EDITAL Nº 15/2020
TOMADA DE PREÇOS N º 05/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0718/2020
1. O B J E T O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE
A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITO PRIANTI
CHAVES, IGARATÁ/SP, FASE I, conforme condições estabelecidas neste instrumento convocatório e nos seguintes
anexos:
Anexo I – Declarações.
Anexo II – Declaração.
Anexo III – Termo de Compromisso
Anexo IV – Atestado de Visita Técnica
Anexo V – Credenciamento
Anexo VI – Minuta Contratual
Anexo VII - Memorial Descritivo
Anexo VIII - Cronograma Físico-Financeiro (preenchido)
Anexo IX – Planilhas de quantitativos e de valores (preenchidas);
ANEXO X – PROJETO PLOTAR em PDF;
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: Dia 29/05/2020 – 10h00
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 05 (cinco) minutos após o término do prazo para recebimento dos mesmos,
em sessão pública.
LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Igarata, situada a Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 330, centro, Igaratá/SP.
1 - PREÂMBULO
1.1 - Nos termos da Lei Federal nº 8666/93, com as alterações produzidas pelas Leis Federais nºs 8883/94, 9032/95,
9648/98 e 9854/99 LC 123/2006 e demais normas pertinentes, e, em conformidade com o r. despacho exarado pelo Sr.
Prefeito Municipal de Igarata nestes autos, acha-se aberta a TOMADA DE PREÇOS acima, para a execução dos
serviços e obras de engenharia supra especificados, pelo regime de execução indireta - através de empreitada por preço
unitário, cujo critério de julgamento é o de MENOR PREÇO GLOBAL.
2 - DA PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação:
2.1.1. Os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
2.2. Não poderão participar desta licitação:
2.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente.
2.2.2. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
2.2.3. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com o órgão responsável por esta
Administração.
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2.2.4. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente.
2.2.5. Interessados que estejam sob falência, concordata ou insolvência;
2.2.6. Interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação e aqueles que
estejam cumprindo sanções conforme Inc. III do art. 87 da Lei federal nº 8.666/93.
2.2.7. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações elencadas no artigo 9º da lei 8.666/1993.
2.2.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
2.2.9. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem como as interessadas que
tenham em seu quadro de pessoal servidor público que participe da sua gerência ou administração;
2.2.10. Interessados que integrem, em seu quadro societário, familiar ou agente público que prestem serviços ao
Município de Igarata em cargo de comissão ou função de confiança,
2.2.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de serviço e do fornecimento de bens
a eles necessários:
2.2.11.1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.2.11.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
2.2.11.3. A licitante cujos sócios, controladores, dirigentes, administradores, gerentes ou empregados sejam servidores
do Município de Igarata.
2.2.11.4. É vedada a participação, de forma direta ou indireta, de servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação.
2.2.11.4.1. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o
licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes
necessários.
2.2.11.4.2. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.
2.3 - Para fins de participação e habilitação na presente TOMADA DE PREÇOS deverão as empresas apresentar
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, em plena validade, desde que elaborado nos termos das já
citadas leis federais, expedido por quaisquer órgãos ou entidades da administração direta, indireta ou fundacional
da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal constando atividade compatível com o objeto do presente certame
licitatório, em original ou cópia autenticada - o qual fará parte integrante do processo, bem como declarações assinadas
pelo representante da empresa, devidamente identificado, no sentido de que:
2.3.1. - Além do CRC, quando este NÃO for emitido pelo Município de Igaratá, deverão, ainda, as empresas
juntarem, necessariamente, os documentos listados na forma do item 2.6, e seguintes, não sendo aceitos
protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste edital.

2

2.3.2. O CRC deverá estar atualizado com as certidões e demais documentos em plena validade;
2.4 - Para a elaboração da proposta referente ao objeto deste certame, as empresas interessadas DEVERÃO vistoriar
o local da obra, fazendo-se representar, não podendo, em hipótese nenhuma, alegar desconhecimento. A vistoria será
certificada pelo órgão competente desta Prefeitura, que fornecerá Atestado de Vistoria ao interessado, o qual deverá
ser juntado no ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO, a fim de que possa integrar os autos, modelo Anexo IV.
2.4.1. A vistoria (visita técnica) ao local da obra, será realizada das 12h00 às 17h00 entre os dias 13/05/2020 a
28/05/2020, com agendamento prévio na Secretaria Municipal Planejamento Urbano, Obras e Serviços, através
do telefone (0xx11) 4658-1723, para posterior comparecimento através de representantes sendo de total
responsabilidade da Licitante, junto ao Departamento de Obras e Serviços Municipais, os quais serão acompanhados
por um servidor deste Departamento.
2.5. - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) via de cada documento, contidos em envelope
(preferencialmente confeccionado em papel pardo) fechado indevassavelmente, apresentando externamente os
seguintes dizeres:

2.6. DA DOCUMENTAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
ENVELOPE Nº 1 - D O C U M E N T A Ç Ã O
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

