade da licitante vencedora. 
 
4.2.1. Para fins do disposto na Cláusula 4.2., a licitante vencedora deverá possuir profissionais 
cadastrados junto à Concessionária Local de Energia.  
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4.3. Imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviços, a licitante vencedora deverá 
dar início às tratativas junto à Concessionária Local de Energia, fornecendo à Prefeitura o 
protocolo dos pedidos realizados antes do início dos trabalhos. 
 
4.4. Será nomeado pela Prefeitura, profissional devidamente habilitado para exercer a 
fiscalização da execução do objeto.  
 
4.5. Será de responsabilidade da Licitante Vencedora o fornecimento de EPI’s (Equipamentos 
de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários à execução 
do objeto, bem como os uniformes, transportes e alimentação dos funcionários. 
 
4.6. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado a critério exclusivo da Prefeitura. 
 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
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 16:00 horas, mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais). 
 
O Edital também será disponibilizado no site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, 
gratuitamente. 
 
5.0 DO OBJETO: 
5.1 A presente Tomada de Preços tem por objetivo a contratação de empresa para Montagem 
de cabine primária para entrada de energia elétrica para a Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE, com fornecimento de todo material, equipamento e mão de obra necessários 
para a execução do descrito em Campo 1.0 e anexos deste Edital e no prazo, local e condições 
de execução descrito no Campo 4.0. 
 
5.2. A apresentação da proposta pressupõe a concordância da Licitante com o solicitado. 
 
6.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 
6.1 Poderão participar da licitação as licitantes devidamente cadastradas junto à licitadora. 
 
6.2 As licitantes não cadastradas na licitadora que desejam participar do certame poderão fazê-
lo desde que protocolem toda a documentação necessária para o cadastro, seguindo os Artigos 
28 (Documentação Jurídica); 29 (Documentação Fiscal); 30 (Documentação Técnica) e 31 
(Documentação Econômico Financeira), da Lei nº 8.666/93 até o terceiro dia anterior à data 
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assinalada para o recebimento dos Envelopes Habilitação e Proposta de Preços, ou seja, até o 
dia 22 de maio de 2017, no Departamento de Protocolo e Arquivo, até as 16:00 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 dirigir-se ao Departamento de 
Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos, situado na sede da licitadora, no horário das 
8:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, ou através do telefone (19) 3867-9707, com 
Esther, onde poderão obter as Normas para Cadastramento e, assim, cientificarem-se das 
condições para tal. 
 
6.5 Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei. 
 
6.6 Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio. 
 
6.7 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta licitação, 
sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura, exceto o previsto no Artigo 48, Inciso III da Lei 
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014. 
 
6.8 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta 
licitação, mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ou carta-
credencial, conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste 
procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, interpor ou 
renunciar ao direito de interposição de recursos e para todos os demais atos necessários. Caso 
seja titular da empresa, deverá portar documento que comprove sua capacidade de representar 
a mesma. 

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

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

6.11 A credencial ou procuração integrará os autos do respectivo processo administrativo e 
deverá ser entregue em separado dos envelopes, no local, data e horário designados no 
preâmbulo deste edital. 
 
6.12. DA VISTORIA 
6.12.1. A vistoria deverá ser agendada junto ao Departamento de Água e Esgoto, por meio do 
telefone (19) 3867-4228, com o Senhor Régis, ou diretamente na Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE, por meio do telefone (19) 3837-1894, com a Senhora Maria Teresa. 
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6.12.2. A licitante deverá identificar-se com a Razão Social e o nome do profissional que a 
licitante repute adequado para a realização da vistoria. 
 
6.12.3. Após a realização da vistoria, será emitido o Atestado para a licitante, o qual deverá 
compor o Envelope Habilitação.  
 
7.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES 
7.1 Integra o presente edital, como parte indissociável, os seguintes anexos: 
ANEXO I – Memorial Descritivo; 
ANEXO II – Planilha Orçamentária 
ANEXO III – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO IV – Projeto (em mídia); 
ANEXO V – Modelo de Proposta de Preço (Cronograma Físico-Financeiro e Planilha 
Orçamentária); 
ANEXO VI – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração – Artigo 7º, Inc. XXXIII da Constituição Federal; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração de Habilitação e Fato Superveniente; 
ANEXO X – Modelo de Declaração de conhecimento da Lei Municipal nº 2003 de 23 de 
Setembro e 2010; 
ANEXO XI – Minuta de Contrato; 
ANEXO XII – Termo de Ciência e Notificação; 
ANEXO XIII – Modelo de Ordem de Início de Serviço; 
ANEXO XIV – Termo de Recebimento Provisório; 
ANEXO XV – Termo de Recebimento Definitivo. 
 
8.0 DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 
8.1 Os Envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços, deverão ser 
entregues na data, horário e local mencionados no Campo 2.0 deste Edital, separadamente, 
tendo o primeiro envelope o subtítulo HABILITAÇÃO e o segundo o subtítulo PROPOSTA 
DE PREÇOS, os quais deverão estar lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, os 
seguintes dizeres: 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA OU CARIMBO DO CNPJ 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.2 O Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos 
relacionados em cláusula 8.4, os quais poderão ser apresentados no original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente. 
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Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica vinculada a 
apresentação do respectivo original para conferência. 
 
8.3 Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de omissão 
desse prazo, serão aceitas, as que foram emitidas nos 90 (noventa) dias anteriores à data 
determinada para o encerramento desta licitação. 
 
8.4 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO: 
 
8.4.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
8.4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.4.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as 
eventuais alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se 
tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
8.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício. 
 
8.4.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.4.2.  DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA: 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
 
8.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo à sede (matriz) ou 
domicílio (filial) do proponente. 
 
8.4.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais, a 
Dívida Ativa da União e à Seguridade Social, que deverá ser comprovada através da 
apresentação de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (CERTIDÃO 
DE REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN). 
 
8.4.2.3. 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 
eletrônico, 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. 
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8.4.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal. 
 
8.4.2.6. Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando 
situação regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
8.4.2.7 Declaração assinada por representante legal do proponente de que não outorga trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
Anexo VIII. 
 
8.4.2.8 As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. 
 
8.4.2.9. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência 
de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 
penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante 
integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
 
8.4.3. Qualificação Econômico – 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/Extrajudicial em pleno vigor. 
 
8.4.4 – DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
8.4.4.1. Declaração da Licitante informando nome do responsável técnico, cujo vínculo deverá 
ser comprovado por: 
 
a) cópia autenticada da ficha de registro de empregado; ou 
b) cópia autenticada da Carteira de Trabalho; ou 
c) caso o responsável técnico seja sócio da empresa, pela apresentação do Contrato Social e 
última alteração; ou 
d) contrato de prestação de serviço autônomo, com firma reconhecida. 
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8.4.4.1.1. A licitante deverá possuir em seu quadro técnico, no mínimo, 01 (um) engenheiro 
eletricista e/ou técnico devidamente capacitado, com registro no CREA/SP. 
 
8.4.4.2. Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA) da licitante e de 
seu(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 CREA, que comprove(m) a elaboração e execução de cabine 
primária com potência nominal mínima de 250kVA. 
 
8.4.4.4. Declaração, assinada pelo responsável pela licitante, de que possui responsável 
técnico cadastrado e/ou de que irá providenciar o cadastro junto à Concessionária Local de 
Energia, para fins da execução do objeto deste certame.  
 
8.4.5. OUTROS DOCUMENTOS: 
8.4.5.1 Declaração de Fato Superveniente, conforme modelo Anexo IX. 
 
8.4.5.2. Declaração de conhecimento da Lei Municipal nº 2003, de 23 de Setembro de 2010, 
conforme Anexo X. 
 
8.4.5.3. Comprovante do Termo de Vistoria, conforme Cláusula 6.12. 
 
8.4.6. DOCUMENTOS RELATIVOS À MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
8.4.6.1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI. 
 
8.5 OBSERVAÇÕES: 
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 VI, de  que  estão  enquadradas  como  
microempresas  ou  empresa  de pequeno porte (conforme o caso) nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar  nº  147/2014, e  que  querem  
exercer  a  preferência  no  critério  de  desempate  no julgamento das propostas de preços;  
 
8.5.2 A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante, 
entretanto a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 – Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Peque no Porte. 
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8.5.3 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar no 
Envelope nº 01 – Documentação para Habilitação todos os documentos referentes à 
regularidade fiscal,  ainda que com restrições, todavia, apresentada à declaração constante do 
item acima, eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, 
como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei  Complementar  nº 147/2014. 
 
