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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
.JAGUARIUNAEAE A COMPANHIA DE DESENVOLVINIENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU, TENDO POR
OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENlIARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
PARA REFORMA DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR ANTONIO
APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS "LEBRAO", INCLUINDO O GINÁSIO DE
ESPORTES CAIO POMPEU DE TOLEDO "AZULAO"

Procedimento Licitatório Ho 169/2022
l)ispensa n" 005/2022
Contrato n" 04]/2022

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoajurídica de direito público
interno com sede na Rua Alfredo Bueno, n' 1235, Centro, CEP:13.910-027 no município de
.Jaguariúna, inscrita no CNPJ/MF n' 46.410.866/0001-71, neste ato representada pela
Ilustríssima Secretária de Gabinete. Senhora Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva.
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP e inscrita
no C])F/MF sob n' 120.339.598-13. residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127. CEP:
13.912-464, .laidim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante
denomilaada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE ESTADO DE SAO PAULO
- CDHU, com sede na Rua Boa Vista, n' 1 70, 1 3o andar - centro, São Paulo/Capital, inscrita no
Cadastro Nacional dc Pessoas Jurídicas do Ministério dcã Fazenda sob o n' 47.865.597/0001-09.

neste ato representada por set.l Diretor Presidente, Silvio Vasconcellos, RG n . 9.235.4525
SSP/SP, e CPF n" 103.394.318-57, e por seu Diretoi Administrativo-Financeiro, Nédio
Henrique Rosse[[i Fi[ho, RG n ]0.277.672-6 SSP/SP e CPF n 014.417.478-26a, doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0.0BJETO
1 . 1 . Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para execução do
prometo executivo para reforma do centro de lazer do trabalhador Antonio Aparecido Rodrigues
dos Santos "Lebrão". incluindo o ginásio de espottes Caio Pompeu de Toledo "azulão" situado
à rua amazonas. 848, Jaguariúna -- SP, conforme Proposta Técnico Comercial 3 .00.00.00/025/22
rO constante no ANEXO 1, parte integrante deste Contrato.

1 .2. O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 . Para todos os etêitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, bem corno
pala definir procedimentos e normas deconentes das obrigações ora contraídas, integram ,riste
Contrato. como se nele estivessem transcritos. com todos os seus anexos. os seatántes
documentos:

a-) Dispensa n' 005/2022;
b-) Procedimento Licitatório n' 169/2022;
c-) Proposta Técnico Comercial 3.00.00.00/025/22 rO.

estivessem transcritos. c0111
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2.2. Os documentos reíêridos 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, FORNIA E LOCAL DE EXECUÇÃO
3. 1. O prazo de vigência deste contrato será de 120(cento e vinte) dias, contados da emissão da
Ordem de Serviços, a qual será emitida pela Secretaria de Planejamento Urbano, devendo o
objeto ser executado conforme ANEXO l.

3 . 1 . 1 . A vigência contratual poderá ser prorrogada a critério da CONTRATANTE, respeitando
as disposições da Lei 8.666/93.

3.2. O prazo para apresentação dos proletos para validação pela CONTRATANTE é de 90
(noventa) dias, contados da emissão da ordem de serviços, após os quais inicia-se prazo de 30
(trinta) dias para aprovação dos projetos pela CONTRATANTE.

3.3. A CONTRATANTE designará servidor(es) para acompanhamento e Hlscalização da
execução do contrato, o(s) qual(ís) manterá(ão) livro de oconência.

3.4.Todas as informações necessárias à peia'efta execução do objeto e demais condições constam
noANEXOI.

4.0.DO VALOR
4.1. O valor global para a execução do obÍeto é de R$ 321.125,46(trezentos e vinte e um mil
cento e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), apresentado na proposta da
CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2. O valor retro referido é fina] e irreajustáve], não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, dil'fatos e indiretos, colmo também os lucros da
CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato comerão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
N":02.13.01.15.45].0008.2008.3.3.90.39.00 1 100.0000 -- FICHA 284.

5.0. CONDIÇOES E FORNIA DE PAGANIENTO
5. 1 . O valor correspondente a 70% do valor global deste contrato e após a entrega dos ProjeLos
validado pela Fiscalização e equipe técnica da CONTRATANTE, o pagamento ocorrerá em
até 30 (trinta) dias após a emissão da competente Nota Fiscal.