2.6 - A empresa que não possuir o CRC - Certificado de Registro Cadastral, e desejar oferecer proposta nos termos do
presente edital deverão antes do terceiro dia anterior (até 27/05/2020) ao determinado para recebimento dos
envelopes, apresentarem os documentos abaixo especificados, válidos na data limite para entrega dos envelopes, os
quais poderão ser entregues em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente
(excluindo-se desta exigência os documentos emitidos pela Internet) ou por servidor desta Administração (neste último
caso mediante a apresentação, no momento de abertura dos envelopes, dos respectivos originais), ou, ainda, publicação
em órgão de imprensa oficial, da seguinte documentação:
2.6.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2.6.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores;
2.6.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
2.6.4 - Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
2.6.5 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
2.6.6 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais e à dívida ativa da União), Estadual (ICMS) e Municipal (mobiliária) do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, aceitando-se também certidões positivas com efeitos de negativa;
2.6.7 – Prova de Regularidade expedida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, bem como prova de
regularidade para com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal,
aceitando-se também certidões positivas com efeitos de negativa;
2.6.8 – prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT);
2.6.9 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente, ou seja, certidão de registro da empresa no CREA/SP,
conforme Resolução 266/79, com validade na data limite para apresentação dos envelopes, devidamente atualizada em
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todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso da adjudicatária/contratada ser domiciliada em outro Estado que
não São Paulo, o Certificado de Registro, emitido pelo CREA da região de origem, deverá conter o visto do CREA/SP,
em vigor, autorizando-a a participar de licitações. Referida obrigação deverá ser cumprida antes da assinatura do
contrato decorrente deste certame.
2.6.10 -Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação, a qual será atendida por documentos fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou Privado, devidamente certificado pela entidade profissional competente, através da apresentação de Certidão de
Acervo Técnico emitida pelo CREA, acompanhada dos respectivos atestados de execução similares e de porte
equivalente em nome do profissional que possua vínculo de natureza permanente com a empresa, devidamente
certificados pelo CREA através de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo, observado o limite mínimo de
50% dos principais quantitativos que comprove a execução dos serviços desta licitação os quais deverão estar descritos
de forma clara nos termos da Súmula 24 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
2.6.11. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, além da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
2.6.12 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, através de Registro em Carteira de Trabalho
(CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços autenticado, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância (ITEM 3.1 – cabo de cobre 2.5 mm²). O profissional retro indicado
deverá participar da execução do objeto do contrato, admitindo-se a substituição por outro profissional do mesmo nível,
com experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação desta Prefeitura Municipal.
2.6.12.1 - O(s) profissional(is) deverá(ão) fazer parte do quadro permanente da empresa licitante na data de
apresentação dos documentos de habilitação e propostas, na condição de:
2.6.12.1.1 - Empregado, comprovado com a apresentação de cópia autenticada, nos termos do item 2.6.12, das folhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cópias do livro, ou ficha, de registro do empregado;
2.6.12.1.2 - Diretor ou sócio, comprovado com a apresentação do Estatuto Social em vigor, ou Contrato Social (última
alteração) devidamente registrado e documento de identidade com foto; ou
2.6.12.1.3 - Autônomo comprovado com a apresentação do Contrato de Prestação de Serviço autenticado e
documento de identidade com foto.
2.6.13 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com emissão
de até 90 dias;
2.6.14. Comprovante do atestado de visita técnica nos termos do subitem 2.4.1 (ANEXO IV)
2.6.15. Comprovante de pagamento (recibo/protocolo) da caução proposta, previstos no caput e § 1º do art. 56 da
Lei nº 8.666/93.
2.6.16. DEVERÃO JUNTAR NO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO AS SEGUINTES DECLARAÇÕES DOS ANEXOS I, II
E III:
A) de que não houve superveniência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública, em
seus três níveis de governo, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência destes fatos durante o
processamento deste certame e vigência das avenças dele decorrentes; e de que não ocorreu diminuição das
capacidades técnica, jurídica e econômica da empresa para atender ao objeto ora licitado
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B) está de pleno acordo com as normas deste edital, bem como ciente quanto aos termos da Lei Federal nº
8666/93, e suas alterações, notadamente as) Leis nºs 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, às quais se submete, e que
tomou ciência de todos os documentos e informações referentes a este procedimento licitatório, em especial as
especificações do objeto ora licitado.
C) cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal, no que diz respeito à proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de quatorze anos e demais declarações, constantes no anexo I;
D) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à
Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, instaladas neste
Estado de São Paulo).
Os documentos acima listados deverão estar em nome da empresa proponente, e, concomitantemente, com indicação
do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz ou de filial).
Quando do recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da mesma
empresa/CNPJ/endereço que participou deste certame. Todos os documentos apresentados por cópia poderão ser
autenticados por servidor público mediante a apresentação do original no prazo de até 01 dia anterior a abertura
da proposta;
2.7 - Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo limite de validade em certidões negativas ou neste edital,
prevalecerá o prazo de 60 (sessenta) dias, corridos, contados da data de emissão do documento até a data de
apresentação dos ENVELOPES, sendo que todos os documentos deverão estar com seus prazos de validade em vigor,
quando for o caso, na data determinada para abertura dos ‘ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO’.
2.8 - Serão exigidos dos participantes deste certame capital mínimo integralizado, no montante mínimo de R$ 13.406,35
(treze mil quatrocentos e seis reais e trinta e cinco centavos).
2.9 - Da empresa adjudicatária será exigida garantia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total
estimado do contrato, a qual será liberada ou restituída, após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do
Contrato.
2.10 - Não serão aceitas propostas enviadas por fac símile ou e-mail. Esta Administração não assume qualquer
responsabilidade por envelopes contendo documentação e/ou propostas que não sejam entregues pessoalmente no
endereço indicado para tal.
2.11 - Tendo em vista o disposto no artigo 97 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, o licitante deverá encontrarse em pleno gozo de seus direitos para contratar com a Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade,
incidindo, em hipótese contrária, nas cominações do parágrafo único do aludido artigo.
2.12 - Os documentos acima listados deverão estar em nome da empresa proponente, e, concomitantemente, com
indicação do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz
ou de filial). Quando do recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da mesma
empresa/CNPJ/endereço que participou deste certame.
2.13. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador ou sócio, de
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste
edital.
2.14 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item anterior, que possuir restrição em qualquer
dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.
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2.15. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
2.16. O prazo de que trata o item 2.14 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo
prazo.
2.17 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.14, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
2.18 - A documentação necessária para cadastro não poderá ser substituída por Registro Cadastral emitido por qualquer
outro órgão ou entidade pública.
2.18.1 Os documentos exigidos emitidos pelo órgão responsável através da Internet, terão sua autenticidade conferida
na Internet antes da emissão do cadastro de fornecedor. Os demais documentos, se não forem apresentados em
originais, deverão ser autenticados em cartório, ou por servidor da Comissão de Cadastro.
2.18.2 Somente será emitido o CRC, cujos documentos estejam dentro do prazo de validade.
2.18.3. No caso de vencimento de algum dos documentos do Certificado de Registro Cadastral, este(s) poderá
(ão) ser anexado(s) ao registro, antes do horário da abertura, conforme preâmbulo deste Edital, desde que seja
original, autenticado em cartório ou conferido por servidor do Município, não sendo necessário a expedição de
novo certificado cadastral, desde que este não esteja vencido.
3 - DA PROPOSTA
3.1 - A proposta deverá ser elaborada por meios mecânicos, preferencialmente conforme modelo dos Anexos VIII e IX
deste edital, em papel que identifique (razão social, endereço completo, números de telefone e de fac-símile, e-mail, e
CNPJ, (vedada a apresentação no papel timbrado da Prefeitura), a licitante e este certame, redigida de forma clara,
em língua portuguesa, ressalvando-se as expressões técnicas de uso corrente, com apresentação nítida, sem emendas,
rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à margem, devendo estar datada e assinada na última folha, por
quem de direito, e rubricada nas demais, em uma só via, encaminhada em um único envelope, indevassável, fechado,
informando na parte externa ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA – TP Nº 05/2020, e demais dados de identificação na forma
do item 2.4, constando da proposta:
3.1.1 - Especificação clara e completa das obras oferecidas, obedecida à mesma ordem constante deste edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais que um resultado, com o
completo preenchimento e juntada das planilhas de quantitativo e de valores e cronograma físico-financeiro (Anexos VIII
e IX);
3.1.2 - Preço unitário e total, apresentado por item, expressos em moeda corrente nacional, com duas casas decimais
após a vírgula, cujos valores deverão estar apresentados livres de quaisquer incidências de impostos, taxas, encargos
sociais, despesas de locomoção ou hospedagem, seguros ou fretes, que correrão por conta da proponente, bem como
valor total da proposta, em algarismos e por extenso, destacando valores totais para materiais e para mão de obra;
3.1.3 - Prazo para início de execução das obras ou serviços, em até sete dias corridos, contados do recebimento da
Ordem de Serviço para tal, e prazo para término dos mesmos, também em dias corridos, contados do início;