9.0 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
a) Proposta, seguindo os moldes do Anexo V (Cronograma Físico-Financeiro e Planilha 
Orçamentária), deverá ser rubricada e assinada pelo representante legal, em papel timbrado da 
licitante, sem emendas, rasuras ou ressalvas, com seu respectivo prazo de validade. 
 
b) Além do meio físico, a proposta deverá ser apresentada em meio magnético, 
necessariamente em CD/DVD, sendo as planilhas gravadas para “leitura”, em EXCEL – 
Versão 2007. 
 
a e b.1) Os valores unitários e totais não poderão exceder aos das planilhas indicadas pela 
Prefeitura neste Edital. 
 
a e b.2) A licitante deverá declarar de que a proposta e planilhas apresentadas, impressa 
e em mídia, são iguais (compatíveis). Se houver divergência entre elas, será considerada a 
versão impressa.   
 
c) A proposta apresentada pela licitante deverá ainda conter a composição do índice de 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), devendo observar o disposto no Acórdão 2622/2013 
– TCU, especialmente quando à necessidade de detalhamento e explicitação de sua 
composição por item de orçamento ou conjunto deles, não sendo admitido a inclusão de 
tributos de caráter personalístico como IRPJ, CSLL e custos com Administração local, 
instalação de canteiro/acampamento, mobilização/desmobilização e demais itens que possam 
ser apropriados com custos diretos da obra, conforme Modelo constante no Anexo II. 
 
d) A Proposta de Preços deverá conter o Cronograma Físico-Financeiro e a Planilha 
Orçamentária, conforme modelo Anexo V; 

 
e) A proponente deverá informar na proposta os dados da pessoa (nome, endereço e CPF) que 
irá assinar o Contrato, caso seja vencedora da licitação. 
 
f) prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 
licitação.  
 
g) A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a proponente 
examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, para elaboração de 
proposta voltada a execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.  
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h) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos 
trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, alimentação, uniformes, EPIs (equipamentos de 
proteção individual), seguros, equipamentos, materiais, despesas de administração e outras 
despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto. 
 
i) Todos os preços deverão estar expressos em Reais (R$), com duas casas decimais, sendo o 
valor global escrito em algarismos e por extenso. 
 
10.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
10.1 As despesas decorrentes desta execução correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 17.512.30.1017 449051.99 
 
11.0 DO PROCEDIMENTO: 
11.1 No dia, horário e local indicados no Campo 2.0, o Departamento de Protocolo e Arquivo 
efetuará o recebimento dos Envelopes, em sessão pública, na data, horário e local indicados no 
Campo 3.0, a Comissão Permanente de Licitação procederá a abertura dos Envelopes n° 01 – 
HABILITAÇÃO. 
 
11.2 Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa 
devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a 
quem sejam conferidos amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do 
procedimento licitatório. 
 
11.3 No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o 
instrumento que a habilita a representar à licitante, acompanhado de Cédula de identidade e do 
CPF, antes do início dos trabalhos de abertura dos Envelopes. 
 
11.4 Se o portador dos Envelopes da licitante não detiver instrumento de representação, tal 
pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente 
licitação.  
 
11.5 Não serão aceitos envelopes abertos, ou documentos enviados por via fac-símile, telex ou 
Internet. 
 
11.6 Nessa mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, serão analisados os 
documentos contidos no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO e anunciado o resultado da 
habilitação ou designados dia e hora certa para a divulgação. 
 
11.7 Será julgada inabilitada a licitante que: 
a-) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Edital; 
b-) Colocar documentos em envelopes trocados; 
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c-) Não apresentar no prazo definido pela Comissão de Licitação, os eventuais 
esclarecimentos exigidos. 
 
11.8 Uma vez proferido o resultado da Habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo 
sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos, serão devolvidos os Envelopes Propostas de Preços fechados aos 
licitantes inabilitados, diretamente ou pelo correio. 
 
11.9 Após a devolução supramencionada será procedida à abertura dos Envelopes nº 02 – 
PROPOSTA DE PREÇOS, dos licitantes habilitados, sendo os documentos neles 
encontrados, verificados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 
demais participantes. 
 
11.10  Das sessões realizadas para a abertura dos Envelopes, bem como daquelas realizadas 
pela Comissão Permanente de Licitação, serão lavradas Atas circunstanciadas. 
 
12.0 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
12.1 Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas 
e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
12.1.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de preços apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta de menor valor, nos seguintes termos:  
 
a) para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da sessão pública, sob 
pena de preclusão; 
 
b) se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “a”, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 
preferência e apresentar nova proposta; 
 
b1) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 
 
12.2 O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a proposta de menor 
valor não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
12.2.1 Na hipótese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, será 
declarada a vencedora a proposta que tenha ofertado menor preço.     
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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, 
prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
   
13.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 
13.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos no art. 
109, da Lei nº 8.666/93, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
13.2 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido “in albis” o prazo recursal, 
ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o 
processo licitatório será encaminhado 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 validade da proposta, a comparecer em data e local que forem indicados 
para assinatura do competente Contrato. 
 
14.0 DO CONTRATO: 
14.1 Constam da Minuta de Contrato, que compõe o ANEXO XI, as condições e forma de 
pagamento, as condições de recebimento do objeto, as sanções para o caso de inadimplemento 
e demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte integrante deste Edital. 
 
14.2 Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer licitante 
que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como aquela cuja 
situação técnica ou econômico/financeira tenha se alterado após inicio de processamento do 
pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento. 
 
14.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte da 
licitante convocada, implicará em sua eliminação além da incidência de multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 81, da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
15.0  DO PAGAMENTO: 
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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 Os pagamentos somente serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo 
responsável técnico da Prefeitura. 
 
15.1.2. O pagamento da última medição será realizado após a aprovação e ligação do 
objeto pela Concessionária Local de Energia. 
 
15.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica das medições, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e), a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços eletrônicos: 
dae.ete@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para engenharia@jaguariuna.sp.gov.br, a qual será 
encaminhada ao responsável pela Secretaria de Meio Ambiente, para atesto. 
 
15.3 É obrigatória a indicação na NF-e, o número da Agência e da conta bancária do Banco do 
Brasil S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.   
 
15.4 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma 
estabelecida neste Edital e seus anexos. 
 
15.5 Para o efetivo pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a relação dos nomes de 
seus funcionários e os comprovantes de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).   
 
15.6 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas 
pela licitadora. 
 
15.7 À licitante vencedora fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura 
emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em 
carteira simples, ou seja, diretamente na Prefeitura. 
 
15.8 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, 
deverá estar obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da 
Nota Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de 
origem florestal-DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA.  
 
16.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1  A licitante vencedora será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, 
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de 
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial, no que diz 
respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 
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3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá 
motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão contratual com a aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
16.2 A licitante vencedora, às suas custas, deverá instalar e manter em local visível, 
determinado pela fiscalização, placa de obra, conforme modelo a ser apresentado pela 
Prefeitura antes do início da execução dos serviços. 
 
16.3 A empresa vencedora deverá providenciar, em até 02 (dois) dias da emissão da 
Ordem de Serviços, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), onde deverá 
constar o nome e o número da carteira junto ao CREA do responsável pela execução dos 
serviços.  
 
16.3.1. A ART deve vir assinalada como execução. 
 
16.4 A licitadora reserva-se no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução 
dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 
 
16.5 A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a 
licitadora ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos 
serviços contratados, isentando a licitadora de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 
decorrência dos mesmos. 
 
16.6 A licitante vencedora é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto 
deste Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI’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 prejuízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para licitadora 
ou para terceiros.  
 
16.7 Aplica-se a este Edital, as disposições da Lei nº 8.666/93 que regulamenta as licitações 
promovidas pela Administração Pública. 
 
16.8 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da licitadora no endereço 
mencionado no Campo 3.1 deste Edital, no horário comercial até 01 (um) dia antes da 
abertura dos Envelopes, ou pelo Telefone: (19) 3867-9801, com Aline; (19) 3867-9792, com 
Ricardo; (19) 3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9707, com Esther, ou (19) 3867-9825, 
com Renato e André. 

                      Jaguariúna, 05 de maio de 2017. 
 

__________________________________ 
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Secretária Municipal de Gabinete 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Tomada de Preços 003/2017 

Objeto: Montagem de cabine primária para entrada de energia elétrica para a Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE  

Local: C.E.M.A. “Dr. Darcy Machado de Souza – ETE Camanducaia – Estrada Municipal 

JGR 316 – Estrada Hilda David Dal’Bó - Jaguariúna 

Coordenadas: Latitude 22°40'4.34"S – Longitude 46°58'36.40"O 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 
características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas para a execução dos 
serviços. 

Os elementos básicos do desenho anexo e especificações ora fornecidos são suficientes 
para a contratada elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos usuais. 

Todas as atividades desenvolvidas para a execução da obra deverão atender as exigências 
das normas de segurança, tanto do Ministério do Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

O projeto trata do fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra especializada 
para a instalação de uma nova entrada de energia com medição em Alta Tensão e respectiva 
proteção realizada através de disjuntor de Alta Tensão, para a substituição de entrada de energia 
hoje existente de 225kVA, com instalação em poste, para cabine primária 500kVA, instalação 
abrigada em cabine de alvenaria. Esta alteração de demanda se faz necessária devido à ampliação 
da Estação de Tratamento de Esgoto, totalizando 325,5kW de carga instalada e 360,03kVA de 
demanda, conforme relação de Carga x Demanda anexa. 

A execução do projeto deverá ser realizada por empresa de engenharia especializada em 
serviços de eletricidade. 

Todas as tratativas técnicas e comerciais junto à Concessionária Local de Energia, que se 
fizerem necessárias para o início dos trabalhos e a obtenção da referida ligação da energia elétrica 
deste escopo, são de responsabilidade da contratada, que deverá ser realizado por 
profissional/empresa detentor de acervo técnico emitido pelo CREA. 

