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MINUTA DE EDITAL 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL Nº 001/2022 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, por intermédio da 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, torna 

público, a todos interessados, o procedimento de PRÉ-QUALIFICAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO de pessoas físicas ou jurídicas interessadas na elaboração, 

aprovação de projetos e construção de prédio ou na elaboração, aprovação de 

projetos e execução de serviços de engenharia em prédio existente, e sua 

subsequente locação, para abrigar Escola Técnica do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, cujo detalhamento encontram-

se nos Anexos deste Edital, em atendimento ao processo administrativo n.º 

008370/2022. 

 

A solicitação de esclarecimento de dúvida a respeito das condições do edital e de 

outros assuntos relacionados ao presente certame deverá ser efetuada, por escrito, 

pelos interessados em participar do certame à Comissão Permanente de Licitação, 

através do Departamento de Protocolo e arquivo situado na Rua Alfredo Bueno, nº 

1235, Centro, CEP 13910-027, Jaguariúna, Estado de São Paulo, no horário das 8:30h 

ás 12:30 e das 13:30 às 16:30, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data 

estabelecida neste instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura 

dos envelopes. 

  

A resposta será divulgada, exclusivamente, mediante envio de e mail no endereço 

eletrônico que deverá ser informado pelo solicitante.  

 

1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES  



 
                                               Secretaria Municipal de 
                                               Desenvolvimento Econômico e Social            
/prefeituradejaguariunaoficial 
                                                            

                                                           Rua Paraná, 192 - Centro                                                   /prefeituradejaguariuna 
                                                                    Fones: (19) 3837-4479 / 3837-4480 
 

 

 

 
 

 

1.1. LOCAL: Rua Alfredo Bueno, nº 1235, Centro, CEP 13910-027, Jaguariúna, 

Estado de São Paulo PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA.  

 

ABERTURA: 1º de junho de 2022  

HORÁRIO: 10:00 horas.  

 

2. OBJETO  

 

2.1. O objeto deste edital é a definição dos parâmetros de PRÉ-QUALIFICAÇÃO, 

de CLASSIFICAÇÃO, de CONVOCAÇÃO e de CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

LOCAÇÃO SOB MEDIDA DE IMÓVEL, para prospecção de pessoas físicas ou 

jurídicas no mercado imobiliário interessadas na elaboração, aprovação de projetos e 

construção de prédio ou na elaboração, aprovação de projetos e execução de reforma 

em prédio existente, e sua subsequente locação, para abrigar a Escola Técnica do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, segundo as 

necessidades do Centro Paula Souza, devendo possuir área mínima construída de 

3.500,00 m2, mais quadra poliesportiva coberta, e área livre mínima de 6.500,00 m2, 

totalizando 10.000,00 m2 de área total,  conforme requisitos constantes neste edital e 

em seus anexos, sob as seguintes condições:  

 

2.1.1. Credenciamento;  

 

2.1.2. Proposta de locação futura a preço de mercado, a qual terá como parâmetro, 

imóveis em condições similares, com vigência inicial do contrato de 20 (vinte) anos, 

passível de prorrogações sucessivas.  

 

3. DOS ANEXOS  
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3.1. Constituem anexos do presente edital e dele fazem parte integrante:  

a) Anexo I – Condições de locação  

b) Anexo I-A – Requisitos Técnicos Básicos da Locação sob Medida;  

c) Anexo II - Indicação e a Distribuição e Interligação dos Ambientes - Fluxograma 

e layouts operacionais básicos  

e) Anexo III – Memorial Descritivo;  

f) Anexo IV – Área de Interesse; 

g) Anexo V – Modelo de Carta Credencial;  

h) Anexo VI – Modelo de Carta Proposta;  

i) Anexo VII – Minuta do Protocolo de Intenções;  

j) Anexo VIII – Documentação exigida para contratação;  

k) Anexo IX – Minuta do contrato de locação;  

l) Anexo X – Termo de Ciência e Notificação.  

 

4. INTRODUÇÃO  

 

4.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura 

dos envelopes referentes a este edital serão realizados no 1º (primeiro) dia útil de 

funcionamento da Prefeitura do Município de Jaguariúna que se seguir, no mesmo 

horário.  

 

4.2. No local indicado serão realizados os seguintes procedimentos pertinentes a este 

Edital:  

 

4.2.1. Recebimento dos envelopes;  
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4.2.2. Abertura dos envelopes e exame de conformidade das propostas e 

documentação;  

 

4.2.3. Divulgação dos participantes classificados e dos desclassificados;  

 

4.2.4. Quaisquer outros procedimentos que se fizerem necessários à realização deste 

Edital.  

 

4.3. As decisões da Presidente da Comissão Permanente de Licitação Permanente de 

Licitação serão comunicadas diretamente aos interessados durante a sessão, lavradas 

em ata, por ofício, com comprovação de seu recebimento ou por e-mail. O resultado 

final do certame também será divulgado mediante publicação de aviso na imprensa 

Oficial e no sítio da Prefeitura na internet, no endereço eletrônico 

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

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

5.1. Poderão participar deste certame pessoas físicas ou jurídicas que atenderem 

as exigências deste edital e seus anexos, pertinentes a:  

 

5.1.1. Apresentar o credenciamento conforme item 7;  

 

5.1.2. Apresentar a proposta e documentos conforme itens 9 e 12; 

 

5.2. Não poderão participar deste certame:  

 

5.2.1. Interessados que se encontrem em concordata, falência ou recuperação judicial, 

no caso de pessoa jurídica, e insolvência, no caso de pessoa física;  
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5.2.2. Estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;  

 

5.2.3. Pessoas físicas e/ou jurídicas que estejam suspensas ou impedidas de participar 

de licitação por qualquer órgão da Administração direta ou indireta, Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;  

 

5.2.4. Pessoas físicas e/ou jurídicas que tenham em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 

inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento da Prefeitura do Município de Jaguariúna, vinculados direta ou 

indiretamente à da área encarregada do presente chamamento.  

 

5.2.4.1. A vedação constante do item 5.2.3, se estende às contratações cujo 

procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os membros e servidores 

geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e 

funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a 

desincompatibilização.  

 

5.3. As pessoas elencadas no art. 9º, da Lei Federal 8.666/1993, bem como as 

mencionadas no artigo 34-A, da Lei Estadual 17.928/2012.  

 

5.4. Os interessados em participar arcarão com todos os custos decorrentes da 

elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a Prefeitura do Município de 

Jaguariúna não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do chamamento público.  



 
                                               Secretaria Municipal de 
                                               Desenvolvimento Econômico e Social            
/prefeituradejaguariunaoficial 
                                                            

                                                           Rua Paraná, 192 - Centro                                                   /prefeituradejaguariuna 
                                                                    Fones: (19) 3837-4479 / 3837-4480 
 

 

 

 
 

 

6. PRÉ-QUALIFICAÇÃO  

 

6.1. O procedimento de pré-qualificação de interessados será processado sob os 

seguintes critérios:  

 

6.1.1. Credenciamento, nos termos do item 7 deste edital;  

 

6.1.2. Apresentar a proposta e documentos conforme itens9 e 12;  

 

7. DO CREDENCIAMENTO  

 

7.1. Nenhuma pessoa física ou jurídica mesmo que credenciada por processo legal 

poderá representar mais de 1 (um) interessado neste edital, assim como, não será 

admitida a participação de mais de 01 (um) representante por pessoa jurídica ou física.  

 

7.2. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento junto à Comissão 

Permanente de Licitação pessoalmente ou através de um representante legal 

(designado por documento legal válido - ato constitutivo, contrato social ou 

procuração), devidamente munido da carta credencial, devendo, ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a cédula de identidade ou outro 

documento equivalente.  

 

7.3. O Credenciamento far-se-á por meio de:  

 

7.3.1. Carta Credencial, conforme modelo constante no Anexo V, firmada pelo 

próprio interessado ou seu representante legal (designado por documento legal válido 

- ato constitutivo, contrato social ou procuração);  
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7.4. O interessado ou seu representante legal que não se credenciar perante o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação ficará impedido de declarar a 

intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, de 

representar o interessado durante a reunião de abertura dos envelopes, salvo como 

ouvinte;  

 

7.5. No caso de pessoa jurídica, o ato constitutivo (estatuto, contrato social ou 

documento equivalente) deverá conter a consolidação até a alteração mais recente.  

 

8. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

 

8.1. Até o dia, horário e local fixado neste edital, cada interessado ou seu 

representante legal deverá entregar ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação Permanente de Licitação, além do credenciamento, o envelope contendo os 

documentos e proposta, fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, 

contendo nas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além do nome ou 

razão social do participante, os seguintes dizeres:  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA/SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2022 

PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

 

8.2. Serão corrigidos durante a sessão quaisquer erros meramente aritméticos, bem 

como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço por metro quadrado, 

mensal e o total, quando prevalecerá sempre o menor valor;  
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8.3. A falta de data, assinatura e/ou rubrica na proposta ou documentos poderá ser 

suprida pelo interessado ou seu representante legal presente à sessão e devidamente 

credenciado;  

 

9. DA PROPOSTA E DOS PREÇOS  

 

9.1. O proponente deverá indicar o valor unitário pretendido para a locação, em R$/m² 

(reais por metro quadrado) de área construída, e o valor mensal total, considerando o 

valor atual do mercado imobiliário, segundo as condições do imóvel a ser construído 

ou adaptado. 

 

9.1.1. A proposta deverá ter como parâmetro, imóveis em condições similares, com 

vigência inicial do contrato de 20 (vinte) anos, passível de prorrogações sucessivas.  

 

9.2. As possíveis variações existentes entre os documentos técnicos deste edital e as 

constantes da proposta de imóvel, relativas às dimensões dos ambientes, configuração 

arquitetônica e interligação dos mesmos poderão ser aceitas pela Administração 

Superior, desde que comprovada a perfeita adaptação às necessidades operacionais 

do órgão, implícitas no citado layout operacional básico.  

 

9.3. Caso o imóvel ofertado possua área construída superior à máxima estipulada ou 

mais vagas de estacionamento que as exigidas, estes excedentes serão 

desconsiderados para efeito de valoração da locação do imóvel.  

 

9.4. Todos os participantes deverão cotar seus preços com todos os tributos cabíveis 

inclusos, bem como todos os demais custos diretos e indiretos necessários ao 

atendimento das exigências do Edital e seus anexos.  
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9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta 

ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos no preço, não sendo 

aceitos pleitos de acréscimos a esse ou qualquer outro título, salvo as previstas neste 

edital e seus anexos.  

 

9.5.1. A proposta deverá contemplar qualquer modalidade tributária (ou não 

tributária) de isenção, não incidência ou redução de alíquota prevista na legislação 

vigente.  

 

9.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será 

da exclusiva e total responsabilidade do interessado, sendo desconsiderados para 

efeito de valoração da locação do imóvel a área construída superior à máxima 

estipulada ou o excedente de vagas de estacionamento que as exigidas neste edital.  

 

10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

10.1. Após a análise das propostas e documentos serão desclassificadas aquelas que:  

 

10.1.1. Apresentarem preços excessivos, ou manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de 

documentação, a qual comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e compatíveis com o objeto;  

 

10.1.2. A não apresentação de documentos e/ou a não comprovação dos requisitos 

estabelecidos para a pré-qualificação implicarão a desqualificação do proponente.  

 

11. DO DESEMPATE  
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11.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação dar-se-á por 

sorteio entre as proponentes em condições de igualdade, em ato público que 

possibilite o acompanhamento pelos interessados.  

 

12. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

12.1. Todos os interessados deverão apresentar dentro do envelope, juntamente com 

a proposta, os documentos relacionados abaixo para a participação, devendo ser 

entregues, de preferência, numerados sequencialmente e na ordem a seguir indicada, 

a fim de permitir maior rapidez na conferência e exame  

 

12.1.1. Localização do imóvel  

 

12.1.1.1. Obrigatoriamente dentro dos limites do Município de Jaguariúna e será 

avaliada de acordo com a sua circunvizinhança e a distância do centro da cidade de 

Jaguariúna - SP, considerando-se o menor trajeto por vias urbanizadas, em 

quilômetros (km).  