5.2. O valor conespondente a 30% do valor global deste contrato e após a aprovação pela
CONTRATANTE, o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a emissão .da cVnpetente
Nota Fiscal. J 'L //
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5.3. Após a aprovação. a CONTRATADA deverá encaminhar a NF-e ao endereço eletrõnico
obras(@iaauariuna.se.aov.br. a qual será conferida e vistada pelo fiscal responsável e
encaminhada a Seca'etária de Obras e Seivíços para atento e rubrica.

5.3.] . Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Contrato, o núineio
da Agência e o número da conta bancária na qual será efetivado o pagamento.

5.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.5. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrõnica(NF-e).

5.6. A conta bancária onde será ef'etivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

5.7. Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá coireção monetária
com base no TPCA-E, bem como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei 9.494/97,
incidentes "pró-rata tenlporis'' sobre o atraso.

6.0.DASPENALIDADES
6.1. Por desci.tmprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do
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 ans. 86 e 87 da
Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' 1 0.520/02:

6.1.1. advertência, sempre que forem constatadas iivegularidades de pouca gravidade, pala as
quais tenha a CONTRATADA conconido diretamente;

6. 1 .2. multa, nas seguintes situações

6.1 .2.1. Moratória de 1% (um pol cento) do valor do contrato, por dia de atraso, na enüega do
objeto, até o limite de 1 0 (dez) dias, hipótese em que será considerada totalmente inadimplida a
obrigação, autorizando-se a ap]icação da c]áusu]a penal remuneratória prevista na cláusula
seguinte, em conjunto com esta, bem como a aquisição do objeto cona terceiros às expensas da
CONTRATADA;

6.] .2.2.Remuneratól'ia de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução
total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula contratual, hipótese em que
será efêtivada a rescisão unilateral do contrato.

6.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar,/iom o
Município de .Jaguariúna, pelo prazo de até 02 (dois) anos; /

6.3. As multas senão, após o regular processo administrativo, cobradas adhqniÁrativa ou
.judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.
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6.4. As penalidades previstas de advertênciae de suspensão temporária poderão ser aplicadas
juntamente com as multas previstas no subirem 6. 1 .2.

6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1 .2.2. tem caráter de piso compensatório e não inapede
que a CONTRATADA pleiteie indenização suplementar.

6.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadímplemento contratual sc tiver ocorrido por motivo de
caso fortuito ot.i de força maior, devidamentejustiflcados e conaprovados. O caso fortuito, ou de
lbtça maior, verifica-sc no Rato necessário, cujo efeito não era possível evitar, ou impedia, nos
termos do parágrafo t,único do art. 393 do Código Civil.

7.0.RESCISÃO

7.1. 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 no art. 78, da Lei n' 8.666/93.

7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei
n' 8.666/93.

7.3. Se a rescisão da avença se der poi qualquer das causas previstas nos íncs. l a XI, do art. 78,
da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao paganaento de multa equivalelate
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.0. DISPOSIÇÕES GERAIS
çplq q;;4pQl4çêp dç Bç$pQp$gbjjjd4de Técnica -- ART do

[Ê$pQ!!$áltÊLpela direção do serviço técnico de çl8bQl8ção de Droieto. devendo ser

8.1.1 A CONTRATADA será a única i'esponsável para com os seus empregados e auxiliares,
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro dc
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz
respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-
1 978. do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação
de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual cona a aplicação das sanções
cabíveis

8.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CIONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução
do objeto contratado, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa
surgir en] decorrência dos mesmos.

8.3.ACONTR
todas2ts condiçi

.TADA obriga-se a mandei em compatibilidade com as obrigações/assumidas
:s de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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8.4. Aplicam-se a este Conta-ato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as licitações
e contratações pl'omovidas pela Administração Pública.

9.0.DAANTICORRUPÇAO
9. 1 . Para a execução deste contrato, nenlauma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitai ou se comprometer a aceitar de quem quer que sda, tanto
por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de turma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado,
ainda, pelos gestores e t]scais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013, regulamentada no
Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/2017

IO.O.TOLERÂNCIA
1 0. 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 a6etar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerâncialaouvesse ocorrido.

ll.O.VALORDOCONTRATO
11.1 . Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ 321.125,46(Trezentos e vinte e um mil
cento e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), para todos os efeitos legais.

12.0.VIGENCIA:
12.1. Este contrato vigorará por 120 (cento e vinte) dias, contados da Ordem de Serviços,
podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei
8.666/93.