Todo material a ser utilizado deverá ser novo (normatizado), bem como observar, 
rigorosamente, as especificações técnicas e de segurança na execução e instalação. 

Deverão ser fornecidos à prefeitura fichas técnicas e manuais de todos os equipamentos 
instalados na cabine. 

A contratada deverá entregar a cabine primária em funcionamento dentro do prazo desse 
memorial. 

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, são de 
responsabilidade da Contratada. 

Ao receber a Ordem de Serviço, a contratada deverá imediatamente dar início às 
tratativas junto à Concessionária Local de Energia, fornecendo à contratante o protocolo dos 
pedidos realizados antes dos início dos trabalhos. 
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NORMAS 

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao 
prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes, aplicáveis, 
ou outras específicas para cada caso, devendo também estar de acordo com as especificações e 
normas técnicas vigentes da Concessionária Local de Energia e conforme o projeto aprovado pela 
mesma. 
 
DÚVIDAS 

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na Secretaria de 
Meio Ambiente (Régis e/ou Maria Teresa) da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser sanadas 
antes da apresentação das propostas. 

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será 
responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como fornecer as informações e 
detalhes adicionais eventualmente necessários à realização dos trabalhos. 
 
PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

Os serviços a serem prestados deverão obedecer ao cronograma proposto, sendo a obra 
executada sem qualquer atraso, somente sendo aceitos atrasos causados por motivo de força maior, 
a critério da contratante. 
 
INSTALAÇÃO DE POSTE PARTICULAR 

O fornecimento de energia elétrica será efetuado em alta tensão, através de derivação a ser 
construída diretamente da rede de tensão primária de distribuição da concessionária local 
conforme projeto. 

Deverá ser instalado um poste de concreto de seção circular 12m, resistência mecânica 
600daN, conforme GED 1347 e estrutura primária CE3 – GED 11845 CPFL. 

O sistema de proteção na rede aérea será realizado através de conjunto de chave elo fusível 
e pararraios instalados no poste em cruzeta de madeira. 

A interligação da derivação à cabine será realizada por meio de cabos com bitola de 
25mm² 15kV, em eletroduto PEAD 2xØ4”, conforme projeto. 
 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA 

A cabine terá três pontos para iluminação artificial de 2500lm (mínimo) instalados na 
parede da área de circulação de pessoas com o interruptor interno à cabine, próximo à porta, por 
questões de segurança no local. 

A placa com numeração operativa, fornecida pela CPFL, deve ser fixada na porta a 
aproximadamente 1,50 metros do solo, podendo ser rebitada ou parafusada. 

A descida do cabo de aterramento dos pára-raios deve ser feita internamente à cabine. 
No interior da cabine, em local seguro, luvas isolantes de borracha classe 2 serão 

acondicionadas em caixa e deverá ser disponibilizado tapete de borracha isolante 20kV, com 
laudo, sem quaisquer componentes metálicos e vara de manobra. 

O banco de dutos subterrâneos será instalado a uma profundidade mínima de 0,60 m, com 
declividade mínima entre caixas de passagem de 1%. Serão instalados dois dutos de PVC 4” 
espessura conforme especificação da Concessionária de energia local. 
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Todas as entradas e saídas de dutos na cabine serão vedadas com massa calafetadora. 
Serão instalados em local visível, tanto no lado externo da porta como nas grades de 

proteção do interior da cabine, placa com os dizeres "PERIGO MÉDIA TENSÃO". 
As muflas internas e os pararraios deverão ser instalados em suporte conforme normas da 

concessionária, observando as instruções do fabricante e as especificações técnicas dos cabos. 
Os TP’s e TC’s de medição deverão ser instalados em suporte conforme GED 2861, a 

infra-estrutura para o encaminhamento dos cabos de medição deverá estar pronta para a instalação 
dos equipamentos pelo técnico responsável, sendo que os cabos de medição somente deverão ser 
passados na presença deste técnico. 

Deverá ser instalado no interior da cabine caixa de medição primária tipo A-I, conforme 
GED 14681, em local definido no projeto. 

Os isoladores pedestais de 15kV, com prensa fio, serão fixados através de suportes 
específicos que, por sua vez, serão fixados à alvenaria com buchas plásticas e parafusos, 
observando instruções do fabricante e normas aplicáveis. 

O disjuntor de média tensão será instalado em compartimento individual com proteções 
concentradas em um único relé através de leituras de parâmetros elétricos indiretamente por TCs e 
TPs, conforme projeto aprovado pela Concessionária de Energia. 

Do lado da entrada do disjuntor, será instalada uma chave seccionadora de 400A/15kV, 
abertura sem carga, para possibilitar a manutenção do disjuntor. 

Será instalada, em posição imediatamente anterior ao transformador, uma chave 
seccionadora de 400A/15kV, abertura sem carga, com fusíveis HH de corrente nominal igual a 
75A. 

Os ajustes, calibração e aferição do relé serão executados pelo engenheiro responsável pela 
execução e informados à Concessionária de Energia através de laudo técnico. Quando da 
solicitação de inspeção será encaminhado imagem da ART referente ao ajuste, calibração e 
aferição dos relés através de responsabilidade pela execução. 

A alimentação ininterrupta para suprir a energia dos relés, bobinas e servos-motores dos 
disjuntores da cabine de alta tensão deverá vir de “No Break” exclusivo, próprio para essa 
finalidade, a ser instalado em compartimento específico internamente ao painel de alta tensão. 

A contratada deverá instalar na cabine uma malha de aterramento de cobre nu, a qual 
percorrerá todos os compartimentos, destinada ao aterramento de todos os equipamentos passíveis 
de acúmulo de energia estática, deverá também interligar este aterramento à malha de aterramento 
principal bem como todos os equipamentos e estruturas metálicas. Esta malha constará de 
terminais para conexão de cobre nu 35mm², colocados em pontos opostos do compartimento, 
conforme projeto. 
 
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS) 

Disjuntor de média tensão: Disjuntor a vácuo (novo) extraível para média tensão em 
cabine, com suporte em rodas, interrupção e extinção em câmara de vácuo, classe de tensão 15kV, 
630A, capacidade de curto circuito 16kA/fase, NBI 95kV, sem religamento automático, bobinas de 
fechamento e abertura, comando motorizado (alimentado) e manual frontal através de mola 
précarregada, sinalizações: disjuntor “aberto”/“fechado”, mola “carregada”/“descarregada” e 
contador de operações, botões “liga” e “desliga” identificados, certificado de garantia de no 
mínimo 12 meses a partir da nota fiscal. 
Medição será realizada por unidade instalada. 
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Transformador a seco: Transformador trifásico (novo) para padrão de entrada em alta 
tensão, em cabine de alvenaria. Com potência de 500kVA, enrolamentos em cobre, classe de 
tensão (isolamento) 15kV, NBI 95kV, Tensão Primária Nominal 11,4kV (TAP’s 
10,8/11,4/12,0/13,2/13,8kV), Tensão Secundária Nominal 380/220V (neutro aterrado), Ligação do 
Primário em Triângulo e Ligação do Secundário em Estrela com neutro acessível, Frequencia 
Nominal 60Hz, Pintura externa anticorrosiva com acabamento na cor cinza Munsell N6,5. 

Medição será realizada por unidade instalada. 
Deverá ser fornecido o diagrama unifilar, manual de informações técnicas, relatório de 

testes, nota de fornecimento do fabricante e certificado de garantia de no mínimo 24 meses a partir 
da nota fiscal. 

Chave seccionadora sem carga: Chave seccionadora sem carga de uso interno, classe de 
tensão 15kV, corrente nominal 400A, capacidade de curto circuito 16kA/fase, NBI 95kV, contato 
NF (bloqueio de disjuntor), com barra prolongadora de eixo e punho de manobra com bloqueio 
“kirk”. 

Medição será realizada por unidade instalada. 
Chave seccionadora sem carga com base fusível: Chave seccionadora sem carga de uso 

interno, classe de tensão 15kV, corrente nominal 400A, capacidade de curto circuito 16kA/fase, 
NBI 95kV, contato NF (bloqueio de disjuntor), com barra prolongadora de eixo e punho de 
manobra com bloqueio “kirk”, com base para fusível HH. 
Medição será realizada por unidade instalada. 

Pararraio polimérico: Pararraios de óxido de zinco polimérico 12kV, descarga nominal 
10kA e desligador automático. Conforme GED 3224 e GED 3225. 

Medição será realizada por unidade instalada. 
Isolador polimérico de ancoragem: Isolador de ancoragem bastão 15kV, Carga mínima 

de ruptura 1500daN, com núcleo em epóxi e revestimento e saia em elastômero orgânico e 
terminal olhal. Conforme GED 2904. 

Medição será realizada por unidade instalada. 
Isolador pedestal interno: Isolador tipo pedestal interno em epóxi 15kV, NBI 95kV e 

com prensa vergalhão 3/8". 
Medição será realizada por unidade instalada. 
Terminal externo polimérico: Terminal (mufla) polimérico tipo externo 15kV para cabo 

25mm². 
Medição será realizada por unidade instalada. 
Terminal interno polimérico: Terminal (mufla) polimérico tipo interno 15kV para cabo 

25mm². 
Medição será realizada por unidade instalada. 