 

12.1.1.2. As distâncias entre o imóvel e o ponto de referência serão verificadas por 

meio do site http://maps.google.com.br, ou caso se entenda necessário, confirmadas 

in loco, por meio de diligências.  

 

12.1.2. Condições de acessibilidade ao imóvel  

 

12.1.2.1. Será avaliada de acordo com o tipo de via, com a oferta de vagas de 

estacionamento ao longo da via nas proximidades do imóvel, com a disponibilidade 

de infraestrutura urbana e de transporte coletivo público.  
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12.1.3. Declarações, conforme Anexo X.  

 

12.2. A não apresentação de documentos e/ou a não comprovação dos requisitos 

estabelecidos para a pré-qualificação implicarão a desqualificação do proponente.  

 

12.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar:  

 

12.3.1. Em nome do interessado/proponente e, preferencialmente, com número do 

CNPJ/CPF e com o endereço respectivo:  

 

12.3.1.1. Se o participante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz;  

 

12.3.1.2. Se o participante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz;  

 

12.4. A proposta e documentos exigidos neste edital e seus anexos poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada 

por Cartório competente, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou 

por seus membros, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.  

 

12.5. Os documentos poderão ser autenticados pela Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação ou por seus membros a partir do original, preferencialmente 

até às 18h do dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos envelopes.  

 

12.6. Serão aceitas somente cópias legíveis;  
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12.7. Não serão aceitos documentos rasurados.  

 

12.8. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de 

solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 

necessário.  

 

12.9. O interessado/proponente vencedor deverá manter, durante toda a execução do 

protocolo de intenções e futuro contrato de locação, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de pré-qualificação exigidas neste 

edital e seus anexos.  

 

13. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

 

13.1. A classificação e a seleção da melhor proposta dentre as pré-qualificadas 

levarão em consideração, em especial, os critérios de sua localização, condições de 

acessibilidade e o valor pretendido para a futura locação, conforme conveniência, 

oportunidade e finalidade do imóvel pretendido pela Administração, conforme itens 

9 (e seus subitens), 12.1.1, 12.1.1.1, 12.1.1.2, 12.1.2, 12.1.2.1 e 12.1.3.  

 

13.2. A lista das proponentes classificadas será publicada pela Procuradoria-Geral de 

Justiça.  

 

14. DO PROCEDIMENTO  

 

14.1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital serão recebidos 

os credenciamentos e será aberta, pela Presidente da Comissão Permanente de 
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Licitação Permanente de Licitação, a sessão pública destinada ao recebimento e 

abertura dos envelopes.  

 

14.1.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessado 

retardatário, a não ser como ouvinte.  

 

14.1.2. Serão aplicadas as penalidades previstas neste edital ao interessado que fizer 

ou apresentar declaração falsa.  

 

14.2. No dia e horário indicado no item 1.1, o participante, pretendendo efetuar o 

credenciamento, deverá apresentar ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação a carta credencial, conforme modelo no Anexo V, que deverá estar fora do 

envelope, procedendo em seguida à abertura dos mesmos e aos seguintes 

procedimentos:  

 

14.2.1. Exame de conformidade das propostas, consistindo em conferência destas 

com o objeto e as exigências deste edital;  

 

14.2.2. Colocação das propostas em ordem crescente de preços cotados, 

considerando-se o valor do aluguel por metro quadrado contido na carta proposta;  

 

14.2.2.1. Após abertos todos os envelopes e estabelecida a ordem das propostas pela 

ordem crescente do valor do aluguel por metro quadrado, os autos serão remetidos 

para análise técnica dos documentos e seleção da proposta mais vantajosa, nos termos 

do item 13, após a qual será publicada a lista de classificação, definida pela área 

técnica.  
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14.3. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação.  

 

14.4. O interessado que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital e seus anexos, ou com 

irregularidade, será desclassificado, sem prejuízo de serem-lhe aplicadas, no que 

couber, as penalidades previstas neste edital e demais cominações legais.  

 

14.5. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão, 

sendo permitido tão somente a renovação de documentos apresentados que perderem 

seu prazo de validade.  

 

14.6. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ainda, como parte 

das atribuições que lhe competem durante a realização deste certame:  

 

14.6.1. Conduzir os trabalhos dos membros da Comissão Permanente de Licitação;  

 

14.6.2. Receber a proposta e documentos, publicando a lista de classificação das 

participantes que não foram desclassificadas, após a manifestação da área técnica 

sobre a conformidade das propostas e documentos com os requisitos do edital;  

 

14.6.3. Declarar o vencedor, detentor da proposta considerada como a mais vantajosa 

para a Prefeitura Municipal de Jaguariúna, após constatado o atendimento das 

exigências deste edital, se não houver interposição de recurso;  

 

14.6.4. Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente 

a este edital;  
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14.6.5. Encaminhar o processo relativo a este edital, devidamente instruído, depois 

de ocorrida a declaração do vencedor, com vistas à homologação deste procedimento.  

 

14.7. Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Jaguariúna, ou a quem este designar, 

caberá:  

 

14.7.1. Decidir a respeito dos recursos contra atos do Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação;  

 

14.7.2. Declarar o participante vencedor, se houver interposição de recurso;  

 

14.7.3. Homologar o resultado deste edital, depois de decididos os recursos 

porventura interpostos contra atos da Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação;  

 

14.7.4. Promover a celebração do protocolo de intenções, bem como do futuro 

contrato de locação correspondente a este procedimento.  

 

14.8. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes em um único 

momento ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem 

dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em 

ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.  

 

14.9. Os envelopes não abertos e rubricados no fecho ficarão em poder da Comissão 

Permanente de Licitação e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada 

para prosseguimento dos trabalhos.  
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14.9.1. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos participantes ou 

seus representantes legais presentes, mediante registro na ata respectiva.  

 

14.10. Todas as propostas e os documentos contidos nos envelopes serão rubricados, 

obrigatoriamente, pela Comissão Permanente de Licitação Permanente de Licitação 

e pelos interessados presentes à sessão ou seus representantes legais.  

 

14.11. É facultada ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou à 

autoridade superior, em qualquer fase deste edital, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

informação ou de documentos que deveriam constar originariamente do envelope.  

 

14.11.1. Nesse caso, a declaração do vencedor somente ocorrerá após a conclusão da 

diligência promovida.  

 

14.12. A declaração do vencedor e a homologação do seu objeto somente serão 

efetivadas:  

 

14.12.1. Se não houver manifestação de nenhum interessado de sua intenção de 

interpor recurso, devidamente registrado em ata durante o transcurso da sessão, caso 

em que a declaração do vencedor caberá ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação.  

 

14.12.2. Se houver interposição de recurso contra atos da Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto 

e dado conhecimento do seu resultado, a declaração do vencedor e a homologação 

caberá ao Prefeito do Município de Jaguariúna – SP, ou a quem este designar.  
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14.13. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, devendo o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação elaborar a ata circunstanciada da 

reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pela Comissão Permanente de 

Licitação e pelos participantes ou seus representantes legais presentes.  

 

14.14. Da ata relativa a este edital constarão os registros dos interessados e/ou seus 

representantes credenciados, a análise das propostas e dos documentos, os preços das 

propostas escritas, a manifestação do participante quanto à interposição de recurso, 

sem prejuízo de outros registros entendidos necessários.  

 

15. CONVOCAÇÃO  

 

15.1. A Pré-Qualificação e a Classificação de proponente não geram quaisquer 

direitos subjetivos a sua seleção ou futura contratação, prestando-se apenas para 

indicar à Administração os proponentes que poderão ser convocados, entre outros 

motivos, para:  

 

15.1.1. Conhecimento dos pressupostos fáticos e técnicos que deverão ser 

considerados para a elaboração dos projetos de construção ou adaptação no imóvel 

proposto, a serem entregues à Prefeitura do Município de Jaguariúna - SP, nos prazos 

definidos no quadro abaixo, contados a partir da assinatura do Protocolo de Intenções, 

nos seguintes prazos máximos: 

 

Projeto de arquitetura 30 dias 

Projetos Complementares 60 dias 

 

15.1.2. Ratificação ou retificação da proposta do valor do aluguel por m² (metro 

quadrado) de área construída, e mensal;  
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15.1.3. Comprovação das condições de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e 

trabalhista, e de capacidade econômico-financeira, constantes do Anexo VIII – 

Documentação exigida para contratação;  

 

15.1.4. Comprovação da disponibilidade do imóvel, por meio da apresentação de 

documento que  

 

15.1.4.1. A comprovação da efetiva propriedade do imóvel poderá ser prorrogada 

mediante autorização da Administração Superior, e a critério desta, caso a proponente 

apresente, no momento da convocação, instrumento de aquisição do imóvel proposto 

(contrato de promessa de compra e venda de imóvel ou documento equivalente), a 

ser amortizado e integralizado à sua propriedade em momento anterior à data 

estimada de celebração do futuro contrato de locação.  

 

15.1.5. Assinatura de Protocolo de Intenções, conforme Anexo VII;  

 

15.2. A decisão da Administração para aceitação ou recusa da proposta levará em 

conta, também, os preceitos contidos no artigo 24, inciso X, e no artigo 26, ambos da 

Lei nº 8.666/1993.  

 

16. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO  

 

16.1. A locação futura somente será efetuada a preços do mercado local referente a 

imóveis em condições similares, na data da efetivação do contrato, cujo valor será 

verificado mediante pesquisa de preços, inclusive daqueles praticados perante outros 

órgãos públicos ou empresas comerciais estabelecidas na região de localização do 

imóvel.  
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16.2. A contratação inicial de locação será pelo prazo de 20 (vinte) anos, passível de 

prorrogações sucessivas.  

 

16.3. O contrato de locação será firmado ao final da execução da obra ou dos serviços 

de engenharia, mediante a verificação do cumprimento dos pressupostos fáticos e 

técnicos estabelecidos.  

 

16.3.1. Para a celebração do contrato de locação será obrigatória a apresentação da 

documentação constante do Anexo VIII – Documentação exigida para contratação, 

somados aos documentos do imóvel estabelecidos pelas cláusulas quinta e sétima do 

Protocolo de Intenções, bem como da declaração sem pendências do Cadastro 

Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN) e, 

ainda, de demais documentos porventura arrolados em norma e legislação 

pertinentes.  

 

16.3.2. Caso constatada alguma inconformidade técnica na execução da obra ou 

reforma, ou verificada pendência na documentação apresentada, a Administração 

poderá, a seu critério e com fundamento nos princípios da oportunidade e da 

conveniência, celebrar o contrato de locação, desde que as inconsistências apontadas 

não impeçam a efetiva ocupação do imóvel e o atendimento das necessidades do 

Centro Paula Souza estabelecidas neste documento.  

 

16.3.3. Na celebração do contrato de locação nos termos do item anterior, deverá ser 

realizada a adequação dos valores e dos prazos constantes da proposta de locação, 

proporcionalmente às estimativas de custos e de tempo necessários à regularização 

técnica e/ou documental do imóvel, sem prejuízo de eventuais outras medidas 

cabíveis, tais como indenização, ressarcimento, etc.  
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16.4. A contratação da locação deverá contemplar um prazo de carência de no mínimo 

03 (três) meses contados da data da efetiva disponibilidade do imóvel após a 

assinatura do contrato de locação, considerando a necessidade do Centro Paula Souza 

proceder as instalações necessárias à sua ocupação e funcionamento.  

 

16.5. Caso celebrado o contrato de locação fundamentado nos itens 16.3.2 e 16.3.3 e 

ultrapassado o prazo de carência sem o saneamento das inconformidades técnicas ou 

das pendências documentais, ficará suspensa a responsabilidade de pagamento dos 

aluguéis até a completa regularização, pela locadora, dos referidos apontamentos.  

 

16.6. Durante a execução da obra ou da reforma equipes da Prefeitura do Município 

de Jaguariúna – SP e do Centro Paula Souza poderão vistoriar as obras para 

verificação do fiel cumprimento das obrigações assumidas. Estas visitas serão 

devidamente agendadas com o interessado ou seu representante legal, identificado no 

protocolo de intenções. No caso de detecção de incompatibilidades entre o 

especificado e o executado, a qualquer tempo, serão solicitadas as adequações 

necessárias a serem executadas para atendimento das condições de locação.  

