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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020  

 

 

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 2020. 

 

__________________________ 

Assinatura 

 

Senhora Licitante,  

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de 

Licitações e Contratos, preferencialmente pelo e-mail: 

rafael_licitacoes@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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020  

TITULO: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E FAIXA DE PEDESTRES NUMA 

EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.919,85M. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

    

REGÊNCIA: Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global 

 

1.0 OBJETO: 

1.1 Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa importante via arterial (sp-095), 

interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos bairros Pq. Florianópolis, 

Jd. pinheiros, Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa extensão de 

aproximadamente 1.919,85m, conforme Memorial Descritivo, Planilhas e demais 

documentos constantes nos Anexos, partes integrantes deste Edital.  

 

1.2 Todo o material, mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade 

da licitante vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a execução do objeto contratado. 

 

1.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

1.3.1. Integram o presente edital, como parte indissociável, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Memorial Descritivo e Planilha de Quantitativos; 

ANEXO II – Projetos em CD-R; 

ANEXO III – Planilha orçamentária; 

ANEXO IV – Cronograma de Execução (Físico-Financeiro); 

ANEXO V – Modelo de Proposta de Preços (Planilha Orçamentária, e Cronograma de 

Execução); 

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 Serviços; 

ANEXO XIV – Termo de Recebimento Provisório; 

ANEXO XV – Termo de Recebimento Definitivo. 

 

1.4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

1.4.1. As despesas decorrentes desta execução correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

02.12.01.15.452.0024.2529.4.4.90.51.00 – ficha 231 – Operações de Crédito (FINISA) 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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2.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 

2.1 O recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta 

de Preços dar-se-á até às 09:00 horas do dia 16_de_Abril de 2020, no Departamento 

de Protocolo e Arquivo, localizado à Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro, no Município 

de Jaguariúna. 

 

3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 

3.1 A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta de 

Preços dar-se-á no Departamento de Licitações e Contratos, localizado no mesmo 

endereço indicado no Campo 2.0, às_09:30 horas do dia 16 de Abril de 2020. 

 

4.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

4.1 O objeto deverá será executado em 04 (quatro) meses, contados do recebimento da 

Ordem de Serviço, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 

de Execução e demais documentos constantes nos Anexos deste Edital, podendo o 

prazo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93, 

mediante requerimento da licitante vencedora, devidamente fundamentado e instruído 

com provas da situação ensejadora da prorrogação. 

 

4.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 

 

4.2. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses contados da emissão da Ordem de 

Serviços, observando-se, quanto ao recebimento provisório e definitivo do objeto, o 

previsto nas cláusulas 4.1. e 4.11. 

 

4.3. Será nomeado pela Prefeitura profissional devidamente habilitado para exercer a 

fiscalização da execução do objeto. 

 

4.3.1 Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será 

responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as 

informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos.  

 

4.4. A Licitante vencedora deverá manter profissional habilitado pelo CREA 

permanentemente na obra, durante toda a sua execução. O profissional responsável pela 

obra deverá manter a caderneta de obra devidamente preenchida e atualizada, devendo 

ser vistoriada conjuntamente com a Fiscalização da Prefeitura. 

 

4.5 A Licitante vencedora deverá instalar e manter, em local visível determinado pela 

Fiscalização, placa de obra, conforme modelo a ser apresentado pela Prefeitura 

Municipal, antes do início das obras. 

 

4.6 Quando determinado ou especificado, a Licitante vencedora deverá manter abrigo 

provisório para depósito de materiais e ferramentas, alojamento, escritório, instalações 

sanitárias e as necessárias ao bem estar dos seus funcionários, atendendo sempre as 

condições de segurança para a sua utilização. 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792   

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br              

4  

4.7 A Licitante vencedora é responsável pelo isolamento e sinalização das áreas de 

trabalho, de modo a garantir a segurança de pedestres e veículos no local. A interdição, 

seja total ou parcial, deverá ser submetido a aprovação prévia da Prefeitura.  

 

4.8 A obra será executada sem interrupção, assim a Licitante Vencedora deverá garantir 

a proteção e segurança dos seus funcionários e também dos usuários, no que diz respeito 

a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes 

da execução da obra. 

 

4.9 Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverão 

ser de responsabilidade da Licitante vencedora. 

 

4.10 Antes do início dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os 

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

pedestres no local da obra. 

 

4.11. O recebimento provisório ocorrerá quando do término da obra, observado o prazo 

previsto na cláusula 4.1 e eventual prorrogação autorizada pela Administração, sendo 

que o recebimento definitivo será atestado após 30 (trinta) dias da data do recebimento 

provisório. 

 

4.12. Caberá à licitante vencedora cumprir e garantir o pleno cumprimento do 

instrumento de Contrato, praticando as melhores técnicas administrativas e operacionais 

de mercado. 

 

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

no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras específicas para cada caso. 

 

5.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1 Poderão participar da licitação as licitantes devidamente cadastradas junto à 

licitadora. 

 
5.2 As licitantes não cadastradas que desejem participar do certame poderão fazê-lo desde que 

protocolem toda a documentação necessária para o cadastro até o terceiro dia anterior à 

data assinalada para o recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços, ou seja, 

até o dia 13 de Abril de 2020,  no Departamento de Protocolo e Arquivo, por meio dos e-mails 

protocolo@jaguariuna.sp.gov.br e monica.protocolo@jaguariuna.sp.gov.br até às 16:00 horas. 

 

5.2.1.Os documentos referidos na cláusula anterior são os relativos à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira 

previstos, respectivamente, nos artigos 28, 29 e 31 da Lei 8.666/93. 

 

5.3 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 apresentarão documentação conforme 

Cláusula 7.4. na sessão. 

  

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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5.4 Para os fins do disposto em 5.2, os interessados poderão solicitar informações junto 

ao Departamento de Licitações e Contratos através do telefone (19) 3867-9825, com 

Renato ou Rafael, ou (19) 3867-9807, com Nayma, ou ainda pelos e-mails: 

nayma@jaguariuna.sp.gov.br, renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, 

rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br ou cplicitacoes@jaguariuna.sp.gov.br onde 

poderão obter as Normas para Cadastramento e, assim, cientificarem-se das condições 

para tal. 

 

5.5 Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei. 

 

5.6 Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio. 

 

5.7 A subcontratação de empresas de pequeno porte e microempresas será permitida a 

critério da Administração. 

 

5.8 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nesta 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. 

5.9 A ausência de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante 

de se manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame. 

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

5.11 A credencial ou procuração integrarão os autos do respectivo processo administrativo e 

deverão ser entregues em separado dos envelopes, no local, data e horário designados no 

preâmbulo deste edital. 

 

6.0. DA VISITA TÉCNICA 
6.1. As licitantes participantes desta Tomada de Preços, deverão agendar horário para a 

realização da visita técnica na Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do telefone (19) 

3837-4300 com a Sra. Rita de Cássia Montaldi de Carvalho, Sra. Ana Carolina Giuselli Alves 

ou Sr. Josino José da Silva para vistoria do local onde serão realizados as obras e os serviços e 

esclarecimentos de eventuais dúvidas. A licitante deverá identificar-se com a Razão Social e o 

nome do profissional que a licitante repute adequado para a realização da visita técnica.  

 

6.2. Após a realização da visita técnica, será emitido o Atestado para a licitante, que deverá 

compor o Envelope de Habilitação, conforme Cláusula 7.4.1, sob pena de inabilitação. 

 

6.3. Quando da realização dos serviços contratados não serão aceitas alegações de 

desconhecimento, incompreensão, dúvida, esquecimento de qualquer detalhe ou falta de 

informação a respeito dos serviços a serem prestados, declarando expressamente a 

contratada ter conhecimento de todas as etapas e ações a serem desenvolvidas nesta 

prestação, devendo arcar com eventuais ônus resultantes de falha, não ensejando estas 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
mailto:nayma@jaguariuna.sp.gov.br
mailto:renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
mailto:rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792   

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br              

6  

situações quaisquer tipos de aditamentos contratuais, uma vez que as especificações e a 

visita ao local da prestação dos serviços se completam. 