 
Todas as ferragens eletrotécnicas deverão ser fabricadas com materiais especificados nas 

respectivas padronizações, devem apresentar superfícies lisas e uniformes, sem cantos vivos ou 
rebarbas. No caso de possuírem soldas, estas deverão ser contínuas (cordão de solda), exceto 
quando especificado nas padronizações. Conforme GED 613. 
 
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DA CABINE AO QGBT 

A interligação da nova cabine primária ao QGBT existente é de responsabilidade da 
contratada, que será realizada através de uma rede composta por 4 eletrodutos PEAD, com 
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corrugação helicoidal, com diâmetro interno de 200mm, construído conforme norma NBR 15715, 
diretamente enterrado. 

Antes de ser efetuado o assentamento dos dutos, o fundo a vala deverá ser nivelado, com o 
uso de areia, compactado e limpo, retirando qualquer agente que possa danificar o eletroduto. 

A compactação entre os dutos deverá ser realizada manualmente com terra ou areia limpa 
na espessura de 3cm. 

Deverão ser utilizados espaçadores para auxiliar no preenchimento de todos os espaços 
vazios, evitando futuros afundamentos e/ou movimentação do banco de dutos. 

A vala deverá ter 60cm de profundidade, da face superior do eletroduto até a superfície do 
terreno. 

À 40cm de altura da face superior do duto e à 20cm de profundidade da superfície do 
terreno, deverá ser colocado em toda a extensão da vala, uma fita de advertência para a sinalização 
da presença de rede elétrica, conforme GED 3992. 

Os cabos deverão ter bitola de 240mm² isolamento 0,6/1kV, com isolação em composto 
termofixo com temperatura de operação 90ºC, não deverá possuir emenda em sua extensão. Os 
cabos deverão ser construídos conforme normas ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT 
NBR NM 280 e possuir selo  

Serão utilizados 3 cabos por fase e 3 cabos de mesma bitola para a neutro. Para manter a 
taxa de ocupação dos eletrodutos PEAD em 40%, conforme norma, deverá ser passado apenas 3 
cabos por duto. 
 
DESLIGAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE 

O desligamento da entrada de energia existente de 225kVA, instalada em poste, deverá 
ocorrer somente no final da execução dos trabalhos da nova entrada de energia de 500kVA. 

Após os testes e funcionamento da nova entrada de energia, a contratada deverá retirar o 
transformador existente, poste e demais peças que se fizerem necessárias, entregando-os no 
almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços do Município. 
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Após a conclusão dos serviços a obra deverá ser totalmente limpa, removendo-se do 
canteiro todo o material desnecessário, devendo o entulho ser removido por meio de caçambas 
metálicas, contratadas junto a empresas especializadas e que tenham local para disposição final 
devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes. 
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Relação de Carga x Demanda 

 
DESCRIÇÃO QTDE W kW 

TOTAL 
FD FP DEMANDA 

kVA 
Lâmpadas Fluorescentes 67 40 2,68 1 0,95 2,82 
Lâmpadas Vapor Sódio 10 400 4 1 0,95 4,21 
Ar Condicionado 10.000 
BTU 

1 1200 1,2 1 0,92 1,30 

Chuveiro 3 5400 16,2 0,6 0,92 10,57 
Aquecedor/reator 1 630 0,63 0,8 0,92 0,55 
Incubadora de DBO 1 900 0,9 1 0,92 0,98 
Estufa - Incubadora 1 700 0,7 1 0,95 0,74 
Estufa 1 1580 1,58 1 0,95 1,66 
Destilador 1 1822 1,82 1 0,92 1,98 
Banho Maria 1 1200 1,2 1 0,92 1,30 
Chapa Aquecedora 1 1000 1 1 0,92 1,09 
Refrigerador 2 250 0,5 1 0,95 0,53 
Tomadas Uso Geral 20 100 2 0,7 0,92 1,52 
Motor 0,5 CV 4 370 1,48 1 0,88 1,68 
Motor 1,5 CV 2 1100 2,2 1 0,88 2,50 
Motor 3,5 CV 1 2570 2,57 1 0,88 2,92 
Motor 7,5 CV 1 5520 5,52 1 0,88 6,27 
Motor 15 CV 4 11030 44,12 1 0,88 50,14 
Motor 20 CV 16 14700 235,2 1 0,88 267,27 
  TOTAL 325,50     360,03 
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ANEXO II –  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
TOMADA DE PREÇOS 003/2017 
 
 Obra: Construção de Cabine Primária para Entrada de Energia - 500kVA   
 Local: C. E. M. A. "Dr. Darcy Machado de Souza" - ETE Camanducaia - Estrada Municipal JGR 316 - Estrada 
Hilda David Dal'Bó - Bairro de Guedes - Jaguariúna - SP   

  Coordenadas: Latitude 22°40'4.34"S – Longitude 46°58'36.40"O  

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT.  
UN.  

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

(s/ BDI) (c/ BDI) (s/ BDI) (c/ BDI) 

1   
POSTE PARTICULAR ENTRADA - ESTRUTURA 
PRIMÁRIA CE3 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
INSTALAÇÃO. 

            

1.1 68.01.810 Poste de concreto de seção circular 12m, resistência 
mecânica 600daN 1,00 un. 1.858,20 2.354,15 1.858,20 2.354,15 

1.5 Cotação Cruzeta de madeira - 90x90x2000mm 3,00 un. 215,27 272,72 645,80 818,16 
1.6 68.20.040 Cinta para poste de seção circular 6,00 un. 24,06 30,48 144,36 182,88 
1.7 Cotação Mão francesa plana - 5X32X619 7,00 un. 15,78 19,99 110,46 139,93 
1.8 36.20.340 Sela para cruzeta 3,00 un. 7,96 10,08 23,88 30,24 
1.9 Cotação Parafuso espaçador 550mm ø16mm 10,00 un. 26,77 33,91 267,67 339,10 

1.10 00000441 Parafuso de cabeça quadrada M16x150mm 12,00 un. 4,15 5,26 49,80 63,12 
1.11 00000436 Parafuso de cabeça abaulada (francês) 16x150mm 6,00 un. 4,21 5,33 25,26 31,98 
1.12 00000442 Parafuso de cabeça abaulada (francês) 16x45mm 20,00 un. 2,49 3,15 49,80 63,00 
1.13 Cotação Arruela quadrada 18x50x3mm 20,00 un. 2,98 3,78 59,60 75,60 
1.14 Cotação Suporte L para fixação de pára raios e chave fusível em 

cruzeta 10,00 un. 65,49 82,97 654,93 829,70 
1.15 Cotação Abraçadeira em aço carbono para fixação de cabos 15,00 un. 21,10 26,73 316,50 400,95 
1.16 36.07.060 Pára raios de distribuição invólucro polimérico - 15kV 3,00 un. 164,82 208,81 494,46 626,43 
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1.17 Cotação Chave elo fusível - 100A (10kA) - 15kV 3,00 un. 242,84 307,65 728,52 922,95 
1.18 Cotação Elo fusível 3,00 un. 11,53 14,60 34,58 43,80 
1.19 36.06.060 Mufla 15kV - uso externo 3,00 un. 354,65 449,31 1.063,95 1.347,93 
1.20 Cotação Cabo de cobre coberto de 16mm² 10,00 un. 19,69 24,94 196,87 249,40 
1.21 00000857 Fio de cobre nu 16mm² 0,25 un. 6,25 7,92 1,56 1,98 
1.22 Cotação Grampo de cerca 0,04 un. 33,45 42,38 1,24 1,57 
1.23 Cotação Estribo 3,00 un. 30,04 38,06 90,13 114,18 
1.24 00011837 Conector garra de linha viva 3,00 un. 31,39 39,77 94,17 119,31 
1.25 Cotação Conector tipo cunha de alumínio 3,00 un. 11,51 14,59 34,54 43,77 
1.26 Cotação Cobertura para conector cunha 3,00 un. 9,04 11,45 27,12 34,35 
1.27 Cotação Cabo de cobre 25mm² - 15kV - Preto 90,00 m 52,99 67,13 4.769,10 6.041,70 
1.28 00039233 Cabo de cobre 35mm² - 750V - Verde 30,00 m 14,20 17,99 426,00 539,70 

1.29 00021132 Eletroduto de aço carbono zincado por imersão a quente, 
pesado, 4" 6,00 m 53,54 67,83 321,24 406,98 

1.30 00002621 Curva longa 90° de aço carbono zincado por imersão a 
quente, pesado, 4" 1,00 un. 75,25 95,33 75,25 95,33 

    sub-total     12.564,99 15.918,19 

2   
FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E 
PARAMETRIZAÇÃO DE CABINE DE TRANSFORMAÇÃO 
E MEDIÇÃO 

            

2.1 Cotação Eletroduto PEAD 4" 20,00 m 14,99 18,99 299,80 379,80 
2.2 36.07.030 Pára raios polimérico 12kV 10kA 3,00 un. 148,28 187,86 444,84 563,58 
2.3 36.06.080 Mufla 15kV - uso interno 3,00 un. 306,00 387,67 918,00 1.163,01 
2.4 Cotação Suporte para muflas e pára raios 1,00 un. 206,39 261,48 206,39 261,48 
2.5 Cotação Abraçadeira para fixação das muflas 6,00 un. 27,17 34,42 163,02 206,52 
2.6 36.05.100 Isolador pedestal 15kV com prensafio 21,00 un. 57,30 72,59 1.203,30 1.524,39 
2.7 Cotação Suporte para isolador pedestal 7,00 un. 62,30 78,92 436,08 552,44 