3.1.4 - A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data limite para
apresentação do envelope contendo-a;
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3.1.5 - Concordância quanto à forma de pagamento, o qual será conforme medições, após o início das obras e
adimplemento da obrigação da contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração e
conforme disponibilização dos Créditos ficando a total responsabilidade das licitantes em participar deste certame,
cientes de que o pagamento independente do contrato, somente será efetuado após liberação e aprovação do órgão
competente.
3.1.6 - A apresentação de quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não sendo
desclassificada a proposta da licitante que não as apresentar.
3.1.7. No rodapé da proposta deverá conter os valores de materiais e serviços referente a mão-de-obra
separados, para efetivação da retenção dos impostos da futura contratada.
3.2 - As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo instrumento.
3.3 - Indicar nome completo, RG, CPF/MF, função na empresa, e endereço de pessoa que assinará eventual
termo contratual decorrente deste certame, Banco, Agencia e Conta Corrente para recebimento dos
pagamentos.
3.4 - Em caso de divergência entre os valores unitário e total, prevalecerão os primeiros; e, se houver divergência entre
os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores por extenso.
3.5 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto ora licitado será interpretada como não
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das propostas.
3.6 - O critério de aceitabilidade de preços, nos termos do artigo 40, inciso X, da Lei Federal nº 8666/93, e suas
alterações, é o montante de recursos orçamentários reservados nos presentes autos, no total de R$ 134.063,54 (cento e
trinta e quatro mil e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) conforme detalhamento contido nos autos.
3.7. Será exigida caução de 1% (um por cento) para as propostas, o valor de R$ 1.340,64 (mil trezentos e
quarenta reais e sessenta e quatro centavos) nos termos do Inciso III, do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93,
cujo, comprovante deverá estar inserido no Envelope 01 “Habilitação”, sob pena de inabilitação.
4 - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1 - Ambos os envelopes, devidamente fechados, deverão ser entregues no local, dia e hora designados no início deste
edital.
4.2 – Para análise dos documentos relativos à habilitação a Comissão fará confrontação dos documentos que forem
apresentados através de cópias simples, com os respectivos originais, com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas do horário marcado para credenciamento. No caso da não apresentação, neste ato dos documentos
originais, a Comissão se reserva no direito de não efetuar autenticação durante o certame, podendo, a licitante ser
inabilitada;
4.2.1 - A abertura do ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO dar-se-á 05 (cinco) minutos após o término do horário
limite para entrega dos envelopes, em ato público, no mesmo local determinado para a entrega dos envelopes,
oportunidade em que se reunirão os componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (doravante
denominada apenas Comissão) e os licitantes, se houver interesse destes últimos, para a apreciação dos respectivos
conteúdos, rubrica em todos os documentos, decidindo-se sobre a habilitação dos licitantes, se for o caso.
4.3 - Após a entrega dos envelopes, não serão aceitos, procedentes dos licitantes, quaisquer adendos, acréscimos,
supressões ou esclarecimentos sobre o seu conteúdo. Os esclarecimentos, quando se fizerem necessários, e, desde
que solicitados pela Comissão, constarão, obrigatoriamente, da respectiva ata.
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4.4 - Havendo expressa desistência da interposição de recursos, por todos os proponentes, desde que todos presentes e
devidamente credenciados, quanto à fase de habilitação, na mesma oportunidade poderão ser abertos os ENVELOPES
Nº 2 - PROPOSTA, das proponentes habilitadas, sendo que às licitantes consideradas inabilitadas serão devolvidos os
ENVELOPES Nº 2 - PROPOSTA, em sua forma original (fechados), lavrando-se a ata dos trabalhos, a qual será
assinada pelos componentes da Comissão e pelos representantes dos licitantes.
4.5 - Sendo oferecido(s) recurso(s) serão fixadas pela Comissão, posteriormente, nova data para abertura dos
ENVELOPES Nº 2 - PROPOSTA, compatível com o julgamento do(s) mesmo(s), dando-se ciência, da nova data, a todos
os licitantes, por intermédio de publicação no DOE - Diário Oficial do Estado ou na Imprensa Oficial desta Prefeitura,
prevista no item 11 deste edital.
4.6 - Após a fase de habilitação não cabe a desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão, e desde que feita através de requerimento formal, acompanhado de peças
comprobatórias do fato, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da abertura do ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA.
4.7 - Na hipótese de haver troca de conteúdo dos envelopes (documentos x proposta) serão automaticamente
inabilitadas as empresas que assim proceder, sendo que o envelope remanescente ser-lhe-á devolvido, constando em
ata as ocorrências (troca de conteúdo nos envelopes e devolução).
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes, representando os proponentes, será
exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por escrito, contendo o nome completo, o nº do
documento de identificação do credenciado e deste certame, com a declaração do(s) representante(s) legal (is) da
proponente, devidamente assinada, outorgando amplos poderes de decisão ao representante. Os representantes e
prepostos deverão apresentar, nesta oportunidade, o contrato social e suas alterações (autenticado) e, no caso de
sociedade por ações, o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada a legitimidade
da representação, a não ser que tais documentos estejam inseridos no ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, sob
pena de invalidar o credenciamento, em suas ausências. Estas autorizações deverão ser exibidas pelos portadores
antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão
apresentar documento hábil de identificação pessoal com foto, para validar o credenciamento.
5.2 - O documento citado neste item poderá, a critério do(s) representante(s) legal (is) da proponente, ser substituído por
Certidão de Procuração Pública.
5.3 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento que comprove sua
capacidade para representá-la.
5.4 - A não apresentação, ou incorreção, do documento de credenciamento, não inabilitará ou desclassificará a licitante,
mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente, nas respectivas sessões, cabendo tão
somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de
modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
5.5 - Uma mesma pessoa NÃO poderá representar mais de um licitante.
5.6 - Encontra-se em anexo modelo de credencial que, facultativamente, poderá ser utilizada pela proponente.
5.7. Verificada, em qualquer tempo, falsificação de assinatura em documento público ou particular, a repartição
considerará não satisfeita a exigência documental e dará conhecimento do fato à autoridade competente dentro do prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, para instauração do processo criminal
6 - DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO /JULGAMENTO
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6.1 - As propostas das licitantes habilitadas serão analisadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitação, em
conformidade com o tipo de licitação, e atendidas as especificações contidas neste edital, e em eventuais anexos, com a
classificação pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, sendo o julgamento submetido à homologação e
adjudicação do Sr. Prefeito Municipal.
6.1.1 - Nesta oportunidade será verificada a exatidão das operações aritméticas apresentadas, que conduziram ao valor
total orçado na planilha orçamentária ou na proposta, procedendo-se às correções correspondentes nos casos de
eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas
para a aplicação do valor final da proposta e classificação. Em caso de divergência entre os valores unitário e total,
prevalecerão os primeiros; e, se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos,
prevalecerão os valores por extenso.
6.1.2 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, solicitar as licitantes a composição de quaisquer
preços de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para
melhor análise e salvaguarda dos interesses da Administração.
6.2 - Fica reservado ao Sr. Prefeito Municipal o direito de, a seu exclusivo critério, aceitar o resultado final apresentado
pela Comissão; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou
julgamento, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda,
revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta.
6.3 - No caso de igualdade dos preços, para as primeiras classificadas, o desempate se dará, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato público, e para o qual todos os licitantes serão convocados, uma vez atendidas as condições
determinadas pela Lei Federal nº 8666/93, artigos 3º, § 2º, mediante prova de atendimento a tais condições.
6.4 - As propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório, aquelas com preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis, que ofereçam vantagem não prevista neste ato convocatório, ou, ainda, vantagens
baseadas na oferta dos demais proponentes, serão desclassificadas (ART. 48 da LF nº 8.666/93) sem que as
proponentes tenham direito a qualquer indenização, e, sem prejuízo do Executivo Municipal representar aos poderes
competentes, no termos dos artigos 100 e seguintes da Lei Federal nº 8666/93.
6.5. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de
pequeno porte que atenderem ao item 2.13, deste edital.
6.6. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa
de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de
menor valor.
6.7. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em
que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas
de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 2.13 deste edital, a apresentação de nova
proposta, na forma prevista na alínea a deste item.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio
para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
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6.8 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências deste edital, será declarado
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
6.9. O disposto nos itens 6.5 à 6.7, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver
sido apresentada por microempresa e ou empresa de pequeno porte.
6.10 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação
prévia de todos os licitantes.
6.11. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com
preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis.
7 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1 - A interposição de recursos administrativos obedecerá às disposições dos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8666/93,
em sua redação atual, os quais deverão ser protocolados no endereço supra, perante a Comissão, no setor de
Licitações. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório
desta licitação e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do
procedimento, cujo custo da reprodução será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