 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

17.1. PRAZO DE RECURSOS  

 

17.1.1. Da análise da documentação e da decisão quanto à pré-qualificação, 

classificação e seleção de proponente caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da confirmação do recebimento da Ata de Julgamento que intimou o 

interessado/proponente ou seu representante legal da decisão ou do primeiro dia útil 

seguinte ao seu envio, o que ocorrer primeiro.  
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17.1.2. Intimados da interposição de recurso, os demais proponentes poderão 

apresentar contrarrazões também no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

 

17.1.3. Decididos os recursos, o resultado final será homologado pela autoridade 

competente, publicando-se o resultado na Imprensa Oficial do Município de 

Jaguariúna - SP.  

 

17.2. Os autos do processo estarão sempre com vista aos interessados no horário de 

expediente.  

 

17.3. Observado o disposto no artigo 109, da Lei n.º 8.666/93, o participante poderá 

apresentar recurso ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata (quando 

presentes todos os participantes), nos casos de julgamento das propostas e 

documentos, anulação ou revogação deste edital.  

 

17.3.1. Da análise da documentação e da decisão quanto à pré-qualificação, 

classificação e seleção de proponente também caberá recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata (quando presentes todos 

os participantes).  

 

17.4. Interposto o recurso, será comunicado aos demais participantes, que poderão 

apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, 

apresentadas contrarrazões ou não ao recurso, a Comissão Permanente de Licitação 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, 

devidamente informado, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito.  
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17.5. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do interessado que 

pretender modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de 

Licitação Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, 

exclusivamente, anexando-os ao recurso próprio.  

 

17.6. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de 

Licitação, logo após ter sido protocolizado no Departamento de Protocolo, situada na 

Rua Alfredo Engler, 1235, Centro, andar térreo do edifício do Paço Municipal.  

 

17.7. Toda petição de impugnação do edital, de interposição de recurso ou de 

contrarrazões deverá ser protocolada sob pena de seu não conhecimento.  

 

18. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

18.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente 

Chamamento Público, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada no item 1.1, 

devendo a Prefeitura de Jaguariúna, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.  

 

18.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura de 

Jaguariúna aquele que não o fizer até 5 (cinco) dias úteis da data fixada no item 1.1, 

apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso.  

 

18.3. A impugnação feita pela licitante não a impedirá de participar deste certame até 

o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não 

seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e a abertura dos envelopes 

Proposta e Documentação.  
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18.4. A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de 

Licitação, logo após ter sido protocolizada no Departamento de Protocolo, situado na 

Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro, Jaguariúna - SP.  

 

19. DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS  

 

19.1. O participante deverá promover o regular acesso ao endereço de e-mail 

username@domínio obrigatoriamente informado em sua proposta, que será a forma 

preferencial de comunicação dos atos processuais, comprometendo-se em acusar o 

recebimento da notificação eletrônica oriunda da Prefeitura de Jaguariúna em até 01 

(um) dia útil, data esta em que iniciará a contagem dos prazos decorrentes, observados 

os casos legais de intimação dos atos mediante publicação em imprensa oficial.  

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

20.1. Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, 

além da prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e no inciso IV do art. 5º da Lei Estadual nº 18.672/2014 e 

Lei Estadual nº 17.928/2012, a prática dos atos previstos no art. 7º da Lei Federal nº 

10.520/2002, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los. 

  

20.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantido 

o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa;  

III- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração;  
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;  

V - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

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

 

20.3. Será aplicada a sanção de advertência para condutas de inexecução parcial de 

deveres de diminuta monta, apontadas pela fiscalização.  

 

20.4. Será aplicada a sanção de multa de mora por atraso injustificado na execução 

do contrato, graduada de acordo com a gravidade da infração obedecidos os seguintes 

limites máximos:  

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa da licitante vencedora em 

firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias úteis contados da data de sua convocação;  

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

da parte do fornecimento ou serviço não realizado;  

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 

não realizado, por dia subsequente ao trigésimo.  

 

20.5. As multas previstas nos incisos II e III do item 20.4, calculadas pela Contratante, 

ficam limitadas em até o equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da parte do 

fornecimento ou serviço não realizado, por ocorrência. 

  

20.6. A critério da Administração da Contratante, as multas previstas no item 20.4 

poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do 

grau de infração cometida pela contratada, sem prejuízo de eventual rescisão 

contratual. 
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20.7. As multas previstas no item 20.4, poderão ser aplicadas sem prejuízo da 

cobrança de eventuais lucros cessantes e/ou danos emergentes, causados pela 

Contratada, a serem apurados pela Contratante.  

 

20.8. Nos casos de inexecução parcial que não configurem hipótese para cominação 

de multa de mora (atraso injustificado na execução do contrato), poderá ser aplicada 

multa de até 10% do valor do contrato.  

 

20.9.A multa, aplicada após regular processo administrativo, ensejará:  

I - a notificação da Contratada para recolher o montante apurado no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da decisão;  

II - a glosa dos respectivos valores dos créditos que a Contratada possuir junto à 

Contratante;  

III - a execução da garantia contratual;  

IV – a inscrição da Contratada junto a Dívida Ativa da Prefeitura de Jaguariúna;  

V – e, em qualquer caso, a cobrança judicial.  

 

20.10. A (s) multa (s) a ser (em) aplicada (s) não impede (m) que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.  

  

20.11. Será aplicada a sanção de suspensão de participação em licitação e o 

impedimento de contratar com a Administração, e deverá ser graduada pelos 

seguintes prazos:  

 

I - 6 (seis) meses, nos casos de:  

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o 

fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela 

Administração;  
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b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.  

 

II - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de 

serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;  

 

III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:  

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou 

danificada;  

b) paralisação de fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à 

Administração;  

c) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 

administração estadual;  

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo.  

e) abandonar ou não iniciar a execução de obra ou serviço, diminuir o seu ritmo de 

execução ou descumprir o cronograma físico previsto no edital ou no contrato, salvo 

nas hipóteses decorrentes de força maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior 

a 90 (noventa) dias ou ordem expressa e por escrito do contratante.  

 

20.12. À Licitante Vencedora que, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de 

impedimento de licitar e contratar com a Contratante, por prazo não superior a 05 

(cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 

dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.  
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20.13. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, para a Contratada que praticar infração prevista no 

inciso III do item 20.11, ficando impedida de licitar e contratar com a Contratante, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida quando ressarcida a Contratante dos prejuízos resultantes e após decorrido 

o prazo da respectiva sanção.  

 

20.14. Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita ao cancelamento de 

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Contratante e, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/1993.  

 

20.15. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificados e aceitos pela Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades 

mencionadas.  

 

20.16. As sanções de advertência, suspensão de licitar e de impedimento de contratar 

e a declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com 

as de multa.  

 

20.17. O interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas 

admitidas em direito, por iniciativa e às expensas daquele que as indicou.  

 

20.18. Ao contratado, que incorram nas faltas referidas no item 20.1 aplicam-se, 

segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o 

contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 
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21. DA RESCISÃO  

 

21.1. A inexecução total ou parcial do protocolo de intenções ou do contrato de 

locação enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 

8.666/93.  

 

21.2. A rescisão do protocolo de intenções ou do contrato poderá ser:  

 

21.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, notificando-se a 

Contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa;  

 

21.2.2. Amigável, por acordo entre a parte, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; ou  

 

21.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

 

21.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  

 

21.4. Os casos de rescisão do protocolo de intenções ou do contrato serão 

formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.  

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 



 
                                               Secretaria Municipal de 
                                               Desenvolvimento Econômico e Social            
/prefeituradejaguariunaoficial 
                                                            

                                                           Rua Paraná, 192 - Centro                                                   /prefeituradejaguariuna 
                                                                    Fones: (19) 3837-4479 / 3837-4480 
 

 

 

 
 

22.1. Salvo o ajuste no valor da locação a ocorrer na forma dos anexos, em nenhuma 

hipótese o conteúdo da proposta de preço poderá ser alterado, seja com relação às 

descrições, prazos ou de qualquer outra condição que importe em modificação dos 

seus termos originais, ressalvadas as alterações destinadas a sanar apenas falhas 

formais, oportunidade em que serão analisadas pela Comissão Permanente de 

Licitação Permanente de Licitação.  

 

22.2. Salvo os casos definidos no edital e seus anexos, não será concedido prazo para 

apresentação de documentos faltantes que não tiverem sido entregues até o momento 

da abertura dos trabalhos.  

 

22.3. A ausência de pedido de esclarecimentos complementares ou de impugnação 

por parte das proponentes implicará na tácita admissão de que as informações técnicas 

e jurídicas foram consideradas suficientes.  

 

22.4. O aviso do presente Edital de Chamamento será publicado na Imprensa Oficial 

da Prefeitura do Município de Jaguariúna.  

 

22.5. O fluxograma, layouts operacionais básicos presentes no Anexo II-A são 

meramente exemplificativos, podendo ser ajustados pela Administração, conforme o 

caso concreto. 

 

22.6. A íntegra deste edital estará disponível no Portal da Prefeitura de Jaguariúna, 

no endereço eletrônico http://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/. 

 

22.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados em qualquer fase do edital. 
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22.8. A participação no procedimento implica, automaticamente, a aceitação integral 

dos termos deste Edital e seus Anexos. 

 

23. DO FORO 

 

23.1. Para solução das questões decorrentes da execução deste instrumento, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o Foro da cidade de Jaguariúna 

- SP. 

 

23.2. Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital cujo aviso será afixado 

na Prefeitura do Município de Jaguariúna nos placares de praxe e publicado na 

Imprensa Oficial do Município de Jaguariúna. 

 

 

Jaguariúna, aos 11 de Maio de 2022. 

 

 

 

_________________________________________ 

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social 

Josino José da Silva 
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ANEXO I 

CONDIÇÕES DE LOCAÇÃO 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA 

TÉCNICA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

“PAULA SOUZA” – CEETEPS 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto deste edital é a definição dos parâmetros de PRÉ-QUALIFICAÇÃO, 

de CLASSIFICAÇÃO, de CONVOCAÇÃO e de CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

LOCAÇÃO SOB MEDIDA DE IMÓVEL, para prospecção de pessoas físicas ou 

jurídicas no mercado imobiliário interessadas na elaboração, aprovação de projetos e 

construção de prédio ou na elaboração, aprovação de projetos e execução de reforma 

em prédio existente, e sua subsequente locação, para abrigar a Escola Técnica do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, segundo as 

necessidades do Centro Paula Souza, devendo possuir área mínima construída de 

3.500,00 m2, mais quadra poliesportiva coberta, e área livre mínima de 6.500,00 m2, 

totalizando 10.000,00 m2 de área total, conforme requisitos constantes neste 

documento e em seus anexos. 

 

1.2. Integram o presente documento os seguintes anexos: 

 

1.2.1. Anexo I A– Requisitos Técnicos Básicos da Locação sob Medida 

 

1.2.2. Anexo V – Carta Credencial (Modelo) 
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1.2.3. Anexo VI – Carta Proposta (Modelo) 

 

1.2.4. Anexo VII – Minuta do Protocolo de Intenções 

 

1.2.5. Anexo VIII – Documentação exigida para contratação 

 

2. DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

 

2.1. O procedimento de pré-qualificação de interessados será processado sob os 

seguintes critérios: 

 

2.1.1. Credenciamento: 

 

2.1.1.1. Carta Credencial, conforme modelo constante no Anexo IV, firmada pelo 

próprio interessado ou seu representante legal (designado por documento legal válido 

- ato constitutivo, contrato social ou procuração); 

 

2.1.2. Proposta de locação futura a preço de mercado, a qual terá como parâmetro, 

imóveis em condições similares, com vigência inicial do contrato de 20 (vinte) anos, 

passível de prorrogações sucessivas. 

 

2.1.2.1. Carta Proposta, constante do Anexo VI, com proposta de locação futura a 

preço de mercado, conforme com vigência inicial do contrato de 20 (vinte) anos, 

passível de prorrogações sucessivas. 