2.8 37.15.120 Chave seccionadora tripolar 400A 15kV, com punho e 
manopla de acionamento 1,00 un. 926,21 1.173,42 926,21 1.173,42 
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2.9 Cotação Chave seccionadora tripolar 400A 15kV, com base para 
fusível HH, com punho e manopla de acionamento 1,00 un. 2.046,57 2.592,80 2.046,57 2.592,80 

2.10 Cotação Prolongador para chave seccionadora com mancal curto 2,00 un. 190,70 241,59 381,39 483,18 
2.11 Cotação Prolongador para chave seccionadora com mancal longo 2,00 un. 190,70 241,59 381,39 483,18 
2.12 37.20.210 Articulador de acionamento para punho de manobra 2,00 un. 308,61 390,98 617,22 781,96 
2.13 Cotação Punho de manobra com bloqueio kirk frontal 2,00 un. 523,79 663,59 1.047,57 1.327,18 
2.14 Cotação Suporte para punho de manobra 2,00 un. 91,74 116,23 183,48 232,46 
2.15 37.12.140 Fusível limitador de corrente 15kV 75A tipo HH 3,00 un. 204,06 258,52 612,18 775,56 
2.16 Cotação TC de proteção 200/5A 10B100 3,00 un. 1.395,08 1.767,43 4.185,25 5.302,29 
2.17 37.18.010 TP de proteção 11400/220V 1000VA 2,00 un. 1.665,89 2.110,52 3.331,78 4.221,04 
2.18 Cotação Base para fusível TP 15kV 4,00 un. 75,18 95,25 300,73 381,00 
2.19 37.12.300 Fusível para TP 15kV 4,00 un. 38,00 48,14 152,00 192,56 
2.20 Cotação Base para TC 1,00 un. 106,49 134,92 106,49 134,92 
2.21 Cotação Base para TP 2,00 un. 141,49 179,26 282,99 358,52 

2.22 Cotação Disjuntor a vácuo 15kV 630A com bobina de abertura e 
fechamento 1,00 un. 25.458,97 32.253,97 25.458,97 32.253,97 

2.23 Cotação Prateleira para TPs e TCs primários 15kV, conforme 
especificações GED 2861 CPFL 1,00 un. 861,99 1.092,05 861,99 1.092,05 

2.24 36.20.010 Vergalhão de cobre redondo 3/8", barras de 3m 45,00 m 22,22 28,15 999,90 1.266,75 
2.25 Cotação Emendas para vergalhão de cobre 3/8" 15,00 un. 18,50 23,43 277,45 351,45 
2.26 36.20.070 "T" para vergalhão de cobre 3/8" 20,00 un. 9,17 11,62 183,40 232,40 
2.27 36.20.050 Terminais para vergalhão de cobre 3/8" 35,00 un. 11,19 14,18 391,65 496,30 
2.28 00001576 Terminais de compressão 25mm 50,00 un. 1,06 1,34 53,00 67,00 
2.29 36.20.380 Tapete de borracha 5mm de espessura 1,00 un. 319,13 404,31 319,13 404,31 
2.30 Cotação Caixa de medição primária tipo A-I 1,00 un. 1.965,00 2.489,46 1.965,00 2.489,46 
2.31 50.10.140 Extintor CO₂ com caixa de proteção 1,00 un. 350,98 444,66 350,98 444,66 

2.32 
36.20.180 
36.20.330 
36.20.350 

Luva isolante de borracha 15kV e Luva de raspa com caixa 
de preoteção 1,00 un. 503,63 638,05 503,63 638,05 

2.33 36.20.090 Vara de manobra 15kV 1,00 un. 295,16 373,94 295,16 373,94 
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2.34 Cotação Luminárias blindadas 150W 3,00 un. 110,46 139,94 331,38 419,82 
2.35 00021130 Eletroduto de aço galvanizado 1.1/2" 9,00 m 12,45 15,77 112,05 141,93 
2.36 00039212 Arruela de alumínio para eletroduto de 1.1/2" 2,00 un. 0,95 1,20 1,90 2,40 
2.37 00039178 Bucha de alumínio para eletroduto de 1.1/2" 2,00 un. 1,08 1,37 2,16 2,74 
2.38 Cotação União para eletroduto de 1.1/2" cônico 1,00 un. 6,12 7,75 6,12 7,75 
2.39 Cotação União para eletroduto de 1.1/2" reto 1,00 un. 6,54 8,29 6,54 8,29 
2.40 00021134 Eletroduto de aço galvanizado 2" 6,00 m 17,89 22,66 107,34 135,96 
2.41 00039213 Arruela de alumínio para eletroduto de 2" 2,00 un. 1,24 1,57 2,48 3,14 
2.42 00039179 Bucha de alumínio para eletroduto de 2" 2,00 un. 2,60 3,29 5,20 6,58 
2.43 Cotação União para eletroduto de 2" cônico 1,00 un. 8,36 10,59 8,36 10,59 
2.44 Cotação União para eletroduto de 2" reto 1,00 un. 8,01 10,14 8,01 10,14 
2.45 Cotação Placas de advertência 6,00 un. 27,64 35,02 165,84 210,12 
2.46 Cotação Contato auxiliar 1NA + 1NF com excêntrico 2,00 un. 60,58 76,74 121,15 153,48 
2.47 Cotação Conector torquimétrico 7,00 un. 28,83 36,52 201,81 255,64 
2.48 00001014 Cabo flexível PVC 750V 2,5mm² - Preto 30,00 m 0,97 1,23 29,10 36,90 

2.49 Cotação Relé de proteção URP 1439T, montado em caixa (conforme 
aprovação da curva de proteção pela CPFL) 1,00 un. 7.737,67 9.802,85 7.737,67 9.802,85 

2.50 Cotação 
Transformador trifásico a seco 500kVA, classe 15kV, tensão 
primária 11,4kV, com TAP à partir de 10,2kV, tensão 
secundária 380/220V 

1,00 un. 40.422,50 51.211,27 40.422,50 51.211,27 

2.51 Cotação Massa de calafetar 5,00 Kg 28,50 36,11 142,52 180,55 
2.52 Cotação Curva longa 90° de PVC rígido 1" 1,00 un. 14,57 18,45 14,57 18,45 
2.53 00020111 Fita isolante preta 3,00 un. 15,80 20,02 47,40 60,06 
2.54 00020111 Fita isolante azul 1,00 un. 15,80 20,02 15,80 20,02 
2.55 00020111 Fita isolante branca 1,00 un. 15,80 20,02 15,80 20,02 
2.56 00020111 Fita isolante vermelha 1,00 un. 15,80 20,02 15,80 20,02 
2.57 Cotação Caixa de inspeção 250x250 com tampa 1,00 un. 74,79 94,76 74,79 94,76 
2.58 Cotação Caixa de proteção de chave com vidro 1,00 un. 290,41 367,92 290,41 367,92 
2.59 36.20.050 Terminação lateral 3/8 latão 6,00 un. 11,19 14,18 67,14 85,08 
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2.60 Cotação Condulete tipo TJ com tampa cega 4,00 un. 15,96 20,22 63,84 80,88 
2.61 Cotação Suporte para vara 32x38mm 4,00 un. 49,42 62,61 197,68 250,44 
2.62 00000868 Cabo de cobre nu 25mm² 20,00 m 9,65 12,23 193,00 244,60 
2.63 00000863 Cabo de cobre nu 35mm² 15,00 m 13,33 16,89 199,95 253,35 
2.64 00000867 Cabo de cobre nu 50mm² 50,00 m 18,57 23,53 928,50 1.176,50 
2.65 Cotação Sinaleiro a LED 220V vermelho 1,00 un. 47,22 59,82 47,22 59,82 
2.66 Cotação Sinaleiro a LED 220V verde 1,00 un. 47,15 59,73 47,15 59,73 
2.67 Cotação Botão 1NA verde 1,00 un. 32,01 40,55 32,01 40,55 
2.68 Cotação Botão 1NA vermelho 1,00 un. 32,01 40,55 32,01 40,55 
2.69 Cotação Nobreak 600VA 1,00 un. 861,29 1.091,16 861,29 1.091,16 
2.70 40.04.230 Tomada para instalação em trilho Din 35 2P+T 1,00 un. 10,01 12,68 10,01 12,68 
2.71 Cotação Borne de passagem 2,5mm² 35,00 un. 5,18 6,56 181,30 229,60 
2.72 00003376 Haste de aterramento 1,00 un. 46,09 58,39 46,09 58,39 
2.73 Cotação Mão de obra 1,00 un. 33.621,40 42.594,96 33.621,40 42.594,96 

    sub-total   
  136.302,23 172.681,32 

3   FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA 
INTERLIGAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA AO QGBT             

3.1 06.01.020 Abertura de vala para instalação de eletroduto 10,00 m³ 34,78 44,06 347,80 440,60 
3.2 73964/006 Reaterro e compactação manual  10,00 m³ 49,96 63,29 499,60 632,90 