7.2 A pretensão referida no subitem 7.1 pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado a autoridade do
Senhor Prefeito, subscritora do Edital, devidamente protocolado no setor de licitações, no endereço e horário de
expediente, de segunda a sexta feira das 09h00 às 12h00 e das 13h00 as 18h00. Também será aceito pedido de
esclarecimentos encaminhado por meio do e -mail licitacaoigarata@gmail.com, cujos documentos originais deverão ser
entregues no prazo indicado também no subitem 7.1.
7.3. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.
7.4. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação
por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do Processo, dando-se ciência as demais
licitantes, através da divulgação no sitio oficial www.igarata.sp.gov.br da pergunta e da resposta
8 - DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO
8.1 - Para atendimento ao objeto deste certame licitatório será firmado instrumento contratual com a empresa vencedora,
em conformidade com a minuta em anexo, sendo o adjudicatário chamado a celebrá-lo com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, devendo formalizar a assinatura em até 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo para
chamamento, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal
nº 8666/93.
8.1.1 - A adjudicatária se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato, a documentação comprobatória de
regularidade para com a Seguridade Social (CND-INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS), se
referidos documentos apresentados por ocasião deste certame licitatório já estiverem vencidas, bem como comprovar
depósito, a titulo de caução contratual, nos termos da lei e o registro no CREA/SP, se for o caso.
8.1.2 - Por ocasião da assinatura da avença se exigirá a comprovação de poderes do subscritor do contrato para assinar
em nome da contratada. Para iniciar os trabalhos a licitante vencedora deverá comprovar que providenciou o
registro perante o CREA da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao contrato, conforme
determina a Resolução nº 425, de 18/12/98, do CONFEA.
8.1.3. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária ou mediante apresentação de NF, devidamente
conferida e atestada pelo setor competente desta Administração, dentro do prazo estipulado na Proposta Comercial,
após a conclusão total da obra, nos termos do decreto nº 64.757 de 24/01/2020.
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA
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9.1 - Da futura contratada se exigirá a prestação de garantia das obrigações assumidas no limite de 5% (cinco por
cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, segurogarantia, ou fiança bancária, a ser comprovada por ocasião da assinatura do termo contratual.
9.1.1 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, incluindo indenização a terceiros, a
adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
data em que for notificado pela contratante;
9.1.2 - A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo do objeto desta licitação, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;
9.1.3 - Modificações no contrato que impliquem em complementação da garantia inicialmente oferecida, somente
serão formalizadas após a efetivação da nova garantia;
9.1.4 – Na modalidade de depósito em títulos da dívida pública, o Departamento do Tesouro Municipal efetuará análise
prévia dos mesmos visando verificar as condições de mensuração de valor e condições de resgate;
9.1.5 - Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivação da garantia através da Carta de Fiança Bancária,
deverá constar da mesma, expressamente, condição de atualização do valor garantido, através da variação do
índice da TR (taxa referencial de juros) ou outro índice oficial adotado pelo Governo Federal.
10 - DAS SANÇÕES
10.1.O licitante ou contratado que descumprir quaisquer das cláusulas deste edital ou do instrumento contratual
ficará sujeito às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.2.Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e autárquica, pelo
prazo de até 02 (dois) anos conforme dispõe o inciso III, Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das
multas previstas no edital e no instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:
a)
deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa para o certame.
b)
convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato.
c)
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
d)
não mantiver a proposta, lance ou oferta.
e)
ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação.
f)
falhar ou fraudar na execução do contrato.
10.3. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa, incidentes sobre o valor do contrato devidamente
reajustado:
a)
5% (cinco por cento) no caso de descumprimento de cláusula contratual;
b)
10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato;
c)
20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato.
10.4. A administração poderá deixar de aplicar as multas contratuais se preferir o ressarcimento dos prejuízos
sofridos.
10.5. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A
critério da Administração e havendo disponibilidade, o valor devido será descontado da eventual garantia prestada, ou
ainda abatido dos créditos que a contratada tenha a receber da Administração. Não havendo pagamento, o valor será
inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.
10.6. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, serão considerados inexecução
parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
10.7. Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total para efeito de aplicação de
penalidade.
10.8. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sanções cabíveis.
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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11.1 - A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação de documentos e proposta, implica
para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional
aceitação de todos os termos e condições deste Edital, e de seus anexos; implica, também, no reconhecimento de que
este instrumento convocatório caracterizou perfeitamente o objeto do certame, sendo o mesmo suficiente para a exata
compreensão do objeto e para seu perfeito atendimento, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenização.
11.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações prestadas em atendimento às
normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas da lei. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido a vencedora, na rescisão do contrato, ou do pedido de compras, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
11.3 - Informações relativas à presente licitação serão prestados, pessoalmente, no mesmo endereço determinado para
entrega dos ENVELOPES, sendo aceitas, também, consultas pelo email: licitacaoigarata@gmail.com
11.3.1 - Esclarecimentos ou dúvidas específicas sobre documentos da licitação, que afetem a formulação da proposta,
só serão atendidos mediante solicitação por escrito, nos termos do artigo 41 da Lei Federal 8666/93, e suas alterações,
protocolizadas e encaminhadas à Comissão.
11.4 - As comunicações decorrentes do presente procedimento licitatório dar-se-ão por meio de publicações no site:
www.igarata.sp.gov.br
11.5 - Os envelopes contendo ‘proposta’ das empresas inabilitadas deverão ser retirados em até 30 (trinta) dias corridos,
contados da publicação comunicando a ocorrência do fato, e/ou da decisão final do Sr. Prefeito Municipal, sobre
eventuais recursos interpostos a respeito da ocorrência, sob pena de inutilização de seu(s) conteúdo(s).
11.6 - As garantias do contrato, quando exigidas, poderão ser apresentadas em uma das seguintes modalidades, a
critério de cada proponente: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária.
11.6.1 - Fianças bancárias apresentadas como garantia, de proposta ou de contrato, deverão conter, no mínimo:
11.6.1.1 - prazo de validade, que deverá corresponder a noventa dias contados da emissão para garantia de
proposta, e do período integral, estimado, de vigência do contrato, para as garantias de contrato;
11.6.1.2 - expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido,
independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
11.6.1.3 - expressa renúncia ao Benefício de Ordem, previsto no artigo 827 do Código Civil. (Art. 827. O fiador
demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os
bens do devedor)
11.6.1.4 - condição de atualização do valor garantido, através da variação do índice da TR (taxa referencial de juros) ou
outro índice oficial adotado pelo Governo Federal.
11.6.2 - Na hipótese de depósito efetuado em títulos, a licitante deverá apresentar a sua relação detalhada, bem como
comprovar sua legitimidade e liquidez.
11.6.3 - Vencidas as garantias apresentadas na forma de fiança bancária, as mesmas deverão ser retiradas em até 05
(cinco) dias úteis, contados do vencimento, sob pena de sumária destruição das mesmas.
11.6.4 - Garantias apresentadas em dinheiro serão corrigidas monetariamente, por ocasião da devolução.
11.6.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, incluindo indenização a
terceiros, a adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da data em que for notificado pela contratante;
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11.6.6 - Modificações no contrato, inclusive prorrogações em sua vigência, que impliquem em complementação da
garantia inicialmente oferecida, somente serão formalizadas após a efetivação da nova garantia.
11.6.7 - Será exigida caução de 1% (um por cento) para as propostas, nos termos do Inciso III, do artigo 31 da Lei
Federal nº 8.666/93.
11.7 - Cada proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua
proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatório.
11.8 - Os casos omissos serão regulados pela Lei Federal nº 8666/93, com suas modificações em vigor, sendo
apreciados e decididos pela Comissão, submetendo-os, conforme o caso, à apreciação do Sr. Prefeito Municipal.
11.09 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, deverá apresentar requerimento por escrito, assinado
por quem de direito e com firma reconhecida, além de documento de identificação pessoal, sendo que nesse ato será
lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual será devidamente datado e assinado pelo interessado e pelo funcionário
que o recepcionou.
11.10- As despesas serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária sob as rubricas nº
02.06.02.13.695.0601.2051 - 4.4.90.51 – obras e instalações.
11.11. Em caso de a convocada não assinar o contrato é facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas à primeira
classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. Para estas, em caso de recusa, não se aplicam as
sanções previstas no item supra.
11.12. Caberá à licitante vencedora indicar seu representante legal, devidamente qualificado, com poderes para assinar
o contrato. A documentação comprobatória, devidamente autenticada, ficará arquivada nos autos do processo licitatório,
na Prefeitura Municipal de Igarata, podendo ser procuração, contrato social ou documento equivalente.
11.13. Quando da contratação, a licitante vencedora deverá manter todas as condições de qualificação apresentadas no
processo licitatório.
11.14. O presente edital se encontra disponível no site: www.igarata.sp.gov.br
11.15 - Será eleito o Foro da Comarca de Santa Isabel - SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento deste certame licitatório, assim como ao
cumprimento das obrigações dele decorrentes.
Igaratá, 11 de maio de 2.020.
CELSO FORTES PALAU
PREFEITO