 

7.0 DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.1 Os Envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços, 

deverão ser entregues na data, horário e local mencionados na Cláusula 2.0 deste 

Edital, separadamente, tendo o primeiro envelope o título HABILITAÇÃO e o 

segundo o título 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 001/2020 

 

7.2 O Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os 

documentos relacionados em cláusula 7.4, os quais poderão ser apresentados no 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente. 

Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica 

vinculada a apresentação do respectivo original para conferência. 

 

7.3 Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de 

omissão desse prazo, serão aceitas as que foram emitidas nos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores à data determinada para a abertura dos envelopes. 
 

7.4 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO: 

7.4.1. O envelope relativo à habilitação deverá conter: 

 

a) Certificado de registro cadastral vigente junto ao Município de Jaguariúna; 

  

b) Atestado de visita técnica, de acordo com a Cláusula 6.0 deste edital; 

 

c) Declaração de que não emprega menor, nos moldes do Anexo VIII deste Edital; 

 

d) Declaração de fato superveniente, nos moldes do Anexo IX deste Edital; 

 

e) Declaração de que conhece a Lei Municipal 2003/10, nos moldes do Anexo X deste 

Edital; 

 

f) Declaração de ME/EPP, nos moldes do Anexo VI deste Edital, se for o caso; 

 
g) Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA / CAU) da licitante 

e de seus responsáveis técnicos, devendo ter no mínimo um engenheiro civil. 

 

h) Caso o profissional não seja vinculado ao CREA-SP, declaração de que no ato da 

assinatura do Contrato a Licitante apresentará o visto do profissional junto ao Conselho 

Profissional do Estado de São Paulo; 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792   

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br              

7  

i) Declaração informando o nome do responsável técnico que atuará na execução da 

obra, cujo vínculo deverá ser comprovado na assinatura do contrato através de: 

* cópia autenticada da ficha de registro de empregado; ou,  

* cópia autenticada da carteira de trabalho; ou,  

* caso o responsável técnico seja sócio da empresa, pela apresentação do contrato social 

e última alteração; ou,  

* contrato de prestação de serviços autônomo, com firma reconhecida. 

 

j) Atestado(s) de capacidade técnica operacional, em nome da licitante, demonstrando 

que a mesma tenha experiência anterior na execução de serviço(s) pertinente(s) e 

compatível(eis) em características com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprovem os seguintes quantitativos 

mínimos: 

 

1 – execução de piso de concreto, com no mínimo, 1.000m² 

2 – execução de sinalização horizontal, com no mínimo, 1.000m² 

 

7.4.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

7.4.2.1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

da preferência prevista na Lei Complementar n. 123/2006, que deverá ser feita de 

acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI.  

 

7.4.2.2 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 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte. 

 

8.0 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

a) Proposta, seguindo os moldes do Anexo V, deverá ser rubricada e assinada pelo 

representante legal, em papel timbrado da licitante, sem emendas, rasuras ou ressalvas, 

com seu respectivo prazo de validade, apresentando o seguinte: 

 

a.1) Preço global dos serviços, expresso em números e por extenso, em moeda corrente 

nacional, com no máximo duas casas decimais (sendo desprezadas as demais); 

 

a.2) Planilha Orçamentária, em conformidade com os elementos técnicos e com seus 

quantitativos, exatamente iguais e na mesma ordem em que se apresentam os itens na 

Planilha Orçamentária (Anexo III), contendo os valores unitários e totais de cada item; 

 

a.3) A proposta apresentada pela licitante deverá ainda conter a composição do índice de 

Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), em cumprimento ao  art. 7º, § 2º, inciso II da 

Lei nº 8.666/93 c/c Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União – TCU, 

especialmente quanto à necessidade de detalhamento e explicitação de sua composição 

por item de orçamento ou conjunto deles, não sendo admitida 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 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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apropriados com custos diretos da obra, conforme Modelo anexo; 

 

a.4) O BDI apresentado pela Prefeitura e utilizado para a elaboração de nossa planilha 

orçamentária é apenas referencial, devendo a licitante apresentar BDI próprio, com a 

respectiva decomposição dos seus itens, respeitando os limites previstos no Acórdão 

2.622/2.013 do TCU. 

 

a.5) Cronograma Físico-Financeiro, rubricado e assinado pelo engenheiro/arquiteto 

responsável pela obra, compatível com o Cronograma de Execução apresentado pela 

Prefeitura (Anexo IV); 

 

b) Os valores unitários e totais não poderão exceder aos das planilhas indicadas 

pela Prefeitura neste Edital. 

 

c) A proponente deverá informar na proposta de preços os dados da pessoa (nome, 

endereço e CPF) que irá assinar o Contrato, caso seja vencedora da licitação. 

 

d) prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 

licitação.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e) 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.  

 

f) 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), EPCs (equipamentos de proteção coletiva), 

seguros, equipamentos, materiais, despesas de administração, equipamentos necessários 

e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução 

do objeto. 

 

g) Todos os preços deverão estar expressos em Reais (R$), com duas casas decimais, 

sendo o valor global escrito em algarismos e por extenso. 

 

h) Além do meio físico, solicita-se que a proposta de preços também seja 

apresentada em meio magnético/eletrônico, necessariamente em CD/DVD ou pen 

drive, sendo as planilhas gravadas para “leitura”.  

 

h.1) A licitante deverá declarar que a proposta e planilhas apresentadas, impressa 

e em mídia, são iguais (compatíveis). Se houver divergência entre elas, será 

considerada a versão impressa.   

 

9.0 DO PROCEDIMENTO: 

9.1 No dia, horário e local indicados no Campo 2.0, o Departamento de Protocolo e 

Arquivo efetuará o recebimento dos Envelopes, e em sessão pública, na data, horário e 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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local indicados no Campo 3.0, a Comissão Permanente de Licitação procederá à 

abertura do Envelope n° 01 – HABILITAÇÃO. 

 

9.2 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. 

 

9.3 No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada deverá exibir o 

instrumento que a habilita a representar a licitante, acompanhado de Cédula de 

identidade e do CPF, antes do início dos trabalhos de abertura dos Envelopes. 

 

9.4 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.  

 

9.5 Não serão aceitos envelopes abertos, ou documentos enviados por via fac-símile, 

telex ou Internet. 

 

9.6 Nessa mesma sessão 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. 

 

9.7 Será julgada inabilitada a licitante que: 

a-) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Edital; 

b-) Colocar documentos em envelopes trocados; 

c-) Não apresentar no prazo definido pela Comissão de Licitação os eventuais 

esclarecimentos exigidos. 

 

9.8 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. 

 

9.9 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. 

 

9.10  Das sessões realizadas para a abertura dos Envelopes, bem como daquelas 

realizadas pela Comissão Permanente de Licitação, serão lavradas Atas 

circunstanciadas. 

 

10.0 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

10.1 Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
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10.1.1 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 

10.1.1., 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. 

 

10.2 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; 

 

10.2.1 Na hipótese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, 

será declarada vencedora a proposta que tenha ofertado menor preço.  

    

11.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 

11.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos 

no art. 109 da Lei nº 8.666/93, dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

11.2 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. 

 

11.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a licitante vencedora será 

comunicada, dentro do período de validade da proposta, a comparecer, em 05 (cinco) 

dias, no Departamento de Licitações e Contrato, localizado na Rua Alfredo Bueno, nº 

1235, Centro, Jaguariúna – SP, para assinatura do competente Contrato. 

 

12.0 DO CONTRATO: 

12.1 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. 

 

12.2 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 início de 

processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento. 
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12.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo de cinco dias, 

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. 87, da Lei n.º 8.666/93. 