13.0. TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação. contbrme ANEXO 11, relativo. se fol o caso, à transmissão deste Processo perante
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

14.0.FORO
14.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguaiiúna, 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 evito, pedante
as testemunl©s abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jagualiúna, 0] dvabril de 2022

Pagina 5 cle 8
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA representada por

Secretária de Gabinete

ENTOHABITACIONALEURBANODE
representada por

Filho
ancêlro
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: COMPANHIA DE DESENVOLVll ENTO HABITACIONAL E
URBANO DEESTADODESAOPAULO CDHU.
Contrato n" 041/2022
Objeto: Prestação de Serviços para elaboração de projeto executivo para modernização e
melhorias de rede de iluminação pública em parques, praças e vias públicas na cidade de
Jaguariúna.
ADVOGADO(S)/ N' OAB/email:(*).

Pelo presente TERMO, nós, ttbaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratua[, estarão sujeitos a análise e ju]gamento pe]o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual oconerá pelo sistema eletrânico;
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
Eletiõnico, em consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, salão publicados no Diário OHlcial do Estado,

Caderno do Poder Legis[ativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sào Pau]o, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 dejaneiro de 1993, iniciando-

se, a partia' de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo

eletrânico do "Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2'
das Instruções n'0 1/2020, conforme ';Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Civil\

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos ates 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 rega'mentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 01 de abl'il de 2022 /

/

/
/AUTORIDADE M:AXIMA DO ORGAO/ENTIDADE.

Nome: N4árcio Gustavo Bernardes Reis

Cargo: Prefeito
CPF: ] 65.D52.578-88
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RESPONSÁVEL PELA KATiriCACAO DA DISPENSA
Nonae: Mana Emílía Peçanlaa de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

Assinatura

!!Ê$DQQsáyçj$ que assinaram o ajuste

PeloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Pcçanha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 1 20.339.598- 1 3

Assinatura

Assinatura:

Nome: Nédio Henrique 4osls)+dFilho
Cargo: Diretor Administtbtho-Financçho
CPF: 014.417.478-26 ,/l

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE
Nome: Râmulo Au.busto Arsufi Vigatto

Cargo: Secretária Municipal de Planejamento Urbano
CPF: 268.527.698-0 1

Assinatura

(*) lcultativo. Indicar quando .já constituído, informando, inclusive, o endei'eço eletrõnico

l)i\ama 8 dc 8
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PROPOSTA TECNICO - COMERCIAL

Prefeitura do Município de Jaguariúna

Prometo executivo para reforma do Centro de Lazer do Trabalhador Antõnio
Aparecido Rodrigues dos Santos "Lebrão", incluindo o Ginásio de Esportes Caio

Pompeu de Toledo "Azulão

PROPOSTA CDHU 3.00.00.00/025/22 rO

17/02/2022



COHU:

Prefeitura do Município de Jaguariúna
Secretaria de Planejamento Urbano
Rua Alfredo Bueno, 1 235
Jaguariúna / SP

A

Ref.: Prometo executivo para reforma do Centro de Lazer do Trabalhador Antõnio Aparecido
Rodrigues dos Santos "Lebrão". incluindo o Ginásio de Esporões Caio Pompeu de
Toledo "Azulão

PROPOSTA CDHU 3.Q0.00.00/025/22 rO

Data:17/02/2022

Prezados senhores

Honrada com o convite da Prefeitura do hlunicípio de Jaguariúna, a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU apresenta sua
Proposta Técnico-Comercial para os serviços em referência

O Preço Totaldesta Proposta, em consonância com as condições e premissas
apresentadas. é de R$ 321.125,46 jtrezentos e vinte e um mil, cento e vinte e cinco

reais e quarenta e seis centavos) incluindo todos os impostos, no prazo previsto de 90
(noventa) dias.

Ficamos á disposição para quaisquer esclarecimentos ou complementações

Atenciosamente, /'

\
'SILVIO VASCONCELLOS

Diretor de Planejahento e Projetos

SÃO ÍãULO
GOVERNODOESTADO
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PROPOSTA CDHU 3.00.00.00/025/22 rO

Prometo executivo para reforma do Centro de Lazer do Trabalhador Antânio
Aparecido Rodrigues dos Santos TLebrão". incluindo o Ginásio de Esportes Caio

Pompeu de Toledo "Azulão"

A presente proposta tem por objetivo a prestação de serviços técnicos especializados de
engenharia e arquitetura para execução do Projeto executivo para reforma do Centro de
Lazer do Trabalhador Antõnio Aparecido Rodrigues dos Santos "Lebrão". incluindo o
Ginásio de Esportes Caio Pompeu de Toledo "Azulão". situado na Rua Amazonas. 848
Jaguariúna / SP, conforme condições a seguir apresentadas.