OBS: Devido a Pandemia Mundial do COVID 19, solicitamos que as licitantes apenas entreguem os envelopes
para julgamento da CPL, que divulgará o resultado quanto a habilitação no site www.igarata.sp.gov.br ,
na aba licitações. Após o julgamento da habilitação e decorrido o prazo recursal, a CPL abrirá os envelopes
Propostas para julgamento, dando a mesma publicidade e transparência para apresentação de eventuais
recursos.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 718/2020
ANEXO I - DECLARAÇÕES
A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº
______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
___________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de
participação na TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Igaratá, que:
- não há superveniência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública, em
seus três níveis de governo, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência destes fatos durante o
processamento deste certame e vigência das avenças dele decorrentes; e de que não ocorreu diminuição das
capacidades técnica, jurídica e econômica da empresa para atender ao objeto ora licitado.
- está de pleno acordo com as normas deste edital, bem como ciente quanto aos termos da Lei Federal
nº 8666/93, e suas alterações, notadamente as Leis nºs 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, às quais se submete, e
que tomou ciência de todos os documentos e informações referentes a este procedimento licitatório, em especial as
especificações do objeto ora licitado.
- cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento
à Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, instaladas neste
Estado de São Paulo).
- não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
- não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
- Após tomarmos conhecimento de todos os documentos da Tomada de Preço em referencia, vimos
submeter à apreciação desta Comissão Permanente de Licitação nossa Proposta Comercial para execução de obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE OBRA,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITO PRIANTI CHAVES, IGARATÁ/SP,
FASE I, Certificamo-lhes que todos os documentos foram examinados, não havendo nada a acrescentar sobre os
mesmos, e que assumimos total responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na preparação desta proposta.
Declaramos conhecer todas as condições exigidas nesta Tomada de Preço, bem como os termos dos documentos que
fazem parte integrante da mesma.
O prazo para execução da obra será de conformidade com o especificado no Cronograma Físico – Financeiro.
No caso de adjudicação do objeto desta Tomada de Preço, concordamos em assinar o contrato no prazo estabelecido
pela Prefeitura Municipal de Igarata.
As condições apresentadas nesta proposta serão mantidas por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura e julgamento das propostas comerciais.
___________________________________
Local e data
___________________________________
Nome e identidade do declarante.
OBS.: Este documento deverá ser inserido no envelope documentação, e estar acompanhado de contrato social,
procuração pública, ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, caso
tais comprovações não tenham sido apresentadas até o momento de abertura do respectivo envelope.
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TOMADA DE PREÇOS N º 05/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 718/2020
ANEXO II - DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO LEI FEDERAL 9854/99 – Modelo empregador pessoa jurídica.
A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº
______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de
participação na Tomada de Preços nº 005/2020, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Igarata, e diante do
disposto no inciso V, artigo 27, da Lei Federal 8666/93, acrescido pela Lei Federal 9854/99, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
___________________________________
Local e data
___________________________________
Nome e identidade do declarante.
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento deverá ser inserido no envelope documentação, e estar acompanhado de contrato social,
procuração pública, ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, caso tais
comprovações não tenham sido apresentadas até o momento de abertura do respectivo envelope.
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TOMADA DE PREÇOS N º 05/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 718/2020
ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO
A proponente licitante .............................., participante do processo administrativo referente à Tomada de Preço n.º
05/2020, destinado a contratação de empresa especializada para execução de obra referente CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITO PRIANTI CHAVES, IGARATÁ/SP, FASE I,
conforme condições estabelecidas neste instrumento convocatório, compromete-se a manter como Responsável Técnico
da Obra em referência, até a sua conclusão, o engenheiro civil, Sr..............., que está sendo apresentado no presente
termo.
Declaramos ainda que na hipótese de descumprirmos o presente compromisso, estaremos desobedecendo ao comando
do § 10 do art. 30 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas sucessivas alterações posteriores, estando
sujeitos às consequências previstas no art. 88 da referida lei.