 

13.0. DA GARANTIA (Art. 56, Lei 8.666/93) 

13.1. O contratado apresentará, até o quinto dia útil após a assinatura do Contrato, 

garantia de 5% (cinco por cento) do valor do instrumento em uma das modalidades 

autorizadas pelo artigo 56 da Lei 8.666/93, o que se fará constar dos autos mediante 

termo de garantia. 

 

13.1.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à apresentação da garantia. 

 

13.1.2. Caso a contratada não apresente garantia no prazo estipulado no item 13.1, 

rescindir-se-á de pleno direito o Contrato, com aplicação de multa de 30% (trinta por 

cento) sobre o valor atualizado do contrato.  

 

13.2. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro garantia, na forma da legislação aplicável; 

c) Fiança bancária. 

 

13.3. A fiança bancária deverá conter: 

a) Prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que 

for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra 

suas obrigações; 

c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em 

consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13.4. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às 

exigências dos bancos autorizados a receber receitas municipais, com fornecimento de 

comprovante de pagamento com autenticação digital. 

 

14.0 DAS CONDIÇÕES E FORMA DO PAGAMENTO: 

14.1 Mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro, será realizada a medição e 

conforme a execução dos serviços poderá ser emitida a nota fiscal. 

 

14.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica das medições, conforme mencionado na Cláusula 

anterior, a Licitante vencedora emitirá Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual deverá ser 

enviada ao seguinte endereço eletrônico: transito@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para 

regis@jaguariuna.sp.gov.br, a qual será conferida e vistada pelo fiscal do contrato e 

enviada ao responsável pela Secretaria de Mobilidade Urbana para conhecimento, atesto 

e rubrica. 
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14.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrônicas o número da Tomada de 

Preço n° 001/2020 e número do Contrato, bem como a indicação da Operação de 

Crédito – FINISA. 

 

14.4 É obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária na 

qual serão efetivados os pagamentos.   

 

14.4.1 A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ 

da licitante vencedora. 

 

14.5 Os pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo fiscal 

do contrato. 

 

14.5.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu 

recebimento pela Administração e atestação da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Fiscal, desde que a medição se encontre em acordo ao pactuado, conforme Anexo IV. 

 

14.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na 

forma estabelecida neste Edital e seus anexos. 

 

14.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a Contratada deverá apresentar a relação 

dos nomes de seus funcionários envolvidos na execução do objeto e os comprovantes de 

recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço), além do pagamento dos salários.  

 

14.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições 

realizadas pela licitadora. 

 

14.9 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. 

 

14.10 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.  

 

14.11. No caso de atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da 

CONTRATADA, o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, incidindo juros 

na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, pró rata temporis. 

 

15.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1  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, 
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em especial, no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na 

Legislação Federal (Portaria n° 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo 

que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da licitadora 

ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 

 

15.2 A empresa vencedora deverá providenciar, em até 02 (dois) dias da emissão 

da Ordem de Serviços, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), onde deverá constar o nome e o 

número da carteira junto ao CREA / CAU do responsável técnico pela execução 

dos serviços/obras. 

 

15.3 A licitadora reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 

execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já 

executados. 

 

15.4 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. 

 

15.5 A licitante vencedora é responsável direta e exclusivamente pela execução do 

objeto do  Contrato resultante deste certame, bem como pelo fornecimento dos EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamento de Proteção Coletiva) 

que se fizerem necessários 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.  

 

15.6. A licitante vencedora deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos 

ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de 

controle interno e externo, a seus documentos contábeis. 

 

15.7 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços 

executados/fornecidos é da licitante vencedora, inclusive a promoção de 

readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 

consecução do objeto contratado. 

 

15.8. Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as 

licitações promovidas pela Administração Pública. 

 

15.9. 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, (19) 3867-

9825, com Renato, ou (19) 3867-9807, com Nayma. ou ainda pelos e-mails: 

nayma@jaguariuna.sp.gov.br, renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, 

rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br ou cplicitacoes@jaguariuna.sp.gov.br 
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15.10. Qualquer licitante poderá impugnar o edital, protocolando a impugnação no 

Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário de 

funcionamento específico do setor, ou enviando-o via e-mail para os endereços 

eletrônicos rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, nayma@jaguariuna.sp.gov.br, 

renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br até o 2º (segundo) dia útil anterior à data 

marcada para abertura dos envelopes de habilitação. 

 

15.11. Os Projetos poderão ser examinados e adquiridos no endereço descrito na 

Cláusula 3.1. deste Edital. 

    

 

Jaguariúna, 24 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Antonia, M. S. X. Brasilino 

Departamento de Licitações e Contratos 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
 

ADMINISTRAÇÃO 

ITEM 1.1.1.1: PLACA DE OBRA  

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a 

mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, 

englobando os módulos referentes à Administração Pública, da empresa, e do 

cronograma da obra, constituída por: 

a) Chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo 

resistente às intempéries; 

b) Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e 

estrutura em madeira; 

c) Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme 

especificações da Administração Pública; 

d) Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou 

Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". 

Não remunera as placas dos fornecedores. 

 Medição 

Será medido por área de placa executada (m²). 

ITEM 1.2.1: ALUGUEL DE CONTAINER E SANITÁRIO 

 Descrição 

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 

ponto pra chuveiro, área mínima de 13.8m² . O item remunera a alocação, 

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

completa de container. 

 Medição 
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Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses 

alocado na obra (un x mês). 

ITEM 1.3: LOCAÇÃO DA OBRA 

Item 1.3.1: Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, 

mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços 

de locação de vias, calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3" x 3" em 

madeira “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou 

“Qualea spp” (conhecida como Cambará). 

 Medição 

Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões 

indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²). 

 

Item 1.3.2: TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS 

O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, 

pontalete de “Erismauncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou 

“Qualea spp” (conhecida como Cambará) de 3" x 3", inclusive materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução de tapume, tipo móvel, 

inclinado, com base interna ao tapume, para garantir estabilidade do conjunto. 

Remunera também material e a mão de obra necessário para a pintura em látex na 

face externa. 

 Medição 

Será medido por área, aferida na projeção vertical, de tapume executado (m²). 
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PRELIMINARES 

ITEM 2.1.1: DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO PAVIMENTO 

Item 2.1.1: DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e dos 

equipamentos adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e 

fragmentação de elementos em concreto armado com rompedor pneumático 

(martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1,0 (um) 

quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em 

lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 Medição 

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³). 

Item 2.1.2: TRANSPORTE DE ENTULHO 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba 

reforçada, e a mão-de obra necessária para a execução do serviço de transporte do 

material de entulho, para distâncias superiores a 10,0 quilômetros até 15,0 

quilômetros. Remunera também o retorno do veículo descarregado. Todo entulho 

gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de junho de 2008 e à Resolução 

CONAMA nº 307/2002.  

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 Medição 

Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de 

transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, 

menos 1,0 quilômetro (m³). 

Item 2.1.3: CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços: a carga mecanizada; o transporte com 

caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e acomodação 
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manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de 

julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Normas 

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 Medição 

Será medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhão (m³). 

ITEM 2.2: CORTE E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO 

Item 2.2.1: CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS 

RAÍZES – DIAMETRO (DAP)>5CM<15CM 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços de corte, recorte, e remoção de 

árvore ou arbusto com tronco com diâmetro (DAP) acima de 5 cm até 15 cm 

medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remoção das raízes, com auxílio 

de ferramental apropriado. Remunera também a carga manual ou mecanizada e o 

transporte interno na obra, num raio de um quilômetro. 

 Medição 

Será medido por unidade de árvore ou arbusto, cortada, recortada ou removida, 

inclusive remoção das raízes (un). 

Item 2.2.2: CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS 

RAÍZES – DIAMETRO (DAP)>60CM<100CM 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços de corte, recorte, e remoção de 

árvore ou arbusto com tronco com diâmetro (DAP) acima de 60 cm até 100 cm 

medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remoção das raízes, com auxílio 

de ferramental apropriado. Remunera também a carga manual ou mecanizada e o 

transporte interno na obra, num raio de um quilômetro. 