 

2.2. A não apresentação de documentos e/ou a não comprovação dos requisitos 

estabelecidos para a pré-qualificação implicarão a desqualificação do proponente. 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

3.1. A classificação e a seleção da melhor proposta dentre as pré-qualificadas levarão 

em consideração, em especial, os critérios de sua localização, condições de 

acessibilidade e o valor pretendido para a futura locação, conforme conveniência, 

oportunidade e finalidade do imóvel pretendido pela Administração, nos seguintes 

termos: 

3.1.1. Localização e dimensões do imóvel pretendido 

 

3.1.1.1. Obrigatoriamente dentro dos limites do Município de Jaguariúna, e será 

avaliada de acordo com a sua circunvizinhança e a distância do ponto de referência 

(centro da cidade Paço Municipal), considerando-se o menor trajeto por vias 

urbanizadas, em quilômetros (km); área mínima construída deverá ser  de 3.500,00 

m2, mais quadra poliesportiva coberta, e área livre mínima de 6.500,00 m2, 

totalizando 10.000,00 m2 de área total. 

 

3.1.1.2. As distâncias entre o imóvel e o ponto de referência serão verificadas por 

meio do site http://maps.google.com.br, ou caso se entenda necessário, confirmadas 

in loco, por meio de diligências. 

 

3.1.2. Condições de acessibilidade ao imóvel. 

 

3.1.2.1. Será avaliada de acordo com o tipo de via, com a oferta de vagas de 

estacionamento ao longo da via nas proximidades do imóvel, com a disponibilidade 

de infraestrutura urbana e de transporte coletivo público. 

 

3.1.3. Proposta de valor para futura locação: 
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3.1.3.1. O proponente deverá indicar o valor unitário pretendido para a locação, em 

R$/m² (reais por metro quadrado) de área construída, e o valor mensal total, 

considerando o valor atual do mercado imobiliário, segundo as condições do imóvel 

a ser construído ou adaptado. 

 

3.1.3.2. As possíveis variações existentes entre os documentos técnicos deste edital e 

as constantes da proposta de imóvel, relativas às dimensões dos ambientes, 

configuração arquitetônica e interligação dos mesmos poderão ser aceitas pela 

Administração Superior, desde que comprovada a perfeita adaptação às necessidades 

operacionais do órgão, implícitas no citado layout operacional básico. 

 

3.1.3.3. Caso o imóvel ofertado possua área construída superior à máxima estipulada 

ou mais vagas de estacionamento que as exigidas, estes excedentes serão 

desconsiderados para efeito de valoração da locação do imóvel. 

 

3.2. A lista das proponentes classificadas será publicada pela Prefeitura do Município 

de Jaguariúna. 

 

4. DA CONVOCAÇÃO 

 

4.1. A Pré-Qualificação e a Classificação de proponente não geram quaisquer direitos 

subjetivos a sua seleção ou futura contratação, prestando-se apenas para indicar à 

Administração os proponentes que poderão ser convocados, entre outros motivos, 

para: 

 

4.1.1. Conhecimento dos pressupostos fáticos e técnicos que deverão ser 

considerados para a elaboração dos projetos de construção ou adaptação no imóvel 

proposto, a serem entregues à Prefeitura do Município de Jaguariúna, nos prazos 
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definidos no quadro abaixo, contados a partir da assinatura do Protocolo de Intenções, 

nos seguintes prazos máximos: 

 

Projeto de arquitetura 30 dias 

Projetos Complementares 60 dias 

 

4.1.2. Ratificação ou retificação da proposta do valor do aluguel por m² (metro 

quadrado) de área construída, e mensal; 

 

4.1.3. Comprovação das condições de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e 

trabalhista, e de capacidade econômico-financeira, constantes do Anexo VIII – 

Documentação exigida para contratação; 

 

4.1.4. Comprovação da disponibilidade do imóvel, por meio da apresentação de 

documento que confirme a propriedade do imóvel em nome da proponente, por 

instrumento firmado perante registro público acompanhado da sua matrícula 

atualizada; 

 

4.1.4.1. A comprovação da efetiva propriedade do imóvel poderá ser prorrogada 

mediante autorização da Administração Superior, e a critério desta, caso a proponente 

apresente, no momento da convocação, instrumento de aquisição do imóvel proposto 

(contrato de promessa de compra e venda de imóvel ou documento equivalente), a 

ser amortizado e integralizado à sua propriedade em momento anterior à data 

estimada de celebração do futuro contrato de locação. 

 

4.1.5. Assinatura de Protocolo de Intenções, conforme Anexo VII; 

 



 
                                               Secretaria Municipal de 
                                               Desenvolvimento Econômico e Social            
/prefeituradejaguariunaoficial 
                                                            

                                                           Rua Paraná, 192 - Centro                                                   /prefeituradejaguariuna 
                                                                    Fones: (19) 3837-4479 / 3837-4480 
 

 

 

 
 

4.2. A decisão da Administração para aceitação ou recusa da proposta levará em 

conta, também, os preceitos contidos no artigo 24, inciso X, e no artigo 26, ambos da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

5. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 

 

5.1. A locação futura somente será efetuada a preços do mercado local referente a 

imóveis em condições similares, na data da efetivação do contrato, cujo valor será 

verificado mediante pesquisa de preços, inclusive daqueles praticados perante outros 

órgãos públicos ou empresas comerciais estabelecidas na região de localização do 

imóvel. 

 

5.2. A contratação inicial de locação será pelo prazo de 20 (vinte) anos, passível de 

prorrogações sucessivas. 

 

5.3. O contrato de locação será firmado ao final da execução da obra ou dos serviços 

de engenharia, mediante a verificação do cumprimento dos pressupostos fáticos e 

técnicos estabelecidos. 

 

5.3.1. Para a celebração do contrato de locação será obrigatória a apresentação da 

documentação constante do Anexo VIII – Documentação exigida para contratação, 

somados aos documentos do imóvel estabelecidos pelas cláusulas quinta e sétima do 

Protocolo de Intenções, bem como demais documentos porventura arrolados em 

norma e legislação pertinentes. 

 

5.3.2. Caso constatada alguma inconformidade técnica na execução da obra ou 

reforma, ou verificada pendência na documentação apresentada, a Administração 

poderá, a seu critério e com fundamento nos princípios da oportunidade e da 
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conveniência, celebrar o contrato de locação, desde que as inconsistências apontadas 

não impeçam a efetiva ocupação do imóvel e o atendimento das necessidades da 

Escola Técnica do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – 

CEETEPS estabelecidas neste documento. 

 

5.3.3. Na celebração do contrato de locação nos termos do item anterior, deverá ser 

realizada a adequação dos valores e dos prazos constantes da proposta de locação, 

proporcionalmente às estimativas de custos e de tempo necessários à regularização 

técnica e/ou documental do imóvel, sem prejuízo de eventuais outras medidas 

cabíveis, tais como indenização, ressarcimento, etc. 

 

5.4. A contratação da locação deverá contemplar um prazo de carência de no mínimo 

03 (três) meses contados da data da efetiva disponibilidade do imóvel após a 

assinatura do contrato de locação, considerando a necessidade necessidades da Escola 

Técnica do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS 

proceder as instalações necessárias à sua ocupação e funcionamento. 

 

5.5. Caso celebrado o contrato de locação fundamentado nos itens 5.3.2 e 5.3.3 e 

ultrapassado o prazo de carência sem o saneamento das inconformidades técnicas ou 

das pendências documentais, ficará suspensa a responsabilidade de pagamento dos 

aluguéis até a completa regularização, pela locadora, dos referidos apontamentos. 

 

5.6. Durante a execução da obra ou da reforma equipes da Prefeitura do Município 

de Jaguariúna e da Escola Técnica do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

“Paula Souza” – CEETEPS poderão vistoriar as obras para verificação do fiel 

cumprimento das obrigações assumidas. Estas visitas serão devidamente agendadas 

com o interessado ou seu representante legal, identificado no protocolo de intenções. 

No caso de detecção de incompatibilidades entre o especificado e o executado, a 
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qualquer tempo, serão solicitadas as adequações necessárias a serem executadas para 

atendimento das condições de locação. 
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ANEXO I-A 

REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS DA LOCAÇÃO SOB MEDIDA 

 

 o imóvel/projeto deverá atender, no mínimo, às exigências previstas nos 

documentos Programa de Necessidades e Memorial Descritivo; 

 elaboração e aprovação de todos os projetos (arquitetônico, fundações, 

estrutural, elétrico, hidrossanitário, incêndio, ar condicionado, etc) e 

licenciamentos junto aos órgãos competentes; 

 disponibilização de área de estacionamento; 

 acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme NBR 9050, em especial 

rampas de acesso (com corrimãos e piso antiderrapante), calçada (passeio 

público) com sinalização através de piso podotátil (direcional e alerta); 

sanitários adaptados (porta com vão livre mínimo de 80 cm, barras de apoio, 

etc); 

 obrigatoriedade de instalação de elevador acessível para construção com 

pavimentos; 

 sanitários preferencialmente com iluminação e ventilação natural; 

 obtenção do AVCB perante o Corpo de Bombeiros; 

 obtenção de Carta de Habite-se ou Atestado de Conclusão. 
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ANEXO II 

INDICAÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO E INTERLIGAÇÃO DOS AMBIENTES 

 

Segue Indicação e a distribuição e interligação dos ambientes. As possíveis 

variações existentes entre as dimensões dos ambientes, bem como a configuração 

arquitetônica e interligação dos mesmos, definidas neste documento e as constantes 

na proposta poderão ser aceitas pela Administração, desde que comprovada a perfeita 

adaptação às necessidades operacionais do órgão, implícitas no citado layout 

operacional básico. 

 

Caso o imóvel ofertado possua área construída superior à máxima estipulada, 

este excedente não será considerado para efeito de valoração do aluguel. 

 

A área mínima construída de 3.500,00 m2, mais quadra poliesportiva coberta, 

e área livre mínima de 6.500,00 m2, totalizando 10.000,00 m2 de área total, apta a 

adaptações conforme Projeto Básico/Planta Baixa em anexo. 

  

A construção e/ou adaptação do imóvel fica a cargo do 

LOCADOR/PROPONENTE. As adaptações estão orçadas em R$ 3.299.222.01 (Três 

milhões duzentos e noventa e nove mil duzentos e vinte e dois reais e um centavo), 

conforme orçamento (Anexo II). 

 

Como premissa básica, o imóvel requer atender aos requisitos urbanísticos de 

ocupação e uso definidos por lei municipal específica para este propósito bem como 

parâmetros da edificação delimitados por código de obras municipal, ou instrumento 

legal equivalente. 
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O acesso ao edifício deverá ser projetado de forma a priorizar a segurança 

patrimonial e dos seus ocupantes. Esses mesmos acessos deverão permitir, com 

segurança e rapidez, o esvaziamento do prédio em caso de emergência, obedecendo 

às determinações do Corpo de Bombeiros. 

 

O acesso será realizado pela recepção, que deverá estar situada logo na entrada 

do edifício, sendo que na recepção deverá ser prevista a instalação de infraestrutura 

para sistema de controle de acesso. 

 

A edificação deverá obedecer a todos os parâmetros de acessibilidade exigidos 

na norma brasileira ABNT NBR-9050. 

 

O imóvel ofertado deverá disponibilizar vagas de estacionamento privativas e 

deverão estar previstas as vagas destinadas aos deficientes e idosos, de acordo com 

legislação vigente. 
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ANEXO III 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMÓVEL PRETENDIDO PARA 

INSTALAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA DO CENTRO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – 

CEETEPS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

 

1. OBJETO 

Definir parâmetros mínimos a serem atendidos pela edificação a ser ofertada por 

investidor interessado na locação sob medida para instalação de Escola Técnica do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, no Município 

de Jaguariúna. 

 

Serão descritos: a localização do imóvel, os parâmetros gerais, arquitetônicos, das 

instalações e construtivos mínimos, a fim de que o investidor interessado possa 

viabilizar a elaboração do projeto arquitetônico e dos projetos complementares que 

atendam plenamente as necessidades instalação da Escola Técnica do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, no Município de 

Jaguariúna. 