3.3 Cotação 

Eletroduto PEAD, corrugado, construído conforme norma 
NBR 15.715, com diâmetro de 200mm, fornecido com arame 
guia de aço galvanizado no interior do duto e com fita de 
aviso "PERIGO". (rede com 4 dutos) 

240,00 m 29,68 37,60 7.123,20 9.024,00 

3.4 39.07.140 
Cabo de cobre 0,6/1kV, isolação em composto termofixo 
(EPR ou XLPE), 240mm² (3 cabos por fase + 3 cabos de 
neutro) 

720,00 m 104,01 131,77 74.887,20 94.874,40 

    CAIXA DE PASSAGEM             
3.5 11.18.040 Lastro de pedra britada 0,05 m³ 104,05 131,82 5,20 6,59 

3.6 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 2,50 kg 5,47 6,93 13,68 17,33 
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3.7 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 5,00 kg 5,05 6,40 25,25 32,00 

3.8 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015 0,10 m³ 574,57 727,92 57,46 72,79 

3.9 89994 
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE 
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_01/2015 

0,10 m³ 469,83 595,23 46,98 59,52 

3.10 14.11.230 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 
19 cm 3,20 m² 39,65 50,23 126,88 160,74 

3.11 74074/004 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 
S/REAPROVEITAMENTO 0,40 m² 60,87 77,12 24,35 30,85 

3.12 94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

0,06 m³ 288,45 365,44 17,31 21,93 

3.13 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 1,85 kg 8,59 10,88 15,89 20,13 

    sub-total     83.190,79 105.393,78 

  TOTAL GERAL       232.058,01  293.993,29         

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos      
FONTE: CSF. SB. 20 . 1 - GEAEN/SINAPI - Data Base dos Preças SINAPI: dezembro/2.016, CPOS -168 e Média de 

Orçamentos   Data: 22/02/2.017 

   BDI =  26,69%  (valor calculado conforme acordão 2622/2013 - TCU)  

  Eng. Thiago Alface Chiavegato Márcio Gustavo Bernardes Reis    

 CREA 5061818801 Prefeito Municipal     
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 

Tomada de Preços 003/2017 
 

Obra: Construção de Cabine Primária para Entrada de Energia - 500kVA 
 Local: C. E. M. A. "Dr. Darcy Machado de Souza" - ETE Camanducaia - Estrada Municipal JGR 316 - Estrada Hilda David 
Dal'Bó - Bairro de Guedes - Jaguariúna - SP  
 Proprietário: Prefeitura do Município de Jaguariúna  

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 ITEM   DISCRIMINAÇÃO   CUSTO   PERÍODO  
1ª quinzena 2ª quinzena 3ª quinzena 4ª quinzena 5ª dezena 

1 

POSTE PARTICULAR ENTRADA - 
ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 - 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
INSTALAÇÃO. 

         
15.918,19  

          
14.326,37       1.591,82 

          

2 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
INSTALAÇÃO E 
PARAMETRIZAÇÃO DE CABINE 
DE TRANSFORMAÇÃO E 
MEDIÇÃO 

       
172.681,32  

          

  77.706,59 77.706,59   17.268,13 

          

3 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
MÃO DE OBRA PARA 
INTERLIGAÇÃO DA CABINE 
PRIMÁRIA AO QGBT 

       
105.393,78  

          

      94.854,40 10.539,38 

          

TOTAL 293.993,29 14.326,37 77.706,59 77.706,59 94.854,40 29.399,33 
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ANEXO IV – PROJETO 
(EM MÍDIA)
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Tomada de Preços 003/2017 
 Obra: Construção de Cabine Primária para Entrada de Energia - 500kVA   
 Local: C. E. M. A. "Dr. Darcy Machado de Souza" - ETE Camanducaia - Estrada Municipal JGR 316 - Estrada 
Hilda David Dal'Bó - Bairro de Guedes - Jaguariúna - SP   

  Coordenadas: Latitude 22°40'4.34"S – Longitude 46°58'36.40"O  

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT.  
UN.  

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

(s/ BDI) (c/ BDI) (s/ BDI) (c/ BDI) 

1   
POSTE PARTICULAR ENTRADA - ESTRUTURA 
PRIMÁRIA CE3 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
INSTALAÇÃO. 

            

1.1 68.01.810 Poste de concreto de seção circular 12m, resistência 
mecânica 600daN 1,00 un.     

1.5 Cotação Cruzeta de madeira - 90x90x2000mm 3,00 un.     
1.6 68.20.040 Cinta para poste de seção circular 6,00 un.     
1.7 Cotação Mão francesa plana - 5X32X619 7,00 un.     
1.8 36.20.340 Sela para cruzeta 3,00 un.     
1.9 Cotação Parafuso espaçador 550mm ø16mm 10,00 un.     

1.10 00000441 Parafuso de cabeça quadrada M16x150mm 12,00 un.     
1.11 00000436 Parafuso de cabeça abaulada (francês) 16x150mm 6,00 un.     
1.12 00000442 Parafuso de cabeça abaulada (francês) 16x45mm 20,00 un.     
1.13 Cotação Arruela quadrada 18x50x3mm 20,00 un.     
1.14 Cotação Suporte L para fixação de pára raios e chave fusível em 

cruzeta 10,00 un.     
1.15 Cotação Abraçadeira em aço carbono para fixação de cabos 15,00 un.     
1.16 36.07.060 Pára raios de distribuição invólucro polimérico - 15kV 3,00 un.     
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1.17 Cotação Chave elo fusível - 100A (10kA) - 15kV 3,00 un.     
1.18 Cotação Elo fusível 3,00 un.     
1.19 36.06.060 Mufla 15kV - uso externo 3,00 un.     
1.20 Cotação Cabo de cobre coberto de 16mm² 10,00 un.     
1.21 00000857 Fio de cobre nu 16mm² 0,25 un.     
1.22 Cotação Grampo de cerca 0,04 un.     
1.23 Cotação Estribo 3,00 un.     
1.24 00011837 Conector garra de linha viva 3,00 un.     
1.25 Cotação Conector tipo cunha de alumínio 3,00 un.     
1.26 Cotação Cobertura para conector cunha 3,00 un.     
1.27 Cotação Cabo de cobre 25mm² - 15kV - Preto 90,00 m     
1.28 00039233 Cabo de cobre 35mm² - 750V - Verde 30,00 m     
1.29 00021132 Eletroduto de aço carbono zincado por imersão a quente, 

pesado, 4" 6,00 m     
1.30 00002621 Curva longa 90° de aço carbono zincado por imersão a 

quente, pesado, 4" 1,00 un.     
    sub-total     

2   
FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E 
PARAMETRIZAÇÃO DE CABINE DE TRANSFORMAÇÃO 
E MEDIÇÃO 

        

2.1 Cotação Eletroduto PEAD 4" 20,00 m     
2.2 36.07.030 Pára raios polimérico 12kV 10kA 3,00 un.     
2.3 36.06.080 Mufla 15kV - uso interno 3,00 un.     
2.4 Cotação Suporte para muflas e pára raios 1,00 un.     
2.5 Cotação Abraçadeira para fixação das muflas 6,00 un.     
2.6 36.05.100 Isolador pedestal 15kV com prensafio 21,00 un.     
2.7 Cotação Suporte para isolador pedestal 7,00 un.     
2.8 37.15.120 Chave seccionadora tripolar 400A 15kV, com punho e 

manopla de acionamento 1,00 un.     
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2.9 Cotação Chave seccionadora tripolar 400A 15kV, com base para 
fusível HH, com punho e manopla de acionamento 1,00 un.     

2.10 Cotação Prolongador para chave seccionadora com mancal curto 2,00 un.     
2.11 Cotação Prolongador para chave seccionadora com mancal longo 2,00 un.     
2.12 37.20.210 Articulador de acionamento para punho de manobra 2,00 un.     
2.13 Cotação Punho de manobra com bloqueio kirk frontal 2,00 un.     
2.14 Cotação Suporte para punho de manobra 2,00 un.     
2.15 37.12.140 Fusível limitador de corrente 15kV 75A tipo HH 3,00 un.     
2.16 Cotação TC de proteção 200/5A 10B100 3,00 un.     
2.17 37.18.010 TP de proteção 11400/220V 1000VA 2,00 un.     
2.18 Cotação Base para fusível TP 15kV 4,00 un.     
2.19 37.12.300 Fusível para TP 15kV 4,00 un.     
2.20 Cotação Base para TC 1,00 un.     
2.21 Cotação Base para TP 2,00 un.     
2.22 Cotação Disjuntor a vácuo 15kV 630A com bobina de abertura e 

fechamento 1,00 un.     
2.23 Cotação Prateleira para TPs e TCs primários 15kV, conforme 

especificações GED 2861 CPFL 1,00 un.     
2.24 36.20.010 Vergalhão de cobre redondo 3/8", barras de 3m 45,00 m     
2.25 Cotação Emendas para vergalhão de cobre 3/8" 15,00 un.     
2.26 36.20.070 "T" para vergalhão de cobre 3/8" 20,00 un.     
2.27 36.20.050 Terminais para vergalhão de cobre 3/8" 35,00 un.     
2.28 00001576 Terminais de compressão 25mm 50,00 un.     
2.29 36.20.380 Tapete de borracha 5mm de espessura 1,00 un.     
2.30 Cotação Caixa de medição primária tipo A-I 1,00 un.     
2.31 50.10.140 Extintor CO₂ com caixa de proteção 1,00 un.     