 Medição 
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Será medido por unidade de árvore ou arbusto, cortada, recortada ou removida, 

inclusive remoção das raízes (un). 

 

DRENAGEM 

Item 3.1: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA DRENAGEM 

Item 3.1.1: TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA 

ELÁSTICA, DN=150MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, 

diâmetro nominal de 150 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de 

esgoto sanitário, inclusive conexões e materiais acessórios, referência Vinilfort da 

Tigre ou equivalente; não remunera os serviços de escavação. 

 Medição 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

ITEM 3.2: LASTRO 

Item 3.2.1: LASTRO DE AREIA 

 Descrição 

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

o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 Medição 

Será medido pelo volume acabado, adotar espessura de 5 cm (m³): 

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

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

 

PAVIMENTAÇÃO 

ITEM 4.1: PREPARO DE BASE 

Item 4.1.1: ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40CM, 

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE 

ATÉ O RAIO DE 1,0KM 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento dos equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a execução dos serviços: corte e homogeneização do solo, para 
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camadas até 40 cm de profundidade; compactação igual ou maior que 95%, em 

relação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do projeto; o controle 

tecnológico com relação às características e qualidade do material a ser utilizado, 

ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e homogeneidade 

das camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cortes, quando necessário, 

para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Todas as 

execuções dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às 

especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 

7180, NBR 7181 e NBR 7182. Remunera também os serviços: mobilização e 

desmobilização; carga mecanizada do solo excedente, após a compactação e o 

nivelamento; transporte, interno a obra, num raio de um quilômetro e o 

descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro. 

 Medição 

Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas 

dimensões especificadas em projeto, com profundidade variável até 40 cm (m²). 

ITEM 4.2: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

Item 4.2.1: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 

SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-

obra necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, 

englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação 

de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 

das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 Medição 

Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com 

regularização e compactação executada (m²). 

ITEM 4.3: PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 
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Item 4.3.1: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35MPA, 

ESPESSURA 6CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 

FACES, COM REJUNTE DE AREIA 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em 

concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 

compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou 

sextavado e / ou 16 faces, referência: Glasser G16, fabricação Glasser, ou T 16, 

fabricação Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou equivalente, conforme a 

norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do 

lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa 

vibratória; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos 

retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que 

as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao 

meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou 

cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme 

recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa 

vibratória, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o 

preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente 

intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e 

as bordas de acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de brita, quando 

necessário. 

 Medição 

Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). 

ITEM 4.4: EXECUÇÃO DO PASSEIO CIMENTADO 

Item 4.4.1: CONCRETO USINADO, FCK=25,0 MPA 

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

resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 

cm, preparado com britas 1 e 2. 

 Medição 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez 

(m³). 

Item 4.4.2: LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE 

CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E / OU ENCHIMENTO 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra 

necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de 

concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando 

necessário. O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, 

resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 

cm, preparado com britas 1 e 2. 

 Medição 

Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 

Item 4.4.3: NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA 

DE SUPERFÍCIE 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas 

apropriadas e a mão-de-obra especializada necessária para a execução dos 

serviços: aplicação de régua vibratória treliçada ou régua vibratória simples; 

aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso 

com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a 

utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado 

com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não 

remunera o fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto. 

 Medição 

Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²). 
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Item 4.4.4: LONA PLÁSTICA 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão-de-obra 

necessária para a aplicação da lona. 

 Medição 

Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²). 

 

SINALIZAÇÃO 

item 5.1: ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS 

O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas 

acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, 

resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 

11702; referência comercial Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex 

Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor 

Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos 

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

a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do 

fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta 

diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 

20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de 

base, quando necessário. 

 Medição 

Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer 

interferência (m²). 

ITEM 5.2: SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA 

COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de placa para sinalização vertical, 

constituída por: chapa de aço, nº 16, com tratamento, em ambas as faces, de 

decapagem, desengraxamento e fosfotização e aplicação de material à base de 

cromato de zinco (galvanização); pintura, frente e verso, com esmalte sintético de 
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secagem em estufa a 140 graus centígrados; reforço com ferro perfil "T" de 3/4" x 

1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixação da placa; aplicação de 

película refletiva de lentes expostas, tipo "flat-top" Grau Técnico, para tarjas, 

letras, algarismos e símbolos; remunera também o fornecimento de parafusos de 

1/4" x 4 1/2", materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da 

placa. Não remunera o fornecimento de suporte, ou pórtico para a instalação da 

placa. 

 Medição 

Será medido por área de placa instalada (m²). 

ITEM 5.3: COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / 

METÁLICO - SOLO 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos 

ou outros recursos utilizados pela executante para a colocação de placas de aço 

galvanizado ou alumínio para sinalização vertical em vias e / ou rodovias em 

suporte de madeira ou metálico. 

 Medição 

Será medido por metro quadrado de placa colocada (m²). 

ITEM 5.4: PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS 

CORES 25 X 25 X 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para 

portadores de deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, 

em várias cores, referência ladrilho hidráulico Tátil Cônico, fabricação da Fábrica 

de Pisos Paulista, ou Podo tátil, fabricação Mosaicos Bernardi, ou equivalente; 

cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios, e a mão-de-obra necessária 

para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento; 

assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, 
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sobre superfície regularizada, conforme exigências das normas NBR 9457 e NBR 

9050 e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de 

regularização da superfície e rejuntamento do piso. 

 Medição 

Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras 

(m²). 

ITEM 5.5: LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA 

AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) 

 Descrição 

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

limpeza e regularização para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros. 

 Medição 

Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularização (m²). 

ITEM 5.6: PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E 

ÁREAS ABERTAS) 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) 

em placas, terra vegetal, sarrafo em "Erisma uncinatum" (conhecida também 

como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecido como Cambará), 

nas dimensões de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 

justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; cobertura 

com terra vegetal; e o estaqueamento da grama quando necessário, em áreas 

abertas e praças. 

Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a 

substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 Medição 
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Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 

ITEM 5.7: BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA  

 Descrição 

As barreiras rígidas devem ser implantadas nos locais indicados no 

projeto, seguindo as determinações ET-DE-C00/007 do DER/SP. 

As barreiras rígidas de concreto devem ser construídas com: Fck ≥ 25 

MPa e ter armação CA-50 ou CA-60. 

Recomenda-se a utilização de formas metálicas na confecção das barreiras 

por motivos estéticos, reaproveitamento, rapidez de execução e melhor definição 

da geometria. 

As barreiras, quando necessário, devem estar adequadamente sinalizadas 

com pintura retrorefletiva, para assegurar visibilidade noturna. 

O projeto de drenagem superficial deve ter cuidado especial na utilização 

de barreiras rígidas. Em nenhuma situação a barreira pode contribuir para o 

acúmulo de água nas cercanias da barreira e da pista. Recomenda-se a 

implantação de dispositivos de drenagem a cada 3 m, no mínimo, com abertura de 

captação, caso necessário, protegida por grelhas. 

As dimensões das barreiras, sua locação, as dimensões das armaduras 

devem obedecer às indicações de projeto com a maior precisão possível. As 

tolerâncias dimensionais das barreiras devem obedecer ao definido no item 9.2.4 

da NBR 14931(2), seja para peças prémoldadas, seja para peças moldadas in loco. 

 fundação sobre brocas: 

 - concreto para as brocas: Fck≥ 20 MPa e armação CA-50; 

 - inexistindo definição de projeto, as brocas devem manter espaçamento 

constante não inferior a 2 m, regiões com traçado em curva, e 

comprimento cravado mínimo de 3 m; 

 - em situações com traçado reto ou curvo, com raio superior a 400 m, o 

espaçamento pode ser aumentado em 50%; 
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 - diâmetro mínimo das brocas: 20 cm e cobrimentos de 4 cm 

 Medição 

O serviço é medido por metro linear (m) de barreira acabada, conforme o projeto 

ou indicado pela fiscalização. 