 

2. PARÂMETROS GERAIS 

 

Todos os projetos necessários à construção ou adaptação do edifício (arquitetônico, 

estrutural, elétrico, SPDA, cabeamento estruturado, CFTV, controle de acesso, 

hidrossanitário, prevenção e combate de incêndio, mecânicos e outros) deverão ser 

elaborados por profissionais legalmente habilitados e serão inteiramente de 

responsabilidade do investidor, incluindo sua aprovação junto aos órgãos 

competentes. 
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A elaboração do projeto arquitetônico deverá contar com representação gráfica de 

planta de situação, planta de locação, planta baixa, planta de cobertura, cortes, 

fachadas, planta de paisagismo, tabelas e detalhamentos construtivos e demais itens 

de detalhamento necessários para o perfeito entendimento da construção do imóvel e 

que possibilitem a elaboração dos projetos complementares. 

 

O pé-direito livre mínimo para pavimento será de 3,00m. 

 

O imóvel deverá contemplar condições de acessibilidade universal, incluindo áreas 

de circulação, elevador em caso de construção com mais de um pavimento, banheiros, 

vagas de estacionamento públicos e privativos e acessos. 

 

O investidor/locador terá que entregar as cópias das seguintes documentações: 

- Projeto de Arquitetura com as devidas aprovações; 

- Projetos complementares com as respectivas aprovações necessárias; 

- Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) junto ao CREA-SP e/ou Registros 

de Responsabilidade Técnica junto ao CAU-SP; 

- Estudos de vizinhança ou de trânsito porventura exigidos pela prefeitura municipal, 

bem como a documentação de sua aprovação; 

- Licenças Ambientais necessárias; 

- Termo de HABITE-SE do imóvel ou equivalente emitido pela prefeitura; 

- Certificado de conformidade. 

 

Visando garantir segurança ao prédio, nas divisas, o perímetro do terreno deverá ser 

cercado, em altura compatível para impedir o acesso: 

- Nas divisas com outros imóveis, utilizar muros de alvenaria, revestidos com 

argamassa e pintados, ou alambrado; 

- Nas divisas com ruas, utilizar gradil leve pré-fabricado, do tipo Belgo ou similar. 
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As áreas de permeabilidade deverão receber grama compatível com as características 

de insolação do local e as paredes externas deverão possuir calçada de proteção em 

todo o perímetro da edificação com no mínimo 60 cm de largura. 

 

A execução de todos os serviços deverá obedecer rigorosamente a todas as exigências 

normativas e legais, bem como às boas práticas da engenharia. 

 

3. PADRÃO CONSTRUTIVO E DESEMPENHO 

 

A descrição do padrão apresentada compreende as informações, especificações e 

materiais a serem utilizados para a construção da edificação. Tais materiais definem 

o acabamento, utilização e manutenção esperado para o edifício ao longo do tempo 

que durará a locação, portanto, representam os quesitos mínimos de aceitação do 

imóvel para locação. O investidor pode, a seu critério, adotar padrões de desempenho, 

qualidade e de durabilidade superiores aos exigidos, porém, não resultará em 

acréscimo no valor de locação do imóvel. 

 

A edificação precisa apresentar plenas condições de funcionamento na entrega das 

chaves e com desempenho condizente aos requisitos estabelecidos pela NBR 15.575 

e suas partes, incluindo as condições de garantia e durabilidade dos seus sistemas e 

componentes da edificação, como devidamente estabelecidas na parte 1 da 

supracitada norma. 

 

3.1. Vedações 

 

Toda a vedação externa deverá ser em alvenaria, executada em blocos cerâmicos com 

assentamento de ½ vez. Da mesma forma, será utilizado o tijolo maciço para o 
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preenchimento de embasamentos e outros elementos que caracterizem blocos ou 

apoios de proteção. Em todo pano de alvenaria, deverão ser utilizadas “vergas” e 

“contravergas” nas aberturas de janelas e portas, em comprimento suficiente para 

distribuição das cargas de forma adequada. As divisórias internas serão executadas 

em alvenaria ou em gesso acartonado, de acordo com a conveniência do investidor 

interessado. 

 

3.2. Portas 

 

As portas internas serão em madeira para aplicação de verniz. Portas de madeira dos 

banheiros acessíveis receberão proteção de chapa em aço inox em sua parte inferior 

de ambos os lados. A porta de acesso principal deverá ser em alumínio e vidro ou em 

pele de vidro. As demais portas que abram para as áreas externas serão em alumínio 

do tipo veneziana. 

 

Os portões de acesso à área serão em chapas ou perfis de aço com tratamento 

antiferruginoso e pintura automotiva na cor branca. 

 

Outras portas, como as “corta-fogo”, deverão receber o tratamento adequado 

conforme recomendações do fabricante ou órgãos de fiscalização. 

 

Todas as portas deverão respeitar o afastamento mínimo de 5cm, denominado 

“boneca”, possuindo alisares, garantindo perfeito acabamento das peças com os 

portais e evitando que a maçaneta danifique a alvenaria. 

 

3.3. Janelas 

As janelas serão de metal e vidro. As janelas de banheiros deverão ser do tipo 

máximo-ar ou basculantes com vidro jateado. Deverão possuir grade de proteção, 
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brise ou estrutura que impeçam ou dificultem o arrombamento das peças bem como 

o acesso externo. 

 

3.4. Pisos e revestimentos 

 

3.4.1. Pisos 

Deverá ser utilizado piso antiderrapante e não trepidante em todo o passeio público, 

escadas, rampa de acesso de pedestres e veículos e faixas de circulação descobertas 

na área interna do imóvel, sugerindo-se o uso de concreto rústico desempenado. 

 

Para o piso do pavimento que servirá como garagem será utilizado o concreto polido 

ou concreto acbuq, resistentes ao tráfego de veículos. 

 

Os pisos táteis de alerta e direcionamento na área externa serão em peças de concreto, 

assentadas em nível com o piso adjacente, com cores contrastantes e conforme 

detalhamento específico. Para os internos, serão de borracha, nas cores exigidas por 

norma, com altura máxima de 5mm de forma a não criar obstáculos nas circulações. 

 

3.4.2. Revestimentos de parede 

Deverá ser utilizado nas áreas molhadas cerâmica extra ou porcelanato, em cores 

claras como branco, cinza ou bege, com rejuntamento na cor mais próxima da cor do 

revestimento, refugar as peças defeituosas. 

 

3.5. Pintura 

 

Todas as paredes internas que não receberem revestimento, deverão receber pintura 

com tinta acrílica de cor neutra e clara, sobre emassamento acrílico. Os tetos 
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receberão pintura PVA na cor branco neve sobre emassamento acrílico. As paredes 

externas e muros de fechamento receberão pintura com acabamento texturizado. 

 

As vagas de garagem deverão ser demarcadas com tinta de borracha clorada na cor 

branca. As vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais deverão receber 

o símbolo internacional de acessibilidade, obedecendo às cores e tamanhos exigidos 

pela ABNT NBR 9050, também com pintura em tinta de borracha clorada. 

 

3.7. Louças e metais 

Na copa deverá ser instalada cuba de inox nº 2, torneira de mesa bica alta com ponta 

móvel e arejador. 

Para o ambiente de DML utilizar tanque em louça com coluna na cor Branca, 

capacidade mínima 18 litros. A torneira do tanque será longa. 

 

3.7.1. Sanitário Acessível 

 

As bacias sanitárias deverão ter cores claras, sem abertura frontal e com altura 

recomendada de acordo com a norma. As válvulas de descarga deverão ter 

acionamento através de alavanca. Deverão ser instaladas barras de apoio em aço inox, 

na parte posterior e lateral da bacia sanitária, com dimensões e altura de fixação 

conforme NBR 9050. Demais exigências da NBR 9050, deverão ser integralmente 

atendidas. 

 

Os lavatórios serão com coluna suspensa, de cores claras. Deverão ser instaladas 

barras de apoio em aço inox, na parte frontal do lavatório, com dimensões e altura de 

fixação conforme NBR 9050. As torneiras deverão ser hidromecânicas com 

acionamento através de alavanca. 
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Também deverão ser instaladas alças de apoio e chapas de proteção contra impacto 

em aço inox, nas portas de acesso aos sanitários, atendendo à NBR 9050. 

 

3.7.2. Demais sanitários 

Para os sanitários de uso comum, considerar bacias sanitárias de cores claras. As 

bancadas serão  

em granito com cubas de embutir, formato oval em cores claras. As torneiras serão 

de mesa, com acionamento hidromecânico e com no mínimo 13 cm de comprimento. 

 

3.8. Forros 

 

O forro dos pavimentos deverá ser rebaixado respeitando a altura mínima do pé 

direito. Utilizar preferencialmente forro mineral na cor branco neve. 

 

4. Parâmetros das instalações elétricas, SPDA, cabeamento estruturado e sistema de 

segurança 

 

4.1. Instalações elétricas 

 

4.1.1. Entrada e medição de energia 

 

O prédio poderá ser atendido por transformador adequado à demanda a ser calculada 

no projeto elétrico, de acordo com número de postos e equipamentos previstos. 

 

Os cabos de entrada da medição, seguirão até o quadro geral de baixa tensão (QGBT). 

Os cabos que saem da medição da concessionária devem ser levados até caixa de 

passagem em parede. 
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A saída desta caixa de passagem será levada ao QGBT. 

 

Nesta caixa de passagem deixar folga dos cabos de entrada de energia de forma a 

viabilizar sua interligação ao QTA. 

 

4.1.2. Quadro Geral - QGBT 

O QGBT será um quadro de comando sobrepor, dotado de barramento trifásico, 

barramento de neutro e de terra e disjuntor geral, condizentes com a carga da 

instalação. 

Prever espaço no QGBT para, pelo menos, mais três disjuntores reservas, do tipo 

caixa moldada trifásico. 

 

Todos os disjuntores devem ser identificados conforme o número do circuito ao qual 

pertencem. 

O QGBT deve possuir barreiras adequadas contra contatos acidentais. A carcaça do 

QGBT deve ser aterrada. 

 

4.1.3. Quadros de distribuição / comando 

Os quadros serão separados conforme sua utilidade: 

 

 quadros para alimentação de cargas comuns: lâmpadas, tomadas de uso geral, 

condicionadores de ar, impressora; 

 quadros para informática: computadores. 

Identificar o nome dos quadros nas portas dos mesmos. 

 

Os disjuntores destes quadros serão tipo DIN, curva C. 
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Todos os disjuntores devem ser identificados conforme o número do circuito ao qual 

pertencem. 

 

Os quadros de distribuição devem possuir barreiras adequadas contra contatos 

acidentais. 

 

Os cabos flexíveis serão conectados aos disjuntores através de terminais pré-isolados. 

 

Os condutores que saem dos disjuntores devem ser identificados por meio de anilhas 

com o número do circuito a que pertencem em ambas as extremidades (na saída do 

quadro e no ponto de uso). 

 

Prever instalação de DPS com corrente nominal adequada, de acordo com o 

especificado em norma (sendo previstos 4 para quadro geral e os parciais), 

devidamente munidos de disjuntores de proteção monopolares. 

 

Nos quadros de comando devem ser previstas placas de policarbonato para evitar 

contatos diretos com barramentos, deixando apenas as alavancas de comando dos 

disjuntores acessíveis. 

Carcaças dos quadros (proteção geral, distribuição de energia, comando etc) devem 

ser aterradas. 

 

Prever instalação de DR, conforme NBR 5410 (áreas molhadas, pontos de energia 

externos, incluindo iluminação externa, etc.). 

 

Prever ampliações futuras para o dimensionamento dos quadros, conforme tabela 59 

da NBR 5410, pelo menos; 
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4.1.4. Condutores 

 

Para instalação em áreas internas serão utilizados condutores de baixa tensão 750V 

do tipo antichama. 

 

Os condutores de baixa tensão a serem utilizados na ligação entre o QGBT e a entrada 

dos quadros de distribuição devem ser 0,6/1kV, classe 5. 

 

Os condutores de baixa tensão a serem utilizados externamente devem ser 0,6/1kV. 

Utilizar padrão de cores diferente para condutores de fase dos circuitos terminais de 

uso geral e de informática. 

 

4.1.5. Pontos de tomada/estações de trabalho 

 

O jogo de tomadas, para cada estação de trabalho, será composto por: 02 tomadas de 

uso geral; 03 tomadas de informática com identificação diferenciada e 02 pontos 

lógicos duplos (RJ45 CAT6) de cabeamento estruturado. Todas as tomadas de 

energia devem obedecer a norma NBR 14136 e ter capacidade para 20A. 