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo atende ao solicitado no Ofício SEPLAN n'. l0/2022 da Secretaria de
Planejamento Urbano do h/município de Jaguarit)na. e contempla os serviços relacionados
sinteticamente abaixo.

1 .1 Vistoria/ Cadastro do layout(situação atual)

Parecerde Fundações
Levantamento Planialtimétrico

Sondagem
Vistoria / Cadastro da situação atual

1.2 Projetos executivos de Arquitetura

Prometo executivo de arquitetura - Implantação

Prometo executivo de arquitetura - Planta Pavimentos com acabamento e layout /
acessibilidade
Especificação e Paginação de Piso
Planta de Cobertura

Detalhamento de Caixilhos
f'nrtoc Q F lava naac
vVI L\PU \# bl\.r y L41/v\.fq.J

Detalhes e Ampliações

1.3 Projeto executivo de Reforma da Estrutura da Cobertura / Estrutura
Arquibancada

Redimensionamento da Estrutura Metálica

Locação Estrutural / Armação
Formas

1.4. Projeto executivo de Instalações Prediais de Hidráulica

. Pr+jeto executivo de Implantação

. pr4)feto executivo Pavimentos (AAG, ESG, DRE)
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. Prometo executivo isométríco

. Projeto executivo ampliações e Detalhes

1.5 Projeto executivo de Instalações Prediais de Elétrica / Telefonia / SPDA

e Projeto de Implantação - Iluminação externa
Projeto Entrada de Energia
Prometo Iluminação e Tomadas dos Pavimentos

Rede Estabilizada. Lógica e CFTV
SPDA

Diagramas

8

8

+

e

e

1 .6. Projeto de Pavimentação

. Projeto de Pavimentação

1 .7. Indicação de Comunicação Visual

Planta

Detalhamento

1.8

1.9.

Orçamento/ Cronograma Físico-Financeiro

Orçamento

Projetos Legais

Projeto de Aprovação Legal
Corpo de Bombeiros

Prefeitura

2. VALOR

O valor dos serviços considerados na presente proposta é de R$ 321.125,46
(trezentos e vinte e um mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos)
conforme detalhado no Anexo 1 -- Planilha de Preços.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo previsto para o desenvolvimento dos serviços é de 90 (noventa) dias contados a
partir da Ordem de Início dos Serviços, conforme apresentado no Anexo ll - Cronograma
Físico-Financeiro.

4. PREMISSAS

4.1 Não faz parte do escopo o pagamento das taxas, emolumentos ou tributos que
porventura venham a ser cobrados pelos órgãos responsáveis pelas aprovações de
projetos.

SAOiaULO
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5. FORMADEPAGAMENTO

Os serviços serão remunerados a Preço Global. sendo os pagamentos efetuados à CDHU
pela Contratante conforme especificado no Anexo ll - Cronograma Físico-Financeiro. em
até 30(trinta) dias corridos contados a partir do ateste das Notas Fiscais/Faturas da CDHU

6. DISPOSIÇOES FINAIS

6.1 Após a emissão da Ordem de Início dos Serviços a CDHU indicará um Gestor do
Contrato. pertencente a seu quadro fixo de funcionários, que será responsável pela
interlocução com a Prefeitura do Município de Jaguariúna sobre todo e qualquer
assunto pertinente ao contrato.

6.2 Os serviços serão prestados em dias t)reis e em horário comercial

6.3 A CDHU se responsabiliza pela manutenção do mais absoluto sigilo com relação às
informações que venha a conhecer em decorrência da execução dos serviços.

6.4 Será disponibilizada à Prefeitura do hlunicípio de Jaguariúna estrutura operacional
adequada e corpo profissional multidisciplinar. próprio ou contratado às expensas da
CDHU, necessários ao pleno desenvolvimento dos serviços de acordo com as
especificações da presente proposta.

6.5 A CDHU se compromete a observar a Lei Federal n' 1 2.846/1 3 e o Decreto Estadual
n' 60.106/14 e a conduzir seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupções e
quaisquer aros lesivos à Administração Pública

6.6 Nos termos da legislação vigente. será admitido reajuste dos preços dos serviços da
CDHU a cada período de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da
proposta, sendo eleito como índice de reajuste o IPC-FIPE - Índice de Preços ao
Consumidor, nos termos do Decreto n' 48.326, de 12/12/2003.