ITEM 5.8: BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - 

COMPLETA 

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

perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de 

brocas com diâmetro de 20 cm. 

 Medição 

Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo 

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

 

Planilha de quantitativos 

 

                                                               

 
Planilha de Quantitativos 

                                                      

                                                               
  1. Placa de Obra         

                                                       

                                                               

  
será considerado Placa de Obra com tamanho 

                                                         

   
largura 4 

                                                          

   
altura 3 

                                                          

   
área 12 m² 

                                                         

                                                               
  2. Canteiro de Obras         

                                                       

                                                               

 
2.1 

será considerado a locação de container com sanitário 
e escritório                                                         

   
período de 

locação 
5 meses 

                                                         

                                                               
  3. Locação da Obra         

                                                       

                                                               

 
3.1 

será considerado a área de implementação das 
obras                                                          

   
extensão da 

via 
1919,85 

m 
(extensão)                                                          

   
largura da via 3,6 

m 
(largura)                                                          

   
área total 6911,46 m² 
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3.2 

para isolamento da obra, será considerado fechamento 
com placa móvel, com altura de 1m                                                        

  
nos cruzamentos das vias, em ambos os lados 

                                                         

   

extensão da 
via a ser 

obstruída 
32 

m (extensão 
medida em 
planta) 

                                                        

   
altura da 

placa 
1 m 

                                                         

   
lado 2 

                                                          

   
área 64 m² 

                                                         

                                                               
  4. Remoção de pavimento         

                                                       

                                                               

 
4.1 remoção de guia e sarjeta 

                                                           

   
número de 

rebaixamentos 
1 

                                                          

   
extensão de 

guia 
3,6 

m (medido em 
planta)                                                         

   
altura da guia 0,2 m 

                                                         

   
espessura da 

guia 
0,1 m 

                                                         

   

volume de 
guia 

0,07 m³ (1) 
                                                         

                                                               

 
4.2 remoção de passeio cimentado 

                                                          

   
área de 
passeio 

50 
m² 
(estimado)                                                          

   
espessura 0,1 

                                                          

   

volume de 
passeio 

5 m³ (4) 
                                                         

                                                               

 
4.3 transporte de entulho 

                                                           

  
será considerado a carga e o transporte até aterro 
regulamentado                                                         

   
volume de 

entulho 
5,07 M³ (1+4) 

                                                         

                                                               

 
4.4 Remoção de vegetação 

                                                           

   

remoção de 
árvore diam 

até 15cm 
5 und 

                                                         

   

remoção de 
árvore diam 

até 100cm 
0 und 

                                                         

                                                               
  5. drenagem           

                                                       

 
                                                                                                           

                                                        

 

será considerado tubo de 150mm para drenagem das 
propriedades lindeiras                                                         

   
extensão 
estimada 

50 m 
                                                         

 

será considerado lastro de areia ao longo da tubulação, com 
largura de 20cm                                                         

   
extensão 0,5 m³ 
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estimada 

                                                               
  6. Pavimentação         

                                                       

                                                               

   
extensão da 

via 
        

1.919,85  
m 
(extensão)                                                          

   

extensão da via 
em trecho 

pavimentado 

            
19,00  

m (extensão 
medida em 
planta) 

                                                        

   
largura da via 

- ciclovia 
              

2,40  
m 
(largura)                                                          

   

largura da via 
- passeio 

pedestres 

              
1,20  

m 
(largura)                                                          

   
área total 

        
6.911,00  

m² (a ser 
executado a 
ciclovia e o 
passeio) 

                                                       

   
área total 

            
68,40  

m² (a ser 
pintado a via 
existente) 

                                                        

                                                               

 
preparo de caixa 

                                                            

  
será considerado a abertura da caixa, tanto para a ciclovia 
como para a de pedestres                                                        

   
area de 

pavimentação 
        

6.843,06  
m² 

                                                         

   
espessura 
escavação 

            
10,00  

cm 
                                                         

   
volume de 
escavação 

           
684,00  

m³ 
                                                         

                                                               

 
Base de brita 
graduada                                                           

  
será considerado em toda a área da caixa, tanto para a 
ciclovia como para a de pedestres                                                        

   
area de 

pavimentação 
        

6.843,06  
m² 

                                                         

   
espessura da 

base 
            

10,00  
cm 

                                                         

   
volume da 

base 
           

684,00  
m³ 

                                                         

                                                               

 
Passeio de pedestres - Piso flexível - bloquete 

                                                          

   
area total 

        
2.281,02  

m² 
                                                         

   
espessura do 

pavimento 
              

6,00  
cm 

                                                         

   

desconto da 
área do piso 

podotátil 

           
479,96                                                            

   
area de 

pavimentação 
        

1.801,06  
m² 

                                                         

                                                               

 

Ciclovia - Piso 
concreto                                                           
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area de 

pavimentação 
        

4.562,04  
m² 

                                                         

   
espessura do 

pavimento 
              

8,00  
cm 

                                                         

                                                               

   
área para lona 

plástica 
        

4.562,04  
m² 

                                                         

   
volume de 

concreto 
           

365,00  
m³ 

                                                         

                                                               

                                                               

 
Pintura da sinalização da ciclovia 

                                                           

 
será considerado 1 faixa de 10cm, sendo 1 faixa no eixo da 
pista                                                          

                                                               

   
extensão da 

pista 
        

1.919,85  
m 

                                                         

   
largura da 

faixa 
              

0,10  
m 

                                                         

   
número de 

faixas 
              

1,00  
und 

                                                         

   

extensão da 
faixa 

intermitente 

              
1,00  

m 
                                                         

   
área 

            
95,99  

m² 
                                                         

                                                               

 

será considerado a pintura da faixa da ciclovia, na côr vermelha, 
nos cruzamentos                                                         

                                                               

   
extensão da 

pista 
        

1.919,85  
m 

                                                         

   
largura da 

faixa 
              

2,40  
m 

                                                         

   
área 

        
4.607,64  

m² 
                                                         

                                                               

                                                               

 
será considerado 
placas:                                                             

   
quantidade tamanho 

 
área 

                                                        

  

para 
curvas e 
acessos 

5 0,6 0,6 1,8 
                                                        

  

para 
indicação 
de bairros 

2 1 2 4 
                                                        

     
peso 

                                                         

  
postes 5 2,5 

                                                          

   
2 

 
59,52 

                                                         

  
portico de 15m de vão 3 

                                                          

                                                               

 
piso podotátil 

                                                            

  
será considerado piso ao longo da faixa de pedestres e 
nos cruzamentos                                                         
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1 und 

                                                         

   
extensão 

        
1.919,85  

m(piso) 
                                                         

    
0,25 largura 

                                                         

    
479,96 m² 

                                                         

 
será considerado uma faixa de 30cm para plantio de grama, ao lado 
das guias                                                         

   
extensão 0 m 

                                                         

   
largura 0,3 m 

                                                         

   
área 0 m² 

                                                         

                                                               

 
Barreira sólida de proteção, conforme padrão DER-SP 

                                                         

 
extensão: 425,52 

                                                            

  
309,95 

                                                            

  
735,47 

                                                            

 
execução de broca manual, de 20cm, 1 metro de profundidade para 
fixação da Barreira                                                        

 

será considerado 1 broca a cada 3m de extensão de 
barreira                                                          

                                                               

 
extensão: 735,47 m 

                                                           

 
distancia 3 m (entre brocas) 

                                                          

 
quantidade 245 
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ANEXO II – PROJETOS 

Tomada de Preços nº 001/2020  

Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa importante via arterial (sp-095), 

interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos bairros Pq. Florianópolis, 

Jd. pinheiros, Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa extensão de 

aproximadamente 1.919,85m 
 

 

 