 

Instalar tomadas de uso específico para condicionadores de ar, micro-ondas para 

copas etc (ver norma NBR 5410). 

 

Os circuitos elétricos para condicionadores de ar deverão alimentar as unidades 

externas (condensadoras). 

 

A quantidade de jogos de tomada para cada sala será definida da seguinte maneira: 

prever um jogo para cada estação de trabalho prevista em layout e prever mais um 
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jogo extra, para cada sala, a serem distribuídos em pontos que possam ser ocupados 

no futuro. 

 

Nos ambientes sem previsão de estações de trabalho ou com necessidades específicas, 

deve-se prever tomadas de uso geral, na proporção mínima de 01 tomada para cada 

8m² ou fração de área restante. 

 

Identificar todos os espelhos das tomadas e interruptores de acordo com o quadro e 

circuito a que pertencem. 

 

Instalar portões eletrônicos nos acessos de veículos. 

 

Instalar sinalizador de entrada/saída de veículos com alarme sonoro quando da 

movimentação do portão. 

 

Instalar alarme PNE nos sanitários acessíveis (unidade interna e externa ao sanitário). 

 

4.1.6. Iluminação interna/externa 

 

A iluminação interna deve contar com lâmpadas fluorescentes T-8 ou LED tubular 

para áreas de trabalho, lâmpadas compactas de 13 ou 23W ou LED para demais 

ambientes. 

 

Os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em 

interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras 

devem obedecer às tabelas de iluminâncias da norma NBR 5413 e ainda da NBR 

15.575. 
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Prever iluminação externa para melhorar a segurança local, inclusive, prever pontos 

de iluminação específicos para os locais onde existam previsão de câmeras de CFTV 

externas. 

 

Os reatores instalados devem ser eletrônicos, partida instantânea e de alto fator de 

potência, mínimo de 0,97, para lâmpada fluorescente e eletromagnético, com fator de 

potência mínimo de 0,95 para lâmpada vapor metálico. A taxa de distorção harmônica 

total dos reatores – TDH não deve ultrapassar 20%. 

 

Os reatores devem apresentar invólucros incombustíveis, com identificação durável 

e com as seguintes informações: nome ou marca do fabricante, tensão nominal de 

alimentação, corrente nominal de alimentação, tipo de lâmpada a que se destina, 

potência nominal das lâmpadas, frequência nominal, esquema de ligação, fator de 

potência, máxima temperatura de operação, data da fabricação. Devem ser atestados 

pelo Inmetro. 

 

A iluminação de emergência deve possuir circuito exclusivo de alimentação, com 

luminária de emergência a LED’s, bivolt, com bateria de lítio, autonomia de 6 horas 

pelo menos. 

 

4.1.7. Aterramento/SPDA 

 

Todas as estruturas metálicas devem ser equalizadas. 

 

Todas as ferragens devem ser conectadas ao aterramento ou ao BEP: mastros das 

bandeiras, corrimão externos, gradis, brises, postes, ferragens em geral, SPDA, 

aterramento da caixa R1 de telefonia, carcaça de motores, inclusive motores de portão 

eletrônico, estrutura metálica de telhados, janelas etc. 
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4.2. Cabeamento estruturado 

 

Os cabos UTP não devem compartilhar tubulação com condutores elétricos. 

 

Todos os componentes e cabos do sistema de cabeamento devem ser da categoria 6. 

 

Prever pontos de cabeamento a serem instalados no teto, para access point de rede 

wireless. 

 

Prever pontos de cabeamento em paredes e teto, inclusive área externa, para sistema 

de CFTV IP. Nos pontos previstos para colocação de câmeras, acondicionar os cabos 

em caixas 4x2”, com folga de 40cm, e instalar espelho com furo central para 

acabamento.  

 

Instalar entrada de telefonia da rua até DG – Distribuidor Geral - do prédio, com pelo 

menos três eletrodutos de entrada. 

 

Prever infraestrutura para antena de TV e/ou TV a cabo. 

 

Interligar DG principal ao DG-CPCT que ficará na sala do rack principal. 

 

Próximo ao DG-CPCT instalar caixa de passagem para futura instalação de central 

telefônica  

 

4.3. Requisitos especiais 
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Prever instalação de toda a infraestrutura do sistema de segurança, incluindo CFTV 

e controle de acesso. Todo o perímetro do lote deverá estar protegido com cerca 

elétrica; 

 

4.3.3. Instalação de alarme de combate a incêndio 

Na existência de sistema de hidrantes, prever instalações de bombas de incêndio 

seguindo o estabelecido em norma e notas técnicas do corpo de bombeiros, inclusive 

no tocante a sinalização, acionamento (local e remoto) e proteção das mesmas. 

 

4.3.4. Elevador 

 

Em caso de construção com mais de um pavimento deverá ser previsto elevador com 

área útil do fosso estimada como superior a 4,30m², com capacidade igual ou superior 

a 3 pessoas, e dimensões mínimas compatíveis com a Norma de Acessibilidade NBR 

9050, sem casa de máquinas. 

 

4.3.5. Condicionadores de ar 

 

Prever instalação de condicionadores de ar em todas as salas com postos de trabalho 

e nas salas dos racks. Nestes locais, deve-se deixar pronta a rede frigorígena, isolada 

termicamente e cabos de energia de interligação da evaporadora e a condensadora 

(unidade externa), para posterior instalação dos aparelhos. 

 

As redes frigorígenas e as instalações elétricas deverão ser adequadas às potências 

dos aparelhos previstos para cada ambiente. 

 

Prever local para instalação das condensadoras de forma que favoreça o 

funcionamento dos equipamentos, evitando as situações de perda de eficiência e de 
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lubrificação do compressor, e que permita fácil acesso para manutenções preventivas 

e corretivas. 

 

5. REQUISITOS DIVERSOS 

 

O imóvel precisa ser entregue com espelhos instalados em todos os banheiros nos 

locais dos lavatórios, inclusive no lavatório suspenso para cadeirante. Os banheiros 

precisam ser entregues com porta papel higiênico dentro dos boxes, porta papel toalha 

e dispenser de sabão líquido (plástico cor branco) próximos às bancadas, apoio de 

cabideiro e porta objeto de granito 
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ANEXO IV 

 

ÁREA DE INTERESSE PARA IMÓVEL PRETENDIDO INSTALAÇÃO DE 

ESCOLA TÉCNICA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – CEETEPS, NO MUNICÍPIO DE 

JAGUARIÚNA. 

 

1. Objeto  

 

Definir a área de interesse para disponibilização de edificação para o projeto 

“Locação sob Medida”, que visa atender à necessidade de implantação instalação de 

Escola Técnica do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – 

CEETEPS, no Município de Jaguariúna. 

 

2. Área de interesse  

 

A área de interesse é todo o Município de Jaguariúna que contenha as condições 

mínimas a seguir listadas:  

- Infraestrutura de pavimentação rígida, flexível ou semi-flexível, iluminação 

pública e sistema de drenagem pluvial, em condições operacionais aceitáveis;  

- Redes de água, esgoto e de energia disponíveis para funcionamento pleno da 

edificação pelas concessionárias responsáveis;  

- Preferencialmente em região atendida por transporte público, quando disponível 

na cidade;  

- Necessariamente em região cujo Plano Diretor, ou instrumento normativo 

equivalente, caracterize o uso como comercial ou misto comercial/residencial, não 

devendo ser em área estritamente residencial ou outra que dificulte ou impeça o pleno 

funcionamento. 
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ANEXO V 

CARTA CREDENCIAL 

(MODELO) 

 

A empresa ou pessoa física _______________________________________, com 

endereço ___________________________________, inscrito(a) no CNPJ ou CPF 

sob nº _____________, vem credenciar o seu representante legal abaixo assinado, ou 

seu procurador legalmente representado, o(a) Sr.(a) 

___________________________, portador(a) da cédula de identidade nº 

______________ e do CPF nº _______________, para entregar a proposta objeto do 

certame, instaurado pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, por 

intermédio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL, na modalidade de Edital de Chamamento Público nº 001/2022, que tem por 

objeto a PRÉ-QUALIFICAÇÃO e a CLASSIFICAÇÃO de pessoas físicas e/ou 

jurídicas interessadas na elaboração de projetos e na execução de obras de construção 

ou adaptação de prédio já construído, e a sua subsequente locação, para ocupação 

pela Escola Técnica do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – 

CEETEPS, outorgando-lhe poderes para em seu nome praticar os atos constantes 

deste edital de chamamento. 

  

Jaguariúna, ______ de _______________ de 20__.  

 

 

_____________________________________  

Assinatura do responsável 
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ANEXO VI 

CARTA PROPOSTA 

(MODELO) 

 

______________________________ (empresa ou pessoa física) apresenta proposta 

formulada com base nas condições estabelecidas nos critérios de PRÉ-

QUALIFICAÇÃO e QUALIFICAÇÃO do Edital de Chamamento Público nº 

___________/ 2022, nos seguintes termos:  

 

a) O ____________(terreno ou prédio) ofertado na presente proposta de 

__________________(construção ou adaptação) para futura locação, localiza-se na 

_______________, nº ___, Bairro______, na cidade de Jaguariúna - SP. 

  

Integram a proposta os seguintes documentos e disposições:  

 

b) Para o caso de CONSTRUÇÃO:  

- Planta de Situação identificando o logradouro, o terreno e a orientação solar (Norte);  

- Planta Baixa esquemática identificando o terreno e o perímetro, a área e o número 

de pavimentos da edificação a ser construída.  

- Registro fotográfico das áreas oferecidas para construção;  

 

c) Para o caso de ADAPTAÇÃO:  

- Planta de Situação e Localização identificando o logradouro, o terreno, a edificação 

e a orientação solar (Norte);  

- Plantas Baixas dos pavimentos identificando as áreas oferecidas para adaptação;  

- Cortes e Elevações da Edificação identificando as áreas oferecidas para adaptação.  
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- Registro fotográfico da edificação ou da construção em andamento, das áreas 

oferecidas para adaptação;  

 

d) O mapa com a marcação da localização do terreno/edificação ofertado e da área 

próxima, incluindo a marcação do Fórum local.  

 

e) A informação quanto à distância entre o imóvel ofertado e o centro da cidade. 

  

f) A identificação do tipo de via, da oferta de vagas de estacionamento ao longo da 

via, da existência de infraestrutura urbana e da disponibilidade de transporte coletivo 

público no logradouro ou nas vias próximas.  

 

g) O prazo para a entrega da obra será de ________ meses a contar da data da 

assinatura do Protocolo de Intenções.  

 

h) O valor unitário pretendido para a locação é de R$ __________/m² 

(_____________________ reais por metro quadrado).  

 

i) O valor mensal total é de R$ ________________ (____________________).  

 

Razão Social/ Nome,  

 

Endereço, E-mail e telefone.  

 

Jaguariúna, _____ de _____________ de 20____.  

 

________________________________  

Assinatura do responsável 
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ANEXO VII 

MINUTA DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA ________, VISANDO AO 

FUTURO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO A SER CONSTRUÍDO OU 

ADAPTADO PARA ABRIGAR A ESCOLA TÉCNICA DO CENTRO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – CEETEP.  

 

PROMITENTE LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA, 

___________________________________________________________________

_________, representada pelo PREFEITO Sr. XXX, XXX, 

____________________________. 

  

PROMITENTE LOCADOR: XXX, inscrita no CNPJ sob o nº ../-, estabelecida na 

XXX, neste ato representado pelo(a) Sr(ª). XXX, XXX, portador(a) da cédula de 

identidade nº XXX, CPF nº XXX, residente e domiciliado(a) na cidade de XXX.  

 

OS PROMITENTES têm entre si justo e avençado e celebram o presente protocolo 

de intenções visando ao futuro contrato de locação de prédio a ser construído ou 

adaptado para abrigar a Escola Técnica do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

“Paula Souza” – CEETEPS, nos termos e especificações do Edital de Chamamento 

nº __/2022, constante no Processo nº  008370/2022, mediante as cláusulas e 

condições que se seguem:  

 

DO OBJETO  
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CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Protocolo de Intenções tem por objeto 

estabelecer os termos e as condições para a futura celebração entre os promitentes de 

contrato de locação de imóvel destinado à instalação da Escola Técnica do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, com fundamento no 

artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93. 