Local e Data ..............

_________________________________________________________
(Assinatura representante legal da licitante proponente)

__________________________________________________________
De acordo
(assinatura do Responsável Técnico)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
ANEXO IV
PROCESSO Nº 718/2020
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Declaro, para atender às exigências do processo administrativo referente à Tomada de Preço n.º 005/2020, destinado a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE OBRA,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITO PRIANTI CHAVES, IGARATÁ/SP,
FASE
I,
conforme
condições
estabelecidas
neste
instrumento
convocatório
que
o
Sr.
____________________________________________________,
Responsável
da
proponente
licitante
________________________________________________________________, compareceu ao local da obra nesta
data, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições dos locais para o cumprimento das
obrigações, objeto do certame licitatório em epígrafe, obedecendo assim o art. 30, III, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas sucessivas alterações posteriores.
Igaratá, ______ de ______________ de 2020 (data prevista)

SECRETARIA M. OBRAS
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PROCESSO Nº 000718/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
ANEXO V – CREDENCIAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE
OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITO PRIANTI CHAVES,
IGARATÁ/SP, FASE I.
A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº
______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, através da presente credencial, constitui, para os
fins de representação perante aos procedimentos da Tomada de Preços nº 05/2020, realizada pela Prefeitura Municipal
de Igaratá, o(a) Sr. (a.) ___________, portador da cédula de identidade (ou outro tipo de documento de identificação) RG
nº ____________, inscrito no CPF/MF sob nº __________, com amplos poderes para acordar, discordar, transigir,
receber documentos pertencentes à empresa, inclusive poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e renunciar a
recursos ou impugnações, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, agindo em nome e por
conta própria da empresa que representa, com todas as prerrogativas de representante legal, para este fim específico, e
em nome desta empresa defender seus direitos.
Através deste mesmo credenciamento, AUTORIZAMOS o(a) Sr. (a) __________, acima identificado (a), a assinar
contratos e respectivos termos aditivos, relativos ao certame licitatório aqui caracterizado. (Este parágrafo é facultativo, e
visa agilizar a formalização de contrato com os adjudicatários do objeto deste certame).
Estou (amos) ciente (s) de que responderei (emos) em Juízo, ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham
a ser praticados por este nosso representante legal.
____________________________________
Local e data
____________________________________
Nome e identidade do declarante.
OBS.: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes, e estar acompanhado de contrato social,
procuração pública, ou outro documento devidamente autenticado que comprove ser o subscritor representante
legal da empresa.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
PROCESSO Nº 718/2020
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATA E A EMPRESA _________,
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE
OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITO PRIANTI CHAVES,
IGARATÁ/SP, FASE I.
Na Sede da Prefeitura, situada a Av Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, centro, Igaratá, presentes, de um lado, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.694.147/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. CELSO FORTES PALAU, Prefeito Municipal, de ora em diante designado CONTRATANTE, e de outro, a empresa
_____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______, com sede à _________________, nº ____, bairro
_________, município de _____________/SP, representada pelo Sr. ________________, portador do RG ______,
inscrito no CPF/MF sob nº _______, na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária da Tomada de Preços nº xx/2020, cujo inteiro teor a CONTRATADA
declara expressamente, nesta avença, conhecer e aceitar, e à qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato,
de acordo com as normas emanadas das Leis Federais nºs 8666/93, 8883/94, 9032/95, 9648/98, 9854/99 e 11107/05, e,
subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1 - O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA BENEDITO PRIANTI CHAVES, IGARATÁ/SP, FASE I, conforme condições estabelecidas nos autos acima
identificado.
1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a
seguir relacionados bem como seus eventuais anexos: o instrumento convocatório do certame licitatório acima indicado,
e a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de ___/___/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO.
2.1 - Execução indireta, através de empreitada por preço unitário, mediante medição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA.
3.1 - O objeto deste contrato somente será recebido, nos termos do art. 73, inciso I e parágrafos, da Lei Federal
nº 8666/93, se estiver plenamente de acordo com as especificações constantes dos documentos citados em 1.2.
3.2 - A CONTRATADA obriga-se a reexecutar, às suas expensas, no local estipulado e no prazo ajustado, após
a notificação, as obras que vierem a ser recusada pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá pagamento
enquanto não for satisfeito o objeto do contrato.
3.3 - O recebimento provisório ou definitivo da obra não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil,
na forma da Lei, pela qualidade, solidez, correção e segurança da mesma.
3.4 - O prazo para recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação
escrita pela CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, na forma expressa pela alínea ‘a’,
inciso I, artigo 73, da lei Federal nº 8666/93. O recebimento definitivo dar-se-á por servidor ou Comissão designada pela
Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de vistoria de até 90
(noventa) dias corridos, que comprove a adequação do objeto às condições contratuais, na redação expressa na alínea
‘b’, da legislação supra.
3.5 - Se os serviços apresentarem-se com defeitos, vícios de execução ou elaboração, será lavrado laudo de
vistoria que relacionará as falhas encontradas, dando-se ciência oficial dos mesmos à CONTRATADA, para que proceda
às correções apontadas, passando o prazo de observação a fluir novamente, até nova comunicação.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.
4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ________ (__________________), sendo R$ _____
(___________) referentes aos materiais empregados e R$ ________ (__________________) relativos à mão de obra.
As dotações orçamentárias para atender as despesas inerentes a este contrato é: 02.06.02.13.695.0601.2051 –
4.4.90.51 - Obras e Instalações, durante o corrente exercício. No exercício vindouro, nova dotação será prevista, para
cobertura das despesas restantes do presente instrumento.
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4.2 – O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária ou mediante apresentação de NF, devidamente conferida
e atestada pelo setor competente desta Administração, dentro do prazo estipulado na Proposta Comercial, após a
conclusão total da obra, nos termos do decreto nº 64.757 de 24/01/2020 no Banco........., Agencia........... C/C ..................
4.3 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento,
sendo iniciada nova contagem somente após a regularização desta documentação.
4.4 - O pagamento, definido na cláusula 4.2, será efetivado pela Tesouraria da CONTRATANTE, através de
depósito em conta bancária da adjudicatária, informada na proposta ou através de recebimento no guichê da Tesouraria.
4.5 - Os preços contratados não sofrerão qualquer espécie de atualização, durante a vigência desta avença,
salvo as decorrentes de alterações em alíquotas de tributos que venham a ocorrer após a apresentação da proposta
comercial, pela CONTRATADA, e em nenhuma hipótese será concedida atualização de preços sobre parcelas em
atraso.
4.6 - A CONTRATANTE reterá, quando for o caso, dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA,
percentual equivalente a 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços realizados e constantes da Nota Fiscal/Fatura
ou Recibo de Prestação de Serviços, nos termos da Lei Federal 9711/98 e Instrução Normativa MPS/SRP nº 03, de
14.07.05 e publicada no DOU de 15.07.05.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
5.1 - O prazo para início das obras é de ___ ( _______ ) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de
Serviço para tal, a ocorrer necessariamente após a assinatura desse contrato, e o prazo para término é de ____
(________) dias corridos, contados do início das mesmas.
5.2 - Este contrato vigorará durante todo o período de execução da obra, podendo ser prorrogado, persistindo,
no entanto, as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia do referido objeto contratual.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
6.1 - Executar as obras objeto deste contrato nas condições previstas no instrumento convocatório, seus
anexos, e na respectiva proposta, observando as orientações recebidas da CONTRATANTE, permitindo o
acompanhamento e fiscalização da mesma, observando, ainda, o seguinte:
6.1.1 - manter no canteiro de obras equipamentos de proteção individual (EPI´s), necessários à
segurança dos trabalhadores;
6.1.2 - disponibilizar dispositivos de sinalização necessários à segurança da obra, pedestres e
motoristas, responsabilizando-se por qualquer acidente que vier a ocorrer pela inexistência destes dispositivos de
sinalização;
6.1.3 - assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, por
ocasião da execução do objeto deste certame ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependências
pertencentes à CONTRATADA;
6.1.4 - garantir a reparação imediata, correção, remoção, reconstituição ou substituição, sem qualquer
ônus para a CONTRATANTE, caso as obras ou serviços estejam em desacordo com o projeto e o contrato, não
ofereçam a necessária garantia de solidez e estabilidade, ou que tenham se afastado das dimensões, quantidade,
qualidade e formas indicadas no memorial descritivo e especificações, ou que apresentem quaisquer outros defeitos de
material ou de construção;
6.1.5 - adotar todas as medidas tendentes a evitar danos diretamente à Administração Pública ou a
terceiros, bem como manter os seus empregados segurados contra acidentes do trabalho, ficando responsável a
CONTRATADA por quaisquer conseqüências desses danos e acidentes, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato;
6.1.6 - manter no local da obra guardas e vigilantes necessários, cabendo exclusivamente à
CONTRATADA o risco e a responsabilidade por quaisquer danos que a mesma venha a sofrer, até a conclusão e seu
recebimento pela CONTRATANTE.
6.2 - Ficar responsável pelas operações de transporte de materiais e seguro de transporte, bem como pelas
despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de seus prepostos, se e quando necessárias.
6.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório.
6.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato, obrigando-se a saldá-los na época própria.
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A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere à CONTRATANTE a
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a CONTRATANTE
está isenta de qualquer vínculo empregatício com funcionários, ou prepostos, da CONTRATADA.
6.4.1 - A CONTRATADA renuncia, expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com a Prefeitura Municipal de Igarata.
6.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA
ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento
efetuados pela CONTRATANTE.
6.6 - Fazer prova da regularidade para com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante a
apresentação de CND - Certidão Negativa de Débito, bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, através da apresentação de CRF - Certificado de Regularidade do FGTS. Ambas as certidões, em
vigor, deverão ser juntadas a cada Nota Fiscal emitida e apresentada à CONTRATANTE. Para iniciar os trabalhos
a licitante vencedora deverá comprovar que providenciou o registro perante o CREA da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) referente ao contrato, conforme determina a Resolução nº 425, de 18/12/98, do
CONFEA.
6.7 - Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por empregados da
CONTRATADA ou de eventuais sub-contratantes, estes deverão comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo
sua verdadeira condição de empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento,
respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação.
6.8 - Manter na direção técnica dos trabalhos engenheiro legalmente habilitado, sendo certo que o profissional
indicado pela CONTRATADA deverá ser aceito pela CONTRATANTE, e, ainda, permanecer no local - Igaratá, além de
representar a CONTRATADA na execução da obra e do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.9.O licitante ou contratado que descumprir quaisquer das cláusulas deste edital ou do instrumento contratual
ficará sujeito às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.10.
Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e autárquica,
pelo prazo de até 02 (dois) anos conforme dispõe o inciso III, Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo
das multas previstas no edital e no instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:
g)
deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa para o certame.
h)
convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato.
i)
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
j)
não mantiver a proposta, lance ou oferta.
k)
ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação.
l)
falhar ou fraudar na execução do contrato.
10.11. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa, incidentes sobre o valor do contrato devidamente
reajustado:
d)
5% (cinco por cento) no caso de descumprimento de cláusula contratual;
e)
10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato;
f)
20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato.
10.12. A administração poderá deixar de aplicar as multas contratuais se preferir o ressarcimento dos prejuízos
sofridos.
10.13. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A
critério da Administração e havendo disponibilidade, o valor devido será descontado da eventual garantia prestada, ou
ainda abatido dos créditos que a contratada tenha a receber da Administração. Não havendo pagamento, o valor será
inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.
10.14. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, serão considerados inexecução
parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
10.15. Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total para efeito de aplicação de
penalidade.
10.16. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sanções cabíveis.
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CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERÂNCIAS.
8.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do
regime de direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.
8.2 - Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por omissão, permitir a inobservância, no todo ou em
parte, de cláusulas e condições do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato não poderá liberar,
desonerar, efetuar ou prejudicar essas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO.
9.1 - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização geral das obras contratadas, podendo, para esse fim, designar
prepostos, aos quais a CONTRATADA ficará obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização das obras,
facultando-lhe o livre acesso aos seus depósitos e instalações, ou às de eventuais subcontratadas, contratadas, bem
como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a
qualquer título, em responsabilidade por parte da CONTRATANTE.
9.2 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e a aplicação dos métodos construtivos e
ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade das obras e/ou serviços executados.
9.3 - A fiscalização poderá sustar, ou fazer demolir, qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto
neste contrato.
9.4 – Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer
obrigação prevista neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA.
10.1 - A garantia das obrigações assumidas, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor deste instrumento
contratual, conforme previsão contida no instrumento convocatório, foi prestada na modalidade ..............., que ora se
apresenta e passa a integrar este processo, a qual será liberada ou restituída após a execução do contrato.
10.2 - Se o valor da garantia foi utilizado para pagamento de quaisquer obrigações, incluindo indenização a
terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar seu
valor, no prazo máximo e improrrogável de dois dias úteis, contados do recebimento da referida notificação.
10.3 - A não apresentação da cobertura da garantia importará na rescisão contratual.
10.4 - À CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida
pela CONTRATADA.
10.5 - Modificações no contrato, que impliquem em complementação da garantia inicialmente oferecida,
somente serão formalizadas após a efetivação da nova garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA NOMEAÇÃO
11.1 – A Secretaria M. de Planejamento Urbano, Obras e Serviços ficará responsável para acompanhar,
fiscalizar e controlar a execução do contrato, para fins do disposto no artigo 67, e parágrafos, da Lei Federal nº 8666/93,
e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Santa Isabel - SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de
comum acordo entre as mesmas.
E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Igarata/SP, ____ de ___________de 2.020.
CELSO FORTES PALAU
CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADA
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGARATA
CONTRATADO:
CONTRATO Nº
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITO PRIANTI CHAVES, IGARATÁ/SP, FASE I
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR – OAB/SP 356.329
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual
ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante
regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº
01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado,
peticionando no processo.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que
mais couber.
Igaratá, xx de xxxxxxxx de 2020.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): 011-46581318
Assinatura:______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: CELSO FORTES PALAU
Cargo: PREFEITO
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: gabinete@igarata.sp.gov.br
E-mail pessoal:
Telefone(s): 011-46581318
Assinatura:______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: Sr.
Cargo:
CPF:
RG
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: r
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura: ______________________________________________________
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TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
PROC. ADM. Nº 718/2020
ANEXO VII
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: “REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITO PRIANTI CHAVES – FASE I”
ÍNDICE