EM MÍDIA / ARQUIVOS DISPONÍVEIS EM 

 

http://licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/  
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ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Tomada de Preços nº 001/2020 – Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa 

importante via arterial (sp-095), interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, 

aos bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, 

numa extensão de aproximadamente 1.919,85m 
 

 

 
 

 

 

 

 

prazo 4 meses

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

1 Canteiro de Obras

1.1

1.1.1

1.1.1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra 12,00      m² 373,07     4.476,84        455,97     5.471,64        

1.2

1.2.1 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m²
5,00        unxmês 764,42     3.822,10        934,27     4.671,35        

1.3

1.3.1 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas 6.911,46 m² 1,05         7.257,03        1,28         8.846,67        

1.3.2 02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas 64,00      m² 57,95       3.708,80        70,83       4.533,12        

sub-total 19.264,77      23.522,78      

PRELIMINARES

2 Preparo para Serviço em solo e rocha

2.1

2.1.1 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 

quilômetro e descarregamento
5,07        m³ 187,16     948,90           228,75     1.159,76        

2.1.2 05.08.100 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km 5,07        m³ 27,62       140,03           33,76       171,16           

2.1.3 05.08.220
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o 

raio de 1,0 km
5,07        m³ 9,36         47,46             11,44       58,00             

2.2

2.2.1 34.13.011 Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm 5,00        un 210,79     1.053,95        257,63     1.288,15        

2.2.2 34.13.051 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm -          un 4.277,76  -                 5.228,28  -                 

sub-total 2.190,34        2.677,07        

DRENAGEM

3 Drenagem superficial

3.1

3.1.1 46.05.040 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões 50,00      m 44,58       2.229,00        54,49       2.724,50        

3.2

3.2.1 11.18.020 Lastro de areia 0,50        m³ 138,72     69,36             169,54     84,77             

sub-total 2.298,36        2.809,27        

PAVIMENTAÇÃO

4.1

4.1.1 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o 

raio de 1,0 km
6.843,06 m² 15,58       106.614,87    19,04       130.291,86    

4.2

4.2.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal 6.843,06 m² 1,96         13.412,40      2,40         16.423,34      

4.3

4.3.1 54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 

faces, com rejunte em areia
1.801,06 m² 55,47       99.904,80      67,80       122.111,87    

4.4

4.4.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 365,00    m³ 264,53     96.553,45      323,31     118.008,15    

4.4.2 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 365,00    m³ 54,19       19.779,35      66,23       24.173,95      

4.4.3 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 4.562,04 m² 13,80       62.956,15      16,87       76.961,61      

4.4.4 11.18.060 Lona plástica 4.562,04 m² 2,12         9.671,52        2,59         11.815,68      

sub-total 408.892,54    499.786,46    

SINALIZAÇÃO

5 Sinalização e elementos de segurança

5.1 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 4.703,63 m² 14,98       70.460,38      18,31       86.123,47      

5.2 97.05.100 Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético 5,80        m² 687,20     3.985,76        839,90     4.871,42        

5.3 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo 5,80        m² 40,56       235,25           49,57       287,51           

5.4 30.04.030 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista 479,96    m² 96,90       46.508,12      118,43     56.841,66      

5.5 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) -          m² 1,29         -                 1,58         -                 

5.6 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) -          m² 7,86         -                 9,61         -                 

5.7 28.06.17(1) BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885                   735,47    m 303,23     223.016,57    303,23     223.016,57    

5.8 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 245,00    m 42,67       10.454,15      52,15       12.776,75      

sub-total 354.660,23    383.917,38    

(sem BDI) 787.306,24    (com BDI) 912.712,96    

obs 1: Preço base DER-SP, já considerando o BDI

BDI adotado 22,22%

eng. Regis Seben

CREA 0601338843

  Orçamento de Obras de Pavimentação  - Ciclovia Jd. Paraiso - Pq. Florianópolis

 Equipamento, Mão de Obra e material

QUANT. UNID.
código 

CPOS

Os Valores Utilizados foram Retirados da Tabela CPOS -versão 175 - março de 2019 

DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR
custo sem BDI

ITEM

Execução de Passeio Cimentado

Fornecimento e assentamento de tubos para drenagem

Lastro  

custo com BDI

total geral

Placa de Obra

Aquisição e assentamento placa de obra

Aluguel de container e sanitário

Regularização e compactação  

Locação da Obra

Demolição e remoção de pavimento

Corte e remoção de vegetação

Preparo da base

Pavimentação flexível
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ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Físico-Financeiro) 

Tomada de Preços nº 001/2020 – Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa 

importante via arterial (sp-095), interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, 

aos bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, 

numa extensão de aproximadamente 1.919,85m 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 23.522,78

2 2.677,07

3 2.809,27

4 499.786,46

5 383.917,38

eng. Regis Seben

CREA 0601338843

DRENAGEM

 PERÍODO 

  Orçamento de Obras de Pavimentação  - Ciclovia Jd. Paraiso - Pq. Florianópolis

 Equipamento, Mão de Obra e material

ITEM  DISCRIMINAÇÃO  CUSTO 
1ª mes 2ª mes 3ª mes 6ª mes5ª mes

1.338,53

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO 166.595,49

ADMINISTRAÇÃO 5.880,70

TOTAL 912.712,96 8.155,66 302.723,60

936,42 936,42

PRELIMINARES 1.338,54

936,43

127.972,46

300.448,62

4ª mes

5.880,68

166.595,48

127.972,46 127.972,46

301.385,08

166.595,49

5.880,70 5.880,70
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  

Tomada de Preços nº 001/2020 – Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa 

importante via arterial (sp-095), interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos 

bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa 

extensão de aproximadamente 1.919,85m 

 

 

prazo 4 meses

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

1 Canteiro de Obras

1.1

1.1.1

1.1.1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra 12,00      m² -                 -           -                 

1.2

1.2.1 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m²
5,00        unxmês

1.3

1.3.1 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas 6.911,46 m²

1.3.2 02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas 64,00      m²

sub-total -                 -                 

PRELIMINARES

2 Preparo para Serviço em solo e rocha

2.1

2.1.1 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 

quilômetro e descarregamento
5,07        m³

2.1.2 05.08.100 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km 5,07        m³

2.1.3 05.08.220
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o 

raio de 1,0 km
5,07        m³

2.2

2.2.1 34.13.011 Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm 5,00        un

2.2.2 34.13.051 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm -          un

sub-total -                 -                 

DRENAGEM

3 Drenagem superficial

3.1

3.1.1 46.05.040 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões 50,00      m

3.2

3.2.1 11.18.020 Lastro de areia 0,50        m³

sub-total -                 -                 

PAVIMENTAÇÃO

4.1

4.1.1 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o 

raio de 1,0 km
6.843,06 m²

4.2

4.2.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal 6.843,06 m²

4.3

4.3.1 54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 

faces, com rejunte em areia
1.801,06 m²

4.4

4.4.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 365,00    m³

4.4.2 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 365,00    m³

4.4.3 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 4.562,04 m²

4.4.4 11.18.060 Lona plástica 4.562,04 m²

sub-total -                 -                 

SINALIZAÇÃO

5 Sinalização e elementos de segurança

5.1 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 4.703,63 m²

5.2 97.05.100 Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético 5,80        m²

5.3 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo 5,80        m²

5.4 30.04.030 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista 479,96    m²

5.5 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) -          m²

5.6 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) -          m²

5.7 28.06.17(1) BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885                   735,47    m

5.8 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 245,00    m

sub-total

(sem BDI) -                 (com BDI) -                 

obs 1: Preço base DER-SP, já considerando o BDI

BDI adotado 22,22%

eng. Regis Seben

CREA 0601338843

  Orçamento de Obras de Pavimentação  - Ciclovia Jd. Paraiso - Pq. Florianópolis

 Equipamento, Mão de Obra e material

QUANT. UNID.
código 

CPOS

Os Valores Utilizados foram Retirados da Tabela CPOS -versão 175 - março de 2019 

DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR
custo sem BDI

ITEM

Execução de Passeio Cimentado

Fornecimento e assentamento de tubos para drenagem

Lastro  

custo com BDI

total geral

Placa de Obra

Aquisição e assentamento placa de obra

Aluguel de container e sanitário

Regularização e compactação  

Locação da Obra

Demolição e remoção de pavimento

Corte e remoção de vegetação

Preparo da base

Pavimentação flexível
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EM MÍDIA / ARQUIVOS DISPONÍVEIS EM 

http://licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/  

 

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a 

alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais 

atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista. 