  

DO PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - A contar da assinatura do presente Protocolo de 

Intenções, o Promitente Locador disponibilizará o imóvel apresentado na Carta 

Proposta à Prefeitura Municipal de Jaguariúna no prazo de XX (XX) meses, nos 

termos do Edital de Chamamento nº 001/2022. 

  

Parágrafo Único - Verificado que o prazo previsto nesta cláusula não será suficiente 

para a entrega do imóvel, poderá ser providenciada a respectiva prorrogação a fim de 

que as intenções dos promitentes sejam reafirmadas, a critério da Administração.  

 

DAS VISTORIAS E DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA OU DOS SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - A Promitente Locadora autoriza a Promitente Locatária, 

durante a obra ou reforma, a vistoriá-las para verificação do fiel cumprimento das 

intenções consignadas neste protocolo, mediante prévio agendamento.  

 

Parágrafo Único - As vistorias descritas no caput desta cláusula e o acompanhamento 

da obra ou dos serviços de engenharia serão realizadas pela Engenharia da Promitente 

Locatária.  
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DA INTENÇÃODOS PROMITENTES  

 

CLÁUSULA QUARTA – Os Promitentes comprometem-se a celebrar entre si 

contrato de locação do imóvel a ser construído ou adaptado, conforme previsto no 

Edital de Chamamento nº 001/2022, pelo prazo de 20 (vinte) anos, passível de 

prorrogações de acordo com a vontade das partes, observando-se as disposições da 

Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 8.245/91 

.  

DAS RESPONSABILIDADES DA PROMITENTE LOCADORA  

 

CLÁUSULA QUINTA - A Promitente Locadora entregará à Promitente Locatária o 

projeto de arquitetura em até 30 (trinta) dias após a assinatura deste protocolo, sendo 

que o referido projeto deverá ser aprovado pelos promitentes até 60 (sessenta) dias 

após a assinatura deste instrumento.  

 

§ 1º A Promitente Locadora disponibilizará o imóvel em perfeitas condições de uso 

e de acordo com as diretrizes estabelecidas no Edital de Chamamento nº 001/2022. 

  

§ 2º O imóvel deverá ser disponibilizado juntamente com os seguintes documentos:  

I - Projeto de Arquitetura com a devida aprovação e “as built”;  

II - Projetos complementares com as respectivas aprovações e “as built”;  

III - Documentação de Responsabilidade Técnica junto aos conselhos de classe 

correspondentes;  

IV - Estudos de impacto de vizinhança ou de trânsito porventura exigidos pela 

prefeitura municipal, bem como a documentação de sua aprovação;  

V - Licenças Ambientais necessárias;  

VI -Certidão de Conclusão de Obra ou Atestado de Conclusão;  

VII - Certificado de Conformidade expedido pelo Corpo de Bombeiros válido;  
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VIII - Relatório de certificação dos pontos de cabeamento estruturado;  

IX -Conta de água;  

X - Conta de energia;  

XI - Demais documentos exigidos pela legislação vigente.  

 

DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO  

 

CLÁUSULA SEXTA - Para a celebração do contrato de locação será exigida a 

apresentação da documentação atualizada dos documentos discriminados no Anexo 

VIII – Documentação exigida para contratação, somados aos documentos do imóvel 

estabelecidos pelas Cláusulas Quinta e Sétima deste documento, e ainda da 

declaração sem pendências do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN) do Estado de São Paulo, bem como demais 

documentos porventura exigidos em norma e legislação pertinentes.  

 

DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O contrato de locação iniciará sua vigência na data de sua 

assinatura, que só ocorrerá após a emissão de relatório circunstanciado, por servidores 

especialmente designados pela Promitente Locatária, que constate que o imóvel 

disponibilizado pela Promitente Locadora preenche todos os requisitos e as condições 

previstos no Edital de Chamamento nº 001/2022. 

 

§ 1º A transmissão da posse direta do imóvel à Promitente Locatária deverá ser 

realizada no prazo de até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, mediante 

termo assinado pelo servidor designado pela Promitente Locatária como gestor do 

contrato. 
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§ 2º Fica definido que a Promitente Locatária terá 03 (três) meses de carência para o 

início do pagamento do aluguel, contados da data de transmissão da posse direta do 

imóvel, após a assinatura do contrato de locação, prazo esse que será utilizado para a 

realização dos serviços de instalação necessários à plena ocupação do imóvel. 

  

DO VALOR DA LOCAÇÃO  

 

CLÁUSULA OITAVA - O valor inicial da locação será definido nos termos do inciso 

X, do art. 24 da Lei n. 8.666/93, observando-se a sua compatibilidade com o mercado 

imobiliário local por ocasião da celebração do contrato, bem como o valor constante 

na Carta Proposta, procedendo-se aos ajustes cabíveis, considerando a necessidade 

de atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujos requisitos de 

instalação e localização condicionaram a escolha da proposta apresentada. 

  

§ 1º Os ajustes cabíveis de que trata o caput desta cláusula deverão observar os limites 

do Laudo de Avaliação de Locação, a ser elaborado por ocasião da celebração do 

contrato, sendo que em nenhuma hipótese o valor inicial de locação poderá ser 

superior ao limite do valor máximo de mercado de locação. 

  

§ 2º O valor da locação não poderá ser maior que 1% (um por cento) do valor de 

mercado do imóvel, aferido através de Laudo de Avaliação de Valor do Imóvel, a ser 

elaborado por ocasião da disponibilização da edificação. 

  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
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CLÁUSULA NONA - O contrato de locação será firmado ao final da execução da 

obra ou dos serviços de engenharia, mediante a verificação do cumprimento dos 

pressupostos fáticos e técnicos estabelecidos.  

 

§ 1º Caso constatada alguma inconformidade técnica na execução da obra ou reforma, 

ou verificada pendência na documentação apresentada, a Administração poderá, a seu 

critério e com fundamento nos princípios da oportunidade e da conveniência, celebrar 

o contrato de locação, desde que as inconsistências apontadas não impeçam a efetiva 

ocupação do imóvel e o atendimento das necessidades da Escola Técnica do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS estabelecidas neste 

documento. 

  

§ 2º Na celebração do contrato de locação nos termos do parágrafo anterior, deverá 

ser realizada a adequação dos valores e dos prazos constantes da proposta de locação, 

proporcionalmente às estimativas de custos e de tempo necessários à regularização 

técnica e/ou documental do imóvel, sem prejuízo de eventuais outras medidas 

cabíveis, tais como indenização, ressarcimento, etc.  

 

E, por estarem justas e acordadas, os promitentes firmam o presente instrumento em 

02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas subscritas.  

 

Assinatura das partes 
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ANEXO VIII 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTRATAÇÃO 

 

1. Habilitação jurídica, e regularidade fiscal e trabalhista:  

 

1.1. Se pessoa física:  

 

a) R.G. e C.P.F. do(a) proprietário(a) e do cônjuge, se for o caso;  

b) Comprovante de endereço;  

c) Dados bancários;  

d) PIS/PASEP;  

e) Declaração de não empregador ou, caso contrário, certidão de FGTS com CEI;  

f) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos Trabalhistas – 

CNDT;  

i) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos perante a Fazenda 

Federal;  

j) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos perante a Fazenda 

Estadual ;  

k) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos perante a 

Fazenda do Estado de origem da contratada;  

l) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) do município de origem 

válida ou declaração de não contribuinte do ISSQN;  

m) Caso o signatário não seja o proprietário ou usufrutuário, juntar procuração e 

documentos pessoais do procurador;  

n) Caso o imóvel possua mais de um proprietário ou usufrutuário, juntar a 

documentação pessoal e as certidões negativas de débitos de todos.  

 

1.2. Se pessoa jurídica:  
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a) Comprovante de inscrição do CNPJ;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

c.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da última consolidação;  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

f) Comprovantes de inscrição Estadual e Municipal ou respectivas certidões de 

inexistência cadastral;  

g) Certificado de Regularidade do FGTS;  

h) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos Trabalhistas;  

k) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos perante a 

Fazenda Federal;  

l) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos perante a Fazenda 

Estadual ;  

m) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos perante a 

Fazenda do Estado de origem;  

n) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos perante a 

Fazenda Municipal da localidade da Contratada;  

o) Caso o signatário não seja o proprietário ou usufrutuário, juntar procuração e 

documentos pessoais do procurador;  
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p) Caso o imóvel possua mais de um proprietário ou usufrutuário, juntar a 

documentação pessoal e as certidões negativas de débitos de todos.  

 

2. Capacidade Econômico-Financeira:  

 

2.1. Se pessoa física:  

2.1.1. Os interessados deverão apresentar certidão negativa de insolvência civil 

expedida pela Justiça Estadual do domicílio da pessoa física. 

 

2.2. Se pessoa jurídica:  

 

2.2.1. Os interessados deverão comprovar, por meio de documentos contábeis, fiscais 

e/ou bancários, dispor de capacidade econômico-financeira para a construção ou 

adaptação de prédio para fins de utilização pela sede Escola Técnica do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, conforme 

especificado no presente edital de chamamento, cujos critérios serão:  

 

2.2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados 

há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

 

2.2.3. Comprovante de Índices, que contenha a indicação de que a interessado 

proponente possui índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), maiores que um (>1);  

 

2.2.4. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica.  
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3. Disponibilidade de imóvel:  

 

3.1. Se construção:  

 

a) Certidão de matrícula do imóvel, atualizada;  

b) Certidão de inexistência de ônus do imóvel, atualizada;  

c) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos do imóvel;  

 

3.2. Se adaptação:  

 

a) Certidão de matrícula do imóvel com a averbação da edificação, atualizada;  

b) Certidão de inexistência de ônus do imóvel, atualizada;  

c) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos do imóvel;  

d) Planta baixa. 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ____/2022 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

URBANO, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JAGUARIÚNA E O(A) SENHOR(A) / EMPRESA ___________________, 

PARA USO COMO ESCOLA TÉCNICA DO CENTRO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – CEETEPS. 

 

LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede 

a Rua Alfredo Bueno, nº 1235 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF nº. 

46.410.866/0001-71 neste ato representado pelo 

______________________________________ 

  

LOCADOR(A): __________, inscrita no CNPJ sob o nº __.___.___/____-__, 

estabelecida na ___________, neste ato representado pelo(a) Sr(a). _______, 

__________, portador(a) da cédula de identidade nº ____, CPF nº _______, residente 

e domiciliado(a) na cidade de _______-___.  

 

LOCATÁRIA e LOCADOR(A) têm entre si justo e avençado e celebram o presente 

contrato de locação de imóvel urbano para uso como Escola Técnica do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, decorrente do Edital 

de Chamamento nº 001/2022, constante do Processo nº 8370/2022, e ratificado pelo 

Despacho nº __________, constantes do processo de Dispensa de Licitação nº 

__________ de ___/___/______, nos termos do Art. 24, X, Lei nº 8.666/93, 

sujeitando-se as partes Contratantes às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e da 

Lei nº 8.245/91, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:  
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DO OBJETO  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato é a locação de 01 (um) 

Imóvel Urbano situado na ____________, com área construída de ___ m², destinado 

para uso como Escola Técnica do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula 

Souza” – CEETEPS. 

  

DOS VALORES  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor mensal da locação é de R$ ______ 

(__________), e anual de R$ _____ (__________).  

 

§ 1º A Locatária não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela Locadora, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de 

Contrato.  

 

§ 2º O valor inicial de locação não poderá ser superior ao limite do valor máximo de 

mercado de locação, estabelecido pelo Laudo de Avaliação Final (elaborado por 

ocasião da celebração do contrato).  

 

DO REAJUSTE DOS PREÇOS  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Os valores desta locação, desde que observado o 

interregno mínimo de um ano, contado da data do início do pagamento dos aluguéis 

nos termos do Parágrafo Único da Cláusula Sexta deste contrato, ou, nos reajustes 

subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste 
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ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do IGP-M (FGV), 

acumulado em 12 (doze) meses.  

 

§ 1º Os reajustes serão precedidos de solicitação da Contratada em até 30 (trinta) dias 

após completar a anualidade descrita no caput desta cláusula.  

 

§ 2º Caso a Contratada não solicite o reajuste no prazo disposto no parágrafo anterior, 

ocorrerá a preclusão do direito.  