01 - DEFINIÇÕES
02 - INTRODUÇÃO
03 - CONDIÇÕES GERAIS
04 - SERVIÇOS PRELIMINARES
05 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
06 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA
07 – ILUMINAÇÃO PUBLICA
08 – FONTE INTERATIVA
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01. DEFINIÇÕES
01.1. FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA
A obra deverá ser fiscalizada por pessoal pertencente à Prefeitura Municipal de Igaratá, doravante
simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante
para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.
A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada na minuta do contrato, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.
A supervisão dos trabalhos da CONTRATADA deverá estar sempre a cargo de um engenheiro civil,
devidamente habilitado e registrado no CREA-SP.
01.2. DIREITOS E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela Contratada
providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.
A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra,
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou
outros.
02. INTRODUÇÃO
02.1. DESCRIÇÃO DA OBRA
A obra, objeto do presente Memorial Descritivo Básico, deverá ser executada na área de domínio público sito
loteamento denominado “1° Etapa” – Jardim 8
Igaratá-SP, compreendendo os seguintes:
• Revitalização, e adequação de iluminação e implementação de uma fonte interativa ornamental na Praça
Benedito Prianti Chaves – Fase I
03. CONDIÇÕES GERAIS
03.1. DIÁRIO DE OBRA
Deverá ser fornecido pela CONTRATADA, um Diário de Obra, com 3 (três) vias, o qual deverá ser mantido no
escritório da obra, desde a data de início dos serviços até a entrega final. Será o documento hábil para
comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados à execução da obra, onde tanto a
CONTRATADA quanto a FISCALIZAÇÃO deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a
comprovação real do andamento das obras e execução dos termos da CONTRATADA, sendo visado
diariamente por representantes credenciados de ambas partes. Nele deverão ser feitas pela FISCALIZAÇÃO,
as anotações, comunicações e reclamações à CONTRATADA, a fim de que esta não possa em qualquer
tempo ou ocasião, alegar ignorância ou justificar erros e/ou atrasos nos serviços sob sua responsabilidade.
Caberá à CONTRATADA em todas anotações, comunicações ou reclamações da FISCALIZAÇÃO, dar ciência
no diário de obra.
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03.2. MÃO-DE-OBRA
Caberá a CONTRATADA manter, no canteiro de serviços, mão-de-obra em número e qualificações
compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.
Enquanto durar a obra e até sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá manter, em período
integral, um mestre-de-obras com conhecimento e experiência suficiente para comandar as equipes de obra e
atender às solicitações da FISCALIZAÇÃO.
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, em local bem visível e à disposição da
FISCALIZAÇÃO, um quadro de controle de mão-de-obra, com a qualificação e o número de pessoas
trabalhando na obra, diariamente atualizado no diário de obra.
Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos serviços, deverá apresentar
qualificação tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com acabamentos esmerados
conforme previsto na Planilha Quantitativa e Qualitativa.
03.3. VIGIA E RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA, durante a duração da obra, ficará responsável por todos os materiais, obras e instalações
contidas na área interna do tapume.
Deverá ser mantido pela CONTRATADA um perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de
serviços, cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência nesse serviço. O
responsável deverá ser oficialmente apresentado à FISCALIZAÇÃO.
A FISCALIZAÇÃO ou a CONTRATANTE não se responsabilizarão por furtos, roubos ou danos causados à
obra ou aos materiais nela depositados durante a execução da obra.
A obra ficará sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto não tiver sido considerada aceita pela
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
03.4. HIGIENE E SEGURANÇA
A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do
trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas,
engenheiros, fiscais e outros, tais como: botas, óculos de proteção, capacetes, capas de chuva e demais
equipamentos, manutenção de extintores de incêndio em locais de fácil acesso; manutenção de estojo de
primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessários.
A CONTRATADA deverá manter o canteiro em condições de higiene que evitem a proliferação de doenças. As
instalações sanitárias deverão ser lavadas e desinfetadas diariamente e o alojamento, quando este existir,
deverão ser varridos e limpos diariamente.
03.5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e equipamentos
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necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, isentos de
quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do fabricante (sejam eles defeitos de
fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que
lhes couber, as especificações da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais específicos.
Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições normativas da
ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, especialmente àqueles de fabricação exclusiva,
deverão ser aplicados de acordo com as recomendações e especificações dos respectivos fabricantes.
Sempre que a qualidade de qualquer material, ou equipamento, ensejar dúvidas à FISCALIZAÇÃO, esta
poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratação de um LABORATÓRIO, com notória
especialização e capacidade técnica, para que sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, ou
equipamento, bem como exigir certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas
despesas por conta da CONTRATADA.
Caberá sempre a CONTRATADA, submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, amostras dos materiais a serem
utilizados, antes de sua aplicação e em tempo hábil, cabendo à FISCALIZAÇÃO fazer as devidas anotações,
no competente Diário de Obra, quanto à sua aprovação ou rejeição.
As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser imediatamente substituídas, cabendo
à CONTRATADA, retirá-las do canteiro de serviços nos 3 dias úteis que se seguirem à impugnação lavrada no
Diário de Obra.
Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado material
especificado, deverá ser formalizada sua substituição, a juízo do fiscal da CONTRATANTE, ouvido o
profissional autor do projeto.
Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto, deverão ser utilizados na execução das obras
ou serviços correspondentes, e a sua substituição, por similares, só poderá ocorrer com autorização da
FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto apresente notória equivalência com o originalmente
especificado, no que diz respeito à qualidade, resistência e aspecto.
03.6. EXECUÇÃO
A execução deverá ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital de Licitação,
Contrato, Desenhos, Fiscalização da CONTRATANTE e demais normas relativas à boa técnica do ramo.
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou substituir, serviços e equipamentos
executados em desacordo com os projetos, com as especificações, ou mal executados. As despesas
decorrentes dessas demolições, ou substituições, e da nova execução dos serviços correrão por conta
exclusiva da CONTRATADA.
Caberá a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e a
terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou
omissão de sua parte.
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A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro de serviços, obrigando-se a mantêlos em perfeita ordem, durante as etapas de execução.
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob
sua responsabilidade, o Diário de Obra, onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da
CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da
obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, dias e períodos de chuva,
etc.
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços em local bem visível e à disposição da
FISCALIZAÇÃO, o cronograma físico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado
em função do real desenvolvimento da obra.
03.7. GARANTIAS
A CONTRATADA deverá oferecer garantia por escrito, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sobre os serviços
executados e materiais utilizados. Este prazo será contado a partir da data de entrega dos serviços pela
CONTRATADA e do necessário recebimento dos mesmos pela CONTRATANTE.
Nos casos de execução de serviços técnicos específicos por firmas especializadas contratadas pela
CONTRATADA, e nos casos de compra e instalação de equipamentos, a CONTRATADA deverá fornecer à
Prefeitura as garantias de praxe por escrito.
A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou refazer, sem ônus
à PREFEITURA, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de execução, desde que não sejam oriundos
de mau uso.