 
 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Atenção: 1) Os valores unitários e totais não poderão exceder aqueles constantes nos 

Anexos III e IV (Cláusula 8.b) 

2) Além do meio físico, solicita-se que a proposta seja apresentada em meio 

magnético/eletrônico, necessariamente em CD/DVD ou pen drive, sendo as planilhas 

gravadas para “leitura”, em formato EXCEL.  

 

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

 

 

 

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

eng. Regis Seben

CREA 0601338843

DRENAGEM

 PERÍODO 

  Orçamento de Obras de Pavimentação  - Ciclovia Jd. Paraiso - Pq. Florianópolis

 Equipamento, Mão de Obra e material

ITEM  DISCRIMINAÇÃO  CUSTO 
1ª mes 2ª mes 3ª mes 6ª mes5ª mes

0,00

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

PRELIMINARES 0,00

0,00

0,00

0,00

4ª mes

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
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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 e pela Lei Complementar nº 155/2016. 

 

_________________, _____, de ________de 2020. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: __________________________ 

RG nº: ________________________ 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À  

Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 

Prezados 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 001/2020, referente ao Procedimento Licitatório nº 

110/2020, 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 2020. 

 

 

 

 

___________________________ 

(Nome da licitante) 

(Nome do representante da licitante) 

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

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

FEDERAL. 

 
Tomada de Preços nº 001/2020 – Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa 

importante via arterial (sp-095), interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos 

bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa 

extensão de aproximadamente 1.919,85m. 
 

 

 

___________________________________, 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 

 

 
Tomada de Preços nº 001/2020 – Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa 

importante via arterial (sp-095), interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos 

bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa 

extensão de aproximadamente 1.919,85m. 

 

A signatária, para fins de participação no certame acima, 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 nº 001/2020 – Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa 

importante via arterial (sp-095), interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos 

bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa 

extensão de aproximadamente 1.919,85m. 

 

___________________________________, 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 CONSTRUÇÃO 

DE CICLOVIA E FAIXA DE PEDESTRES NUMA IMPORTANTE VIA ARTERIAL (SP-095), 

INTERLIGANDO A REGIÃO CENTRAL, A PARTIR DO JARDIM PARAÍSO, AOS 

BAIRROS PQ. FLORIANÓPOLIS, JD. PINHEIROS, JD. PRIMAVERA E CAPELA DE 

SANTO ANTÔNIO, NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.919,85M. 

 

Tomada de Preços nº 001/2020  

Procedimento Licitatório nº 110/2020 

Contrato nº ____/_____ 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na 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, nos moldes do Decreto Municipal nº 

3.534/2017, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a Empresa 

________________________inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, com sede na 

___________________, 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 na Avenida/Rua _______, nº __, Bairro ________, no Município de 

_____________, Estado de _________, que também subscreve, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 

 

1.0 - OBJETO:  

1.1 Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa importante via arterial (sp-095), 

interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos bairros Pq. Florianópolis, Jd. 

pinheiros, Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa extensão de aproximadamente 

1.919,85m, conforme Memorial Descritivo, Planilhas e demais documentos constantes nos 

Anexos, partes integrantes do Edital.  

 

1.2 Todo o material, a mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a execução do objeto contratado. 

 

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 001/2020;  

b) Procedimento Licitatório nº 110/2020; 
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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: 

3.1 O objeto deverá será executado em 04 (quatro) meses, contados do recebimento da Ordem 

de Serviço, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma de Execução 

e demais documentos constantes nos Anexos do Edital, podendo o prazo ser prorrogado nas 

hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93, mediante requerimento da licitante 

vencedora, devidamente fundamentado e instruído com provas da situação ensejadora da 

prorrogação. 

 

3.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 

 

3.2. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses contados da emissão da Ordem de Serviços, 

observando-se, quanto ao recebimento provisório e definitivo do objeto, o previsto nas 

cláusulas 3.1. e 3.11. 

 

3.3. Será nomeado pela Contratante profissional devidamente habilitado para exercer a 

fiscalização da execução do objeto. 

 

3.3.1 Durante as obras, a Contratante manterá uma equipe de acompanhamento que será 

responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informações e 

detalhes adicionais na realização dos trabalhos.  

 

3.4. A Contratada deverá manter profissional habilitado pelo CREA permanentemente na 

obra, durante toda a sua execução. O profissional responsável pela obra deverá manter a 

caderneta de obra devidamente preenchida e atualizada, devendo ser vistoriada conjuntamente 

com a Fiscalização da Contratante. 

 

3.5 A Contratada deverá instalar e manter, em local visível determinado pela Fiscalização, 

placa de obra, conforme modelo a ser apresentado pela Contratante, antes do início das obras. 

 

3.6 Quando determinado ou especificado, a Contratada deverá manter abrigo provisório para 

depósito de materiais e ferramentas, alojamento, escritório, instalações sanitárias e as 

necessárias ao bem estar dos seus funcionários, atendendo sempre as condições de segurança 

para a sua utilização. 

 

3.7 A Contratada é responsável pelo isolamento e sinalização das áreas de trabalho, de modo a 

garantir a segurança de pedestres e veículos no local. A interdição, seja total ou parcial, 

deverá ser submetido à aprovação prévia da Contratante.  

 

3.8 A obra será executada sem interrupção, assim a CONTRATADA deverá garantir a 

proteção e segurança dos seus funcionários e também dos usuários, no que diz respeito a 
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quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes da 

execução da obra. 

 

3.9 Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverão ser 

de responsabilidade da Contratada. 

 

3.10 Antes do início dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os 

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

no local da obra. 

 

3.11. O recebimento provisório ocorrerá quando do término da obra, observado o prazo 

previsto na cláusula 3.1 e eventual prorrogação autorizada pela Administração, sendo que o 

recebimento definitivo será atestado após 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório. 

 

3.12. Caberá à Contratada cumprir e garantir o pleno cumprimento do instrumento de 

Contrato, praticando as melhores técnicas administrativas e operacionais de mercado. 

 

3.13. Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer no 

prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou 

outras específicas para cada caso. 

 

3.14. DA GARANTIA  

3.14.1 A CONTRATADA apresentará, até o quinto dia útil após a assinatura do Contrato, 

garantia de 5% (cinco por cento) do valor global do instrumento em uma das modalidades 

autorizadas pelo artigo 56 da Lei 8.666/93, o que se fará constar dos autos mediante termo de 

garantia. 

 

3.14.1.1A eficácia do Contrato fica condicionada à apresentação da garantia. 

 

3.14.1.2. Caso a CONTRATADA não apresente garantia no prazo estipulado no item 13.14.1, 

rescindir-se-á de pleno direito o Contrato, com aplicação de multa de 30% (trinta por cento) 

sobre o valor atualizado do contrato.  

 

3.14.2 A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro garantia, na forma da legislação aplicável; 

c) Fiança bancária. 

 

3.14.3. A fiança bancária deverá conter: 

a) Prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for 

devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 

obrigações; 

c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância 

com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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3.14.4 Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às 

exigências dos bancos autorizados a receber receitas municipais, com fornecimento de 

comprovante de pagamento com autenticação digital. 