2.32 
36.20.180 
36.20.330 
36.20.350 

Luva isolante de borracha 15kV e Luva de raspa com caixa 
de preoteção 1,00 un.     
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2.33 36.20.090 Vara de manobra 15kV 1,00 un.     
2.34 Cotação Luminárias blindadas 150W 3,00 un.     
2.35 00021130 Eletroduto de aço galvanizado 1.1/2" 9,00 m     
2.36 00039212 Arruela de alumínio para eletroduto de 1.1/2" 2,00 un.     
2.37 00039178 Bucha de alumínio para eletroduto de 1.1/2" 2,00 un.     
2.38 Cotação União para eletroduto de 1.1/2" cônico 1,00 un.     
2.39 Cotação União para eletroduto de 1.1/2" reto 1,00 un.     
2.40 00021134 Eletroduto de aço galvanizado 2" 6,00 m     
2.41 00039213 Arruela de alumínio para eletroduto de 2" 2,00 un.     
2.42 00039179 Bucha de alumínio para eletroduto de 2" 2,00 un.     
2.43 Cotação União para eletroduto de 2" cônico 1,00 un.     
2.44 Cotação União para eletroduto de 2" reto 1,00 un.     
2.45 Cotação Placas de advertência 6,00 un.     
2.46 Cotação Contato auxiliar 1NA + 1NF com excêntrico 2,00 un.     
2.47 Cotação Conector torquimétrico 7,00 un.     
2.48 00001014 Cabo flexível PVC 750V 2,5mm² - Preto 30,00 m     
2.49 Cotação Relé de proteção URP 1439T, montado em caixa (conforme 

aprovação da curva de proteção pela CPFL) 1,00 un.     

2.50 Cotação 
Transformador trifásico a seco 500kVA, classe 15kV, tensão 
primária 11,4kV, com TAP à partir de 10,2kV, tensão 
secundária 380/220V 

1,00 un.     

2.51 Cotação Massa de calafetar 5,00 Kg     
2.52 Cotação Curva longa 90° de PVC rígido 1" 1,00 un.     
2.53 00020111 Fita isolante preta 3,00 un.     
2.54 00020111 Fita isolante azul 1,00 un.     
2.55 00020111 Fita isolante branca 1,00 un.     
2.56 00020111 Fita isolante vermelha 1,00 un.     
2.57 Cotação Caixa de inspeção 250x250 com tampa 1,00 un.     
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2.58 Cotação Caixa de proteção de chave com vidro 1,00 un.     
2.59 36.20.050 Terminação lateral 3/8 latão 6,00 un.     
2.60 Cotação Condulete tipo TJ com tampa cega 4,00 un.     
2.61 Cotação Suporte para vara 32x38mm 4,00 un.     
2.62 00000868 Cabo de cobre nu 25mm² 20,00 m     
2.63 00000863 Cabo de cobre nu 35mm² 15,00 m     
2.64 00000867 Cabo de cobre nu 50mm² 50,00 m     
2.65 Cotação Sinaleiro a LED 220V vermelho 1,00 un.     
2.66 Cotação Sinaleiro a LED 220V verde 1,00 un.     
2.67 Cotação Botão 1NA verde 1,00 un.     
2.68 Cotação Botão 1NA vermelho 1,00 un.     
2.69 Cotação Nobreak 600VA 1,00 un.     
2.70 40.04.230 Tomada para instalação em trilho Din 35 2P+T 1,00 un.     
2.71 Cotação Borne de passagem 2,5mm² 35,00 un.     
2.72 00003376 Haste de aterramento 1,00 un.     
2.73 Cotação Mão de obra 1,00 un.     

    sub-total    
3   FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA 

INTERLIGAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA AO QGBT         
3.1 06.01.020 Abertura de vala para instalação de eletroduto 10,00 m³     
3.2 73964/006 Reaterro e compactação manual  10,00 m³     

3.3 Cotação 

Eletroduto PEAD, corrugado, construído conforme norma 
NBR 15.715, com diâmetro de 200mm, fornecido com arame 
guia de aço galvanizado no interior do duto e com fita de 
aviso "PERIGO". (rede com 4 dutos) 

240,00 m     

3.4 39.07.140 
Cabo de cobre 0,6/1kV, isolação em composto termofixo 
(EPR ou XLPE), 240mm² (3 cabos por fase + 3 cabos de 
neutro) 

720,00 m     
    CAIXA DE PASSAGEM         
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3.5 11.18.040 Lastro de pedra britada 0,05 m³     
3.6 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 2,50 kg     
3.7 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 5,00 kg     
3.8 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015 0,10 m³     

3.9 89994 
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE 
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_01/2015 

0,10 m³     

3.10 14.11.230 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 
19 cm 3,20 m²     

3.11 74074/004 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 
S/REAPROVEITAMENTO 0,40 m²     

3.12 94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

0,06 m³     

3.13 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 1,85 kg     

    sub-total     
  TOTAL GERAL                

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos      
FONTE: CSF. SB. 20 . 1 - GEAEN/SINAPI - Data Base dos Preças SINAPI: dezembro/2.016, CPOS -168 e Média de 

Orçamentos   Data:  
   BDI =  26,69%  (valor calculado conforme acordão 2622/2013 - TCU)  

 Eng. Responsável _______________________ CREA ______________     

 
Atenção: Os valores unitários e totais não poderão exceder aqueles constantes nos Anexos II e III 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Tomada de Preços 003/2017 
Obra: Construção de Cabine Primária para Entrada de Energia - 500kVA 
 Local: C. E. M. A. "Dr. Darcy Machado de Souza" - ETE Camanducaia - Estrada Municipal JGR 316 - Estrada Hilda David Dal'Bó - Bairro de 
Guedes - Jaguariúna - SP  
 Proprietário: Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 ITEM   DISCRIMINAÇÃO   CUSTO  
 PERÍODO  

1ª quinzena 2ª quinzena 3ª quinzena 4ª quinzena 5ª dezena 

1 

POSTE PARTICULAR ENTRADA - 
ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 - 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
INSTALAÇÃO. 

 
     

  

2 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE 
CABINE DE TRANSFORMAÇÃO E 
MEDIÇÃO 

    

3 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE 
OBRA PARA INTERLIGAÇÃO DA CABINE 
PRIMÁRIA AO QGBT    

TOTAL       
Engº Responsável: ___________________ CREA ______________      Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Atenção: Os valores unitários e totais não poderão exceder aqueles constantes nos Anexos II e III 
 

Data e assinatura do responsável 
 

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela documentação apresentada no envelope HABILITAÇÃO: Procuração com 
poderes específicos ou Contrato Social). 
Nome:      Estado Civil:   Profissão:  RG:                                  CPF:                                                             
Endereço:     E-mail Comercial:      E-mail Pessoal: 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICOEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

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

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

nº _______________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

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

Complementar nº 147/2014. 

 

_________________, _____, de ________de 2017. 

 

 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome: __________________________ 
RG nº: ________________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À  
Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Prezado Senhores, 
 
A empresa ____________________________________, com sede à 
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, credencia o(a) senhor(a) _______________________________, 
inscrito(a) no CPF/MF nº __________________, RG nº ___________________, para representá-
la na Tomada de Preços nº 003/2017, referente ao Processo Administrativo nº 6.237/2017, 
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 avisos e 
notificações, e assinar atas.  
 
  Atenciosamente, 
 

____________, ___ de _____________ de 2017. 
 
 
 
 

___________________________ 
(Nome da licitante) 

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

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 7º, inc. XXXIII da 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
 
Ref.: Tomada de Preços nº 003/2017. 
 
 
___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº ____________________, 

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

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

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

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

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

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

 
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 
  

    
___________________________________ 

(data) 
 
 
 

_____________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO IX 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E FATO SUPERVENIENTE 

 
 

A signatária, para fins de participação na Tomada de Preços nº 003/2017, declara sob as penas da 

Lei, que cumpre plenamente as exigências e requisitos de habilitação previstos no 

instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no certame, 

bem como que não existem fatos supervenientes, que venham a impossibilitar a sua habilitação, 

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

posteriores. 

    

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

 
________________,__de ___________de _______ 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Razão Social 

Representante legal/RG/CPF 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 

2003/2010 

 

Tomada de Preços 003/2017 

 
 
___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº ____________________, 

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

Carteira de Identidade nº____________ e do CPF nº ________________________, DECLARO, 

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

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

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

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

no CADMADEIRA. 

 
              _____________________, aos ______ de ______________ de _________ 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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ANEXO XI 
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA _____________, PARA 
MONTAGEM DE CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE. 
  
Processo Administrativo nº 6.237/2017. 
Contrato nº ____/_____. 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede à Rua Alfredo Bueno, n.º 1235, 
na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.410.866/0001-71, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Gabinete, MARIA EMÍLIA PEÇANHA DE 
OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.552.439-9 
SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, nº 
127, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e a Empresa ________________________inscrita no CNPJ/MF 
sob nº ________________, com sede á ___________________, nº ______ - Bairro: ________, CEP.: 
_____________, no Município ____________, Estado ________, representada legalmente neste ato 
por _______________, (Nacionalidade, Estado Civil, Profissão), portador da Cédula de Identidade 
RG nº ______________ e inscrito no CPF/MF sob nº __________________,  residente e domiciliado 
no Município _____________, Estado _________, que também subscreve, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 
1.0 - OBJETO:  
1.1 Montagem de cabine primária para entrada de energia elétrica para a Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE, seguindo conforme especificações e quantitativos constantes nos Anexos, partes 
integrantes do Edital.  
 