6.7 A presente proposta tem validade de 90 (noventa) dias a contar do seu recebimento
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C)t)jota: Prometo executivo para reforma do Centro de Lazer do Trabalhador Antõílio Aparecido Rodrigues dos Santos ''Lebrão'', incluindo o Ginásio dc

Esportes Caio rompeu de Toledo "Azulão

Proposta: 3.00.00.00/025/22 rO

ITEM ATIVIDADE Unidade Quant.
Valor Unítá rio

(R$1

VALOR TOTAL

ln$1
R$ 51.123,53
R$ 16.102,24
R$ 14.943,35
RS I0.657,94
ns 9.420,00
R$ 79.67S,68

R$ 3.464,16

l
1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

S

s.l
5.2

S.3

S.4

5.5

5.6

6

6.1

7

7.1

7.2

8
8.1

9

9.1

Vistoria/ Cadastro do tayout {situação atual}
Parecer dp Fundações

Levantamento Planialtimétrico

Sondagem

Vistoria/ Cadastro da situação atual

Projetos executivos de Arquitetura

Prometo executivo de arquitetura - /mplanraçõo

Projeto executivo de arquitetura - Planta Pavimentos com

icabamenta e layout/ acessibilidade

Especificação e Paginação dc Piso

Planta de Cobertura
Detalhamento de Caixilhos

Cortes e Elevações

Detalhes e Ampliações

Prometo executivo de Reforma da Estrutura da Cobertura/
Estrutura Arquibancada
Redimensionamento da Estrutt.ira Metálica

Locação Estrutural / Armação

und
In

m

hh

7.00

19.700.96
l

40
23,00

1.00

2.300,32

0,76

l0.657,94
235,50

Prancha AI 3.464,16

Prancha AI 6,00 3.464,16 R$ 20.784,96

Prancha AI

Prancha AI

Prancha A].

Prancha A].

Pranctla AI

3,00

2.QO

2,00
3,00

6,00

3.464,16
3.464,16
3.464.16

3.464,16

3.464.16

R$

R$
ns

l0.392,48
6.928,32
6.g28.32

l0.392,48
20.784,96

22,00 60.969,26

Prancha AI

Prancha AI

Pranctla AI

14,00

5,00
3,00

26

3,00

12,00

4.00
7,00

2.771,33

2.771,33

2.771,33

R$

R$

R$

nS
as

R$

38.798.62

13.856,65

8.313,99

41.431,26
.1.780,S3

19.122,12

6.374,04

11.154,S7

forril a s

Prometo executivo de Instalações Prediais de Hidráulica
Projeto executivo de Implantação
Profeta executivo Pavimentos (AAG. ESG. GREI
Projeto executivo isométrico

Projeto executivo ampliações e Detalhes
Prometo executivo de Instalações Prediais de Elétrica/ Telefonia /
SPDA

Prometo de Implantação - Iluminação externa

Projeto Entrada de Energia
Prometo Iluminação e Tomadas dos Pavimentos

Rede Estabilizada, Lógica e CFTV
SÍ)DA

Diagramas

Prometo de Pavimentação
Projeto de Pavimentação
Indicação de Comunicação Visual
Planta

Detalhamento

Orçamento/ Cronograma Físico-Financeiro
Orçamento

Projetos Legais
Projeto de Aprovação Legal . Prefeitura
Corpo de Bombeiros
TOTAL

Prancha AI

Prancha AI

Prancha AI

Prancha AI

1.593.SI
1.593,51

1.593,SI

l.S93,SI

19 R$ 43.703,80

Prancha AI

Prancha AI

Prancha AI

Prancha AI

Prancha AI

Prancha AI

3,00

2,00

6,00

1,00

3,00

4,00

4,00

4,00

2

l
l

se

50.00

16,00

8,00

8.00

2.300,20

2.300,20
2.300,20

2.300,20
2.300.20

2.300,20

R$
ns

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.900,60

4.600,40
13.801,20

2.300,20

6.900,60
9.200,80

11.085,32
11.08S,32

6.928,32

3.464,16
3.464,16

15.Q96,94

15.096,94

11.11].,36
5.555,68

5.555,68

321.125,47

Prancha AI 2.771,33

Prancha A .l

Prancha A].
3.464,16

3.464,16

h 301,94

694,46
694.46

Prancha A].

Prancha AI
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