  

4.0 PREÇO: 
4.1 O preço global para a execução do objeto é de R$ ____________ (___________________), 

apresentado na proposta de preços 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 destes contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
02.12.01.15.452.0024.2529.4.4.90.51.00 – ficha 231 – Operações de Crédito (FINISA) 

 

5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 Mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro, será realizada a medição e 

conforme a execução dos serviços poderá ser emitida a nota fiscal. 

 

5.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica das medições, conforme mencionado na Cláusula 

anterior, a Contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual deverá ser enviada ao 

seguinte endereço eletrônico: transito@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para 

regis@jaguariuna.sp.gov.br, a qual será conferida e vistada pelo fiscal do contrato e enviada 

ao responsável pela Secretaria de Mobilidade Urbana para conhecimento, atesto e rubrica. 

 

5.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrônicas o número da Tomada de Preço 

n° 001/2020 e número do Contrato, bem como a indicação da Operação de Crédito – 

FINISA. 

 

5.4 É obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária na qual 

serão efetivados os pagamentos.   

 

5.4.1 A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da 

Contratada. 

 

5.5 Os pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo fiscal do 

contrato. 

 

5.5.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento pela 

Administração e atestação da Secretaria de Mobilidade Urbana, desde que a medição se 

encontre em acordo ao pactuado. 

 

5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma 

estabelecida neste Edital e seus anexos. 
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5.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a Contratada deverá apresentar a relação dos 

nomes de seus funcionários envolvidos na execução do objeto e os comprovantes de 

recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço), além do pagamento dos salários.  

 

5.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas 

pela licitadora. 

 

5.9 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. 

 

5.10 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.  

 

5.11. No caso de atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da 

CONTRATADA, o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, incidindo juros na 

forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, pró rata temporis. 

 

6.0 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: 

6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem 

poderá subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da 

CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste. 

 

7.0 RESPONSABILIDADE: 

7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 

Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos 

que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 

CONTRATANTE ou para terceiros. 

 

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a 

CONTRATANTE, perante as quais 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 001/2020. 
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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. 

 

8.3. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou 

entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e 

externo, a seus documentos contábeis. 

 

9.0 DAS OBRIGAÇÕES E REPARAÇÕES: 

9.1 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços executados/fornecidos é 

da CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto 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 às 

custas 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 do Edital, o qual será assinado pelas partes. 

 

10.2 Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, o objeto ficará sob 

observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências. 

 

10.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula 10.2 e uma vez comprovada a adequação do objeto 

aos termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada 

pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo, conforme ANEXO XV 

do Edital, assinado pelas partes. 

 

11.0 PENALIDADES: 

11.1 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial deste 

Contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as 

seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da lei 

Federal nº 8.666/93 e art. 7º da lei Federal nº 10.520/02: 

 

11.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as 

quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 

 

11.1.2. Multa, na seguinte situação: 

 

11.1.2.1. 1% (um por cento), por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias, hipótese em que será 

considerada totalmente inadimplida a obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal 
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remuneratória prevista na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem como a aquisição do 

objeto com terceiros às expensas da CONTRATADA. 

 

11.1.2.2. 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total do 

fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será 

efetivada a rescisão unilateral do contrato. 

 

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na 

hipótese de praticar atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso. 

 

11.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a CONTRATADA se penalizada poderá, 

decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a CONTRATADA ressarcir o 

Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição. 

 

11.3. As multas serão, após o regular procedimento licitatório, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA. 

 

11.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade 

poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subitem 11.1.2. 

 

11.5. A penalidade prevista na cláusula 11.1.2.2 serve como piso de compensação e não impede a 

cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que vierem a ser apurados em decorrência 

da conduta da CONTRATADA. 

 

11.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de 

caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de 

força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos 

termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. 

      

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 Art. 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 contados da Ordem de 

Serviços, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), onde deverá constar o nome e o número da carteira junto 

ao CREA / CAU do responsável técnico pela execução dos serviços/obras. 
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 13.1.1. A ART deve vir assinalada como execução. 

 

13.2 A CONTRATANTE reserva-se o 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, o direito de recusar todo e qualquer serviço que não 

atender às especificações, ou que seja considerado inadequado pela fiscalização. 

 

13.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à 

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 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita autorização 

da CONTRATANTE. 

 

13.7 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 

Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) e EPC 

(equipamento de proteção coletivo) 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. 

 

13.8. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.º 8.666/93 e alterações, que 

regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 

 

14.0. TOLERÂNCIA: 

14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus 

Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses 

mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância 

houvesse ocorrido. 

 
15.0. DA ANTICORRUPÇÃO 

15.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 

dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por 

conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação vantagens 

financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
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contrato, ou de outra forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores, fiscais, 

so as penas da Lei Fedreal nº 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto nº 

3.655/2017. 

 

16.0 VIGÊNCIA: 

16.1 O prazo de vigência será de 06 (seis) meses, observando o disposto nas cláusulas 3.1., 3.2. e 

3.11 deste contrato. 

  

17.0 - VALOR DO CONTRATO: 

17.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ________ 

(______________). 

 

18.0 -  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO: 

17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e 

Notificação, conforme Anexo XII do Edital, 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 ____. 

 

______________________________________________ 

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 001/2020 

Procedimento Licitatório nº 110/2020 

Contrato n° _____/____. 

Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa importante via arterial (sp-095), 

interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, 

Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa extensão de aproximadamente 1.919,85m. 

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Contratada: __________________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 

nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em 

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, conforme regras do Código de Processo 

Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 

comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Jaguariúna, _____ de __________ de 2020. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Josino José da Silva  

Cargo: Secretário de Mobilidade Urbana  

RG nº 15.942.360-0  

CPF nº 041.462.068-20 

Data de nascimento: 09/02/1961  

Endereço res.: Rua Osvaldo Tonini, nº 144 - Nova Jaguariúna - Jaguariuna/SP 

Email institucional: transito@jaguariuna.sp.gov.br 

Email pessoal: josino@jaguariuna.sp.gov.br  

Telefone: (19) 3837-3939 / 9 9821-7733 

Assinatura:_____________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pela CONTRATANTE: 

Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Cargo: Secretária de Gabinete 

RG nº 22.552.439-9 SSP/SP 

CPF nº 120.339.598-13 

Data de Nascimento: 14/05/1966 

Endereço: Rua Custódio, nº 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna – São Paulo  

E-mail institucional: secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br 

E-mail pessoal: mariaemilianene@gmail.com 

Telefone(s): (19) 3867-9724 

 

Assinatura: ___________________________________________ 

 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _____________ 

Cargo: _____________ 

RG nº ______________ 

CPF nº _____________ 

Data de Nascimento: _____________ 

Endereço: _________________ 

E-mail institucional: ________________ 

E-mail pessoal: ___________________ 

Telefone(s): (___) __________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________ 
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ANEXO XIII 

 

MODELO DE ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS  

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

Procedimento Licitatório nº 110/2020 

Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa importante via arterial (sp-095), 

interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, 

Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa extensão de aproximadamente 1.919,85m 
 

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, neste Município. 

 

 

Jaguariúna, aos ____ de _______ de ________. 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA  

 

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 

 

 

 

OBS. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 
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ANEXO XIV 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

Procedimento Licitatório nº 110/2020 

Contrato n° _____/____. 

Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa importante via arterial (sp-095), 

interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, 

Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa extensão de aproximadamente 1.919,85m. 
 

 

DECLARAÇÃO: 

Declaramos ter recebido os serviços executados, em caráter provisório, pelo prazo de 30 

(trinta) 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 ______. 

 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA  

 

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 
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ANEXO XV 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

Procedimento Licitatório nº 110/2020 

Contrato n° _____/____. 

Objeto: Construção de ciclovia e faixa de pedestres numa importante via arterial (sp-095), 

interligando a região central, a partir do Jardim Paraíso, aos bairros Pq. Florianópolis, Jd. pinheiros, 

Jd. Primavera e Capela de Santo Antônio, numa extensão de aproximadamente 1.919,85m. 
 

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 _____. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA  

 

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 
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