1.2 Todo material, equipamento e mão de obra necessários são de responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 
2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
2.1. Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto, bem assim para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, 
como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os seguintes documentos: 
a) Edital da Tomada de Preços nº 003/2017;  
b) Processo Administrativo nº 6.237/2017; 
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 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
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3.1. O objeto deverá será executado em até 50 (cinquenta) dias, contados a partir da data da Ordem de 
Serviço, na Estação de Tratamento de Esgoto, sito na Avenida Pacífico Moneda, Nº 1000, Bairro: 
Vargeão, em Jaguariúna - SP, CEP: 13820-000, conforme Memorial Descritivo, Projeto e demais 
documentos pertinentes, tendo como prazo de até 90 (noventa) dias para atendimento dos Anexos 
XIV e XV, parte integrante do Edital. 
 
3.2. Todas as tratativas técnicas e comerciais junto à Concessionária Local de Energia que se fizerem 
necessárias para o início dos trabalhos e a obtenção da ligação da energia elétrica são de 
responsabilidade da CONTATADA. 
 
3.2.1. Para fins do disposto na Cláusula 4.2., a CONTRATADA deverá possuir profissionais 
cadastrados junto à Concessionária Local de Energia.  
 
3.3. Imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviços, a CONTRATADA deverá dar início 
às tratativas junto à Concessionária Local de Energia, fornecendo à CONTRATANTE o protocolo 
dos pedidos realizados antes do início dos trabalhos. 
 
3.4. Será nomeado pela CONTRATANTE profissional devidamente habilitado para exercer a 
fiscalização da execução do objeto.  
 
3.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e fiscalização de uso de EPI’s 
(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários à 
execução do objeto, bem como os uniformes, transportes e alimentação dos funcionários. 
 
3.6. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado a critério exclusivo da CONTRATANTE. 
 
4.0 PREÇO: 
4.1 O preço global para a execução do objeto é de R$ ____________ (___________________), 
apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE. 
 
4.2 O preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer acréscimos, estando 
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 
CONTRATADA. 
 
4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 17.512.30.1017 449051.99 
 
5.0 - CONDIÇÕES 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 Os pagamentos somente serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo 
responsável técnico da CONTRATANTE. 
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5.1.2. O pagamento da última medição será realizado após a aprovação e ligação do objeto pela 
Concessionária Local de Energia. 
 
5.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica das medições, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços eletrônicos: dae.ete@jaguariuna.sp.gov.br, 
com cópia para engenharia@jaguariuna.sp.gov.br, a qual será encaminhada ao responsável pela 
Secretaria de Meio Ambiente, para atesto. 
 
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.   
 
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 efetivo pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a relação dos nomes de seus 
funcionários e os comprovantes de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço).   
 
5.6 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pela 
CONTRATADA. 
 
5.7 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida 
através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em carteira simples, 
ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 
 
5.8 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, deverá estar 
obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da Nota Fiscal da 
compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de origem florestal-DOF, 
expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA.  
 
6.0 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: 
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá 
subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, 
dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste. 
 
7.0 RESPONSABILIDADE: 
7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 
Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para 
terceiros. 
 



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

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

 

44 
 

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, 
perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a 
CONTRATADA. 
 
7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela 
CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a 
alegação de ignorância. 
 
7.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada de Preços nº 
003/2017. 
 
8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 
8.1 A CONTRATANTE indicará um funcionário que será o interlocutor de todos os contatos com a 
CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos trabalhos.  
 
8.2 O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui ou 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações e demais normas 
técnicas para a perfeita realização do objeto contratual. 
 
9.0 GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES: 
9.1 Após a execução do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará 
ainda, responsável pelo prazo de 60 (sessenta) meses, por quaisquer defeitos, quer sejam eles de 
natureza técnica ou operacional, obrigando-se, às suas expensas, a reparações e/ou substituições, que 
se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.  
 
9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que forem 
determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por 
conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos. 
 
10.0 RECEBIMENTO DO OBJETO: 
10.1 O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização que for designado pela CONTRATANTE para tanto, mediante Termo de Recebimento 
Provisório, conforme ANEXO XIV, o qual será assinado pelas partes. 
 
10.2 Durante o período de 15 (quinze) dias da data de expedição do termo supra, o objeto ficará sob 
observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas. 
 
10.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula 10.2 e uma vez comprovado a adequação do objeto aos 
termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
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CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo, conforme ANEXO XV, assinado 
pelas partes 
 
11.0 PENALIDADES: 
11.1 O atraso na execução do objeto, importará na aplicação à CONTRATADA de multa na ordem 
de 10% (dez por cento) sobre o valor deste. 
 
11.2 A execução do objeto fora das condições estabelecidas, também ocasionará a incidência da 
multa prevista em Cláusula 11.1. 
 
11.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto em Cláusula anterior não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da 
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem 
a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
 
11.4 A inexecução total ou parcial do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito 
de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indiretamente, pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do Contrato. 
 
11.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nas 
Cláusulas precedentes. 
 
11.6 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 
 
11.7 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções 
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n° 
8.883/94. 
 
12.0 RESCISÃO: 
12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 
enumerados nos Arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
 
12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79 da Lei 
8.666/93.  
 
13.0 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 A CONTRATADA deverá providenciar em até 02 (dois) dias da Ordem de Serviços, a 
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), onde deverá constar o nome e o número da 
carteira junto ao CREA do responsável pela execução dos serviços.  
 
13.1.1. A ART deve vir assinalada como execução. 
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13.2 A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 
 
13.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não 
atenderem às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização. 
 
13.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representantes na execução dos 
serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir 
em decorrência dos mesmos. 
 
13.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que 
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do 
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de 
segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.º 3.214 de 08/07/1978, do 
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por 
parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 
 
13.6 A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo técnico realizem 
pessoal e diretamente o objeto ora contratado. 
 
13.7 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita autorização da 
CONTRATANTE, exceto o previsto no Artigo 48, Inciso III, da Lei Complementar 147/2014.  
 
13.8 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 
Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) que se fizerem 
necessário para a execução do mesmo e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos 
os danos e prejuízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 
CONTRATANTE ou para terceiros. 
 
13.9 A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais, obriga-se a 
adquiri-los de pessoa jurídicas cadastradas no CADMADEIRA. 
 
13.10 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.º 8.666/93 e alterações, que regulamenta as 
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 
 
14.0. TOLERÂNCIA: 
14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus 
Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses 
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse 
ocorrido. 
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15.0 VIGÊNCIA: 
15.1 Este Contrato vigorará por até 90 (noventa) dias, contados data da Ordem de Serviços. 
 
16.0 - VALOR DO CONTRATO: 
16.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 
________(______________). 
 
17.0 -  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO: 
17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e 
Notificação, conforme Anexo XII, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
18.0 – FORO: 
18.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde 
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando expressamente 
a qualquer outro, por mais, privilegiado que seja. 
  
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, a tudo presentes. 
 

Jaguariúna, __de ______ de 2017. 
 
 

_____________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária Municipal de Gabinete  
 
 
___________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
Testemunhas:  
 
 
_____________________________              ____________________________ 
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ANEXO XII 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 
Contrato n° _____/____. 
Objeto: Montagem de cabine primária para entrada de energia elétrica para a Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE  
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Contratada: __________________________________________________ 
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se 
for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

                                                                        Jaguariúna, __ de ________ de 2017. 
 
 
_____________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária Municipal de Gabinete  
 
                                                                                                
_____________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 



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

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

 

49 
 

ANEXO XIII 
 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO Nº ___/____  
 

(Ref. Tomada de Preços nº 003/2017) 
 
 

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

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2017 
 

 
1-) OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Objeto: Montagem de cabine primária para entrada de energia elétrica para a Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE 
 
DECLARAÇÃO: 
Declaramos ter recebido os serviços executados, em caráter provisório, pelo prazo de 15 
(quinze) dias, para efeito de posterior verificação de conformidade com o especificado, não 
importando este em aceitação do que foi executado, ficando claro que a CONTRATANTE 
rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados, caso se observe que os mesmos não se 
encontram de acordo com o objeto. 
 
Outrossim, aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na Lei nº 
8.666/93. 
 
 

Jaguariúna, __ de ______ de ______. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Responsável pela Fiscalização 
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ANEXO XV 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2017. 
 
 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Montagem de cabine primária para entrada de energia 
elétrica para a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 
 
DECLARAÇÃO: 
Em razão de que os serviços executados, recebidos através do TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO, datado em ___/___/____, cuja descrição segue acima, acha-se em conformidade 
com o especificado na licitação supra, bem assim encontram-se dentro dos padrões de qualidade 
exigíveis, declaramos que o mesmo é considerado aceito DEFINITIVAMENTE. 
 

 
Jaguariúna, _____ de ________ de _____. 

 
 
 
 

_____________________________ 
Responsável pela Fiscalização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