04. SERVIÇOS PRELIMINARES
04.01. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão.
A Empreiteira deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela fiscalização, uma placa de
identificação da obra, conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE.
04.02. FECHAMENTO DA OBRA
A CONTRATADA deverá obedecer rigidamente e na integra todas as definições apresentadas nos projetos e
memoriais fornecidos.
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A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os tapumes, que terão 2,00m de altura e acompanharão o
caimento natural do terreno. Deverão ser construídos em chapas de madeira compensada ou madeirit, de 2,20
x 1,10m com 12 mm de espessura.
Portões, portas e alçapões para descarga de materiais serão executados com as mesmas chapas,
devidamente estruturadas. As portas para acesso de pessoas terão dimensão de 0,80 x 2,20 m. Os portões
para acesso de veículos, materiais e equipamentos terão dimensão de 4,00 x 2,20 m.
As superfícies aparentes do tapume deverão receber pintura no padrão definido pela FISCALIZAÇÃO. Serão
de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a
perfeita execução dos serviços acima discriminados.
05. DEMOLIÇOES E RETIRADAS
O Contratada executará a demolição piso e das muretas existentes, retirando todo o entulho proveniente dos
mesmos.
O material que for reutilizado deverá ser retirado de forma de preservação sua integridade, e encaminhado ao
almoxarifado da contratante
06. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES
Para o desenvolvimento das soluções deverão ser observados as normas e códigos a seguir relacionados:
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
- Elektro - Distribuidora de Energia.
07. ILUMINAÇÃO PUBLICA
POSTE TELECÔNICO GALVANIZADO
Fornecimento e instalação de poste telecônico reto, (conforme projeto) fabricado em tubo de aço SAE
1010/1020, galvanizado a fogo, com altura total de 3 metros, diâmetro da base 88,9mm e diâmetro do topo
60,3mm, com braço para encaixe da luminária, pintura epóxi na cor a ser definido pela CONTRATANTE.
08. FONTE INTERATIVA
A empresa deverá fornecer e instalar uma fonte interativa (chafariz), implementar conjuntos de jatos utilizando
sistema Ornamental para que os efeitos d’água interajam em grupos de jatos e iluminação com troca de cores
automáticas com o projetores subaquáticos de Led, causando dessa forma grande impacto visual aos
visitantes.
Os projetores de luz subaquáticos (LED) devem ser dimensionados para que ocorra a troca de (09) nove cores
objetivando um efeito visual de maior impacto.
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A Fonte interativa será formada por (18) dezoito bicos “Vulcano” Articulados, com altura de 2,00 metros na
vertical.
Cada bico será iluminado por (01) um projetor de luz subaquáticos Led RGB, totalizando (18)
Dezoito projetores.
A fonte deverá conter 18 bicos de saídas de água e também 18 projetores de luzes subaquáticos cada uma
das fontes. O sistema deve ainda compreender em duas bombas de drenagem, um filtro completo, um
dispositivo de aspiração, um dispositivo de retorno, um dispositivo de alimentação, um dispositivo de regulador
de nível, um ralo de sucção protetor, um painel de comando e ainda grelhas protetoras. Toda a parte de
construção civil, tais como casa de
Máquinas e captação de agua das fontes.
A empresa deverá também fornecer projeto elétrico e hidráulico das fontes. Todos os serviços devem ser
executados conforme normas vigentes, sendo que o jato de água deve atingir 2 metros de altura.
Dos Complementos:
 A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos serviços.
 Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos adequados.
 A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da empresa
executora dos serviços.
 A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços
executados.
 A obra será entregue perfeitamente limpa.
Igaratá-SP, 02 de março de 2020

NICOLAS PIETRO DOS SANTOS VITOR
ENGENHEIRO CIVIL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 - PROC. ADM. Nº 718/2020 - Anexo VIII - Cronograma
Físico-Financeiro (preenchido)CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS
RECURSOS
Igaratá
Revitalização Praça Benedito Prianti Chaves - Fase I

PRAZO
PROPOSTO

3356774/2019

BOLETIM Nº.

DATA BASE:

CPOS 177- sem
desoneração

01/02/2020

INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do
convênio
FINAL: 480 dias a partir da data de assinatura do
convênio

UNIDADE

1a. ETAPA

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00%

100,00%

R$

34.826,73
100,00%

3.858,01
100,00%

456,87
100,00%

456,87
100,00%

2.188,90
100,00%

2.128,49
100,00%

8.843,49
100,00%

8.843,49
100,00%

87.747,55
R$
84.878,30
R$
49.185,24
R$
134.063,54
100,00%

87.747,55
R$
84.878,30
R$
18.156,11
R$
103.034,41
100,00%

R$
%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$
%

ILUMINAÇÃO PUBLICA

R$
FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL 18 BICOS
VULCANO COM ILUMINAÇÃO
RECURSOS ESTADUAIS
RECURSOS PRÓPRIOS
TOTAL
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS

TOTAL

%

%

DEMOLIÇOES E RETIRADAS

PERIODO 480 dias
PERÍODO = 180 dias para
licitação + 90 dias para a
execução + 30 dias para vistoria
e análise contábil da prestação de
contas referente à etapa + 180
dias para análise final, aprovos e
encerramento

%
R$

OBSERVAÇÃO - CONFORME:
1. Decreto nº 64.757 de 24/01/2020_ "1. até R$300.000,00 (trezentos mil reais), em parcela única, em seguida à expedição da
ordem de serviço; 2. acima de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e até R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em até duas
parcelas, transferindo-se a ultima após a aprovação da prestação de contas atinente à primeira e observado, no que couber,
o estipular o respectivo instrumento, observados os itens 1 e 2 deste paragrafo"; (NR)"

Responsável Técnico, conforme portaria 006 de março de 2020
CREA/SP

Nicolas Pietro dos Santo Vitor
5070571944
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ANEXO IX – TP Nº 005/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ
Objeto: Revitalização Praça Benedito Prianti Chaves - Fase I
Endereço: José Mendes de Souza Esquina com a Rua Joaquim Barbosa
Data da Elaboração: 22/02/2020
Fonte: MERCADO/COTAÇÃO - SETEMBRO; CPOS 177 - sem desoneração
Valores Conveniados
Item

Fonte Códigos
dos
dos
Serviços Serviços

1

Descrição dos Serviços

un

Qde. Pr. Unit.

Pr. Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

CPOS

02.08.020 Placa de identificação para obra

m²

6,00

498,18

2.989,08

1.2

CPOS

02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão

m² 346,38

69,27

23.993,74

TOTAL DA ETAPA
2
2.1

CPOS

2.2

CPOS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo
04.17.040
em poste ou braço
04.21.130 Remoção de poste de concreto

26.982,82

un

3,00

57,52

172,56

un

1,00

181,41

181,41

TOTAL DA ETAPA
3
3.1

CPOS

3.2

CPOS

3.3

CPOS

4
4.1

CPOS

4.2

CPOS

4.3

CPOS

5

353,97

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V m 231,57
isolação em PVC 70°C
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro
38.19.040
m
externo de 32 mm
68,19
Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro
68.20.120
un
3,00
de 32 mm
TOTAL DA ETAPA
ILUMINAÇÃO PUBLICA
Luminária LED retangular para poste de 6250 até
41.11.721
un
6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020
41.10.410 galvanizado a fogo, com espera para duas
um
luminárias, altura de 3,00 m
Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA,
40.11.010
un
completo
TOTAL DA ETAPA

6,00
3,00
1,00

2,6
14,08
44,57

602,08
960,11
133,71
1.695,90

886,24
487,76
70,98

5.317,44
1.463,28
70,98
6.851,70

FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL 18 BICOS
VULCANO COM ILUMINAÇÃO
32

5.1

Mercado Mercado

Fonte Interativa Ornamental 18 Bicos Vulcano com
un
iluminação
TOTAL DA ETAPA

1,00 75.126,33

75.126,33
75.126,33

TOTAL GERAL SEM BDI

111.010,72

TOTAL DO BDI 29,07% (excluindo o item 5.1)

10.431,59

TOTAL DO BDI 16,80% ( item 5.1)

12.621,22

TOTAL GERAL COM BDI
* m = metro; m² = metro quadrado; m³ = metro cúbico; un = unidade; kg = quilograma; cj = conjunto; jg =
jogo.
* As medidas deverão ser conferidas no local
* Tabela de composição de preços: CPOS, ref. 177 - sem desoneração
* Taxas de BDI e Leis Sociais inclusas

134.063,54
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ANEXO X
Projetos em PLOTAR - PDF
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