 

DA AVALIAÇÃO  

 

CLÁUSULA QUARTA - A cada 05 (cinco) anos, será realizada nova avaliação do 

imóvel objeto deste contrato, visando à análise de vantajosidade econômica da 

manutenção da avença e à renegociação dos valores da locação de acordo com os 

preços de mercado.  

 

Parágrafo Único - O valor do aluguel renegociado da locação não poderá ser maior 

que 1% (um por cento) do valor de mercado do imóvel, aferido através de Laudo de 

Avaliação a ser realizado por ocasião do disposto no caput desta cláusula.  

 

DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

CLÁUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão, 

neste exercício, à conta de credito orçamentário __________________, grupo de 

despesa _______, constante do vigente Orçamento __________, no valor de R$ ____ 

(____), devidamente empenhado(s), conforme Empenho nº ____ de ____ de ____ de 

20____ e, no exercício seguinte, à conta de crédito orçamentário próprio.  
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DO PAGAMENTO  

 

CLÁUSULA SEXTA - O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês 

subsequente ao vencimento, com depósito do valor mensal correspondente em conta 

corrente de titularidade da Locadora, a ser posteriormente informada por esta.  

 

§ 1º Ultrapassado o prazo para pagamento previsto no caput desta cláusula, por 

responsabilidade da Locatária, a Locadora fará jus à atualização monetária referente 

ao índice do IGP-M (FGV) e a juros simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a pro-rata-die da data do vencimento até o efetivo pagamento.  

 

§ 2º A Locatária, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Locadora, os valores 

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela Locadora, nos 

termos deste contrato.  

 

DA VIGÊNCIA  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente contrato terá vigência de 240 (duzentos e 

quarenta) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado de acordo 

com a vontade das partes, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na 

Imprensa Oficial do Município.  

 

DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO  

 

CLÁUSULA OITAVA -  A fiscalização e a gestão do presente contrato será 

realizada pelo servidor indicado em Portaria anexa.  
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DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA LOCADORA  

 

CLÁUSULA NONA – São obrigações da Locadora:  

 

I - entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em 

estrita observância das especificações de sua proposta;  

 

II - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;  

 

III - manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;  

 

IV - responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;  

 

V - auxiliar a Locatária na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da 

realização da vistoria;  

 

VI - pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, 

nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do 

pretendente;  

 

VII - pagar as despesas extraordinárias de condomínio, entendidas como aquelas que 

não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, como:  

a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;  

b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das 

esquadrias externas;  

c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;  

d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas 

em data anterior ao início da locação;  
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e) instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de 

intercomunicação, de esporte e de lazer;  

f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;  

g) constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para cobertura 

de despesas extraordinárias.  

VIII – disponibilizar ao locatário boleto apenas com despesas ordinárias do 

condomínio, até 10 (dez) dias antes do vencimento, cabendo ao locador diligenciar 

junto à administração do condomínio para sua emissão.  

IX - entregar, em perfeito estado de funcionamento, quando houver, os sistemas de 

Condicionadores de Ar, Combate a incêndio e rede de lógica, bem como o sistema 

hidráulico e a rede elétrica;  

X - informar à Locatária quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive 

com a apresentação da documentação correspondente;  

XI - promover o regular acesso ao endereço de e-mail ______________ 

obrigatoriamente informado em sua proposta, que será a forma preferencial de 

comunicação dos atos processuais, comprometendo-se em acusar o recebimento da 

notificação eletrônica oriunda da Contratante em até 01 (um) dia útil.  

 

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - A Locadora deverá manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA LOCATÁRIA  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – São obrigações da Locatária:  
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I - efetuar o pagamento do aluguel mensal, bem como do consumo de energia elétrica, 

água e esgoto, e IPTU, durante o período de vigência do presente instrumento 

contratual;  

 

II – responsabilizar-se por toda e qualquer obra que importe em adaptação, colocação 

de luminosos, placar, letreiros e cartazes no imóvel objeto deste contrato;  

 

III - a Locatária não poderá sublocar, ceder ou transferir a presente locação sem a 

autorização expressa escrita da Locadora;  

 

IV - encerrado o prazo de Locação, a Locatária compromete-se a restituir o imóvel 

no estado em que o recebeu, salvo nas hipóteses de desgaste natural pela ação do 

tempo e deteriorações decorrentes do seu uso normal;  

 

V - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a 

natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;  

 

VI - realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação 

minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais 

defeitos existentes;  

 

VII - comunicar à Locadora qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, 

bem como as eventuais turbações de terceiros;  

 

VIII - consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da Locadora, sendo 

assegurado à Locatária o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os 

reparos durem mais de dez dias, nos termos do Art. 26 da Lei n° 8.245/91;  
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IX - entregar imediatamente à Locadora os documentos de cobrança de tributos e 

encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer 

intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à 

Locatária;  

 

X - pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como aquelas necessárias 

à sua administração, como:  

 

a) salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos 

empregados do condomínio;  

 

b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;  

 

c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;  

 

d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, 

mecânicos e de segurança, de uso comum;  

 

e) manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum 

destinados à prática de esportes e lazer;  

 

f) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas;  

 

g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso 

comum;  

 

h) rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da locação;  
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i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou 

complementação de despesas ordinárias, salvo se referentes a período anterior ao 

início da locação.  

 

XI - cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos;  

 

XII - efetuar o reembolso de pagamento de prestação de serviços de manutenção de 

elevadores relativo a contrato formalizado entre a Locadora e empresa especializada 

no curso da obra ou da reforma de imóvel a ser disponibilizado, desde que os preços 

reflitam os parâmetros de mercado e de orçamento público, a partir da data de início 

do pagamento dos aluguéis até a formalização de contrato específico pela Locatária, 

data esta em que iniciará a contagem dos prazos decorrentes, observados os casos 

legais de intimação dos atos mediante publicação em imprensa oficial.  

 

DAS ALTERAÇÕES OU BENFEITORIAS  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As benfeitorias necessárias introduzidas pela 

Locatária, ainda que não autorizadas pela Locadora, serão indenizadas e permitem o 

exercício do direito de retenção, de acordo com o Art. 35 da Lei nº 8.245/91, e o Art. 

578 do Código Civil.  

 

§ 1º A Locatária fica desde já autorizada a fazer, no imóvel locado, as adaptações 

indispensáveis ao desempenho das suas atividades.  

 

§ 2º Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis introduzidas pela 

Locatária poderão ser retiradas, tais como lambris, biombos, cofre construído e 

tapetes.  
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DO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A Locadora se obriga a reparar, às suas 

expensas, todos os defeitos constatados que sejam provenientes de vício de 

construção.  

 

DA INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA À REFORMA  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As partes acordam com a indenização 

pecuniária substitutiva à reforma necessária à restituição do imóvel ao estado em que 

foi recebido, no momento da extinção contratual.  

 

§ 1º A indenização pecuniária substitutiva à reforma do imóvel será elaborada 

confrontando-se os Termos de Vitorias de início e final de locação, os quais devem 

conter descrição minuciosa do estado do imóvel com expressa referência aos 

eventuais defeitos existentes, objetivando, inclusive, a evitar conflitos a respeito da 

qualidade e quantidade dos reparos que constituirão a indenização, ressalvando o 

ônus de reparação pelos desgastes do uso normal da coisa e as benfeitorias necessárias 

autorizadas pelo Locador.  

 

§ 2º O orçamento relativo à indenização substitutiva será elaborado pela Locatária, 

de acordo com as diretrizes de elaboração de orçamento público.  

 

§ 3º Após a elaboração do respectivo orçamento indenizatório, serão procedidas 

tratativas entre as partes com vistas à definição dos valores e da forma de pagamento.  
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§ 4º Findada as tratativas, devidamente registrada, o procedimento de indenização 

substitutiva à reforma do imóvel será encaminhado à autoridade competente, para 

análise e deliberação.  

 

DAS PRERROGATIVAS DA LOCATÁRIA  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - No caso de venda, promessa de venda, cessão 

ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento do imóvel objeto deste 

contrato, no seu todo ou em parte, a Locatária terá preferência para adquirir o imóvel 

locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo a Locadora dar-lhe 

conhecimento do negócio mediante notificação por escrito ao gestor do contrato, nos 

termos do art. 27 da Lei nº 8.245/91.  

 

§ 1º A notificação ao gestor do contrato deverá conter todas as condições do negócio 

e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como 

o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.  

 

§ 2º O direito de preferência da Locatária caducará se não manifestada sua aceitação 

integral à proposta no prazo de 90 (noventa) dias.  

 

§ 3º Caso a Locatária não exerça seu direito de preferência, a Locadora deverá incluir 

no instrumento de alienação cláusula expressa que obrigue o comprador ou alienante 

ao cumprimento integral dos termos do presente contrato.  

 

§ 4º Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel 

locado, na forma do Art. 8º da Lei nº 8.245/91.  
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§ 5º No caso de transmissão do imóvel locado, os herdeiros ou sucessores da 

Locadora obrigar-se-ão pelo integral cumprimento das cláusulas deste instrumento 

contratual.  

 

§ 6º A fim de resguardar as prerrogativas presentes nesta cláusula, a Locatária 

protocolizará a averbação do presente contrato junto à matrícula do imóvel em até 30 

(trinta) dias após sua assinatura.  

 

DA RESCISÃO  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A inexecução total ou parcial do contrato enseja 

a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.  

 

§ 1º A rescisão do contrato, nos termos do Art. 79, da Lei nº 8.666/93, poderá ser:  

 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Locatária, notificando-se a Locadora 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa;  

 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, 

desde que haja conveniência para a Locatária; ou  

 

III - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

 

§ 2º A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  
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§ 3º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

§ 4º Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do 

inciso XII do Art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a Locatária decida devolver o imóvel 

e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada 

do pagamento de qualquer multa, desde que notifique a Locadora, por escrito, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

§ 5º Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como 

incêndio, desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a 

Locatária poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada 

de qualquer prévia notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha 

concorrido para a situação.  

 

DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO NO CASO DE RESCISÃO 

ADMINISTRATIVA  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Na hipótese de rescisão administrativa ficam 

garantidos a Administração os direitos previstos no Art. 80, da Lei nº 8.666/93, no 

que couber.  

 

DA PUBLICAÇÃO  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Incumbirá a Locatária providenciar, por sua 

conta, a publicação do extrato deste documento na Imprensa Oficial do Município 

 

DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Este contrato fica vinculado aos termos, 

especificações, e documentos constantes do processo de Dispensa de Licitação de nº 

_________ de ___/___/______, ratificado pelo Despacho nº __________, decorrente 

do Edital de Chamamento nº __/2022, constante do Processo nº ______/2022, e à 

proposta do(a) Locador(a), independentemente de transcrição.  

 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - À execução deste contrato são aplicáveis a Lei Federal 

nº 8.666/93 e, nos casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste 

contrato reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei n° 8.245/91, subsidiariamente, 

bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte 

integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.  

 

DO FORO  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro de Jaguariúna - SP para 

dirimir as questões derivadas deste Contrato. 

  

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 

(duas) vias, de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 

Jaguariúna, aos ____________de 2022. 

 

Assinatura das partes 

 

Testemunhas 
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ANEXO X 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna CONTRATADO: 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 

OBJETO: LOCAÇÃO SOB MEDIDA DE IMÓVEL, para prospecção de pessoas físicas 

ou jurídicas no mercado imobiliário interessadas na elaboração, aprovação de 

projetos e construção de prédio ou na elaboração, aprovação de projetos e 

execução de reforma em prédio existente, e sua subsequente locação, para abrigar 

a Escola Técnica do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – 

CEETEPS. 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/e-mail: (*) _____________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos 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, 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 

Oficialdo 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 doCódigo de Processo Civil; 
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d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 

previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

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

atualizados. 

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   ___________ 2022. 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis 

Cargo: Prefeito 

CPF: 165.052.578-88 

 

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Cargo: Secretária Municipal de Gabinete 

CPF: 120.339.598-13 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo Contratante: 

Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Cargo: Secretária Municipal de Gabinete 

CPF: 120.339.598-13 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pelo Contratado: 

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Telefone: ________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Josino José da Silva 

Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

CPF: 041.462.068-20 

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*). Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico. 


