PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362/0001-64

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 004/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018

DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,
LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES E LEI COMPLEMENTAR
N.º 123/2006.
A Prefeitura do Município de ITAOCA-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.360.362/0001-64,
com sede à PAULO JACINTO PEREIRA 145, em ITAOCA-SP, faz-se publico que encontra-se
aberta a licitação modalidade TOMADA DE PREÇO, selecionando propostas em conformidade
com o disposto neste instrumento convocatório e nos termos do inciso III, do artigo 22 e inciso
I, do §1º, do artigo 45 da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 8.883, de 30.06.94, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
As propostas deverão ser entregues no Departamento de Compras ou Serviços da Prefeitura
Municipal até às 14 horas, do dia 19 de Fevereiro de 2018.
1) ENTREGA DOS ENVELOPES 1 (HABILITAÇÃO) E 2 (PROPOSTA), DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ENTRE 9:00 E 11:00 (MANHÃ), 13:00 E 17:00
(TARDE) HORAS:
2) LIMITE: ATÉ ÀS 14 HORAS DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018
3) LOCAL DA ENTREGA: Setor de COMPRAS OU SERVIÇOS Prefeitura do
Município de Itaoca-SP, situado a Rua PAULO JACINTO PEREIRA, 145 – Centro.
4) SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 1
(HABILITAÇÃO), ÀS 11H DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
5) SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 2
(PROPOSTA): DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, LOGO APÓS ENCERRAMENTO
DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO, OBSERVADO-SE AOS
CRITÉRIOS LEGAIS.
Em sendo necessário, será a data alterada para época oportuna, mediante prévia
comunicação a todos os interessados.
Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118 / 3557-1144 - CEP 18360-000 – ESTADO DE SÃO PAULO
www.itaoca.sp.gov.br
e-mail : compras.itaoca@gmail.com
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LOCAL DA SESSÃO: Sala do Departamento de Compras na sede da Prefeitura do
Município de Itaoca, situada a Rua PAULO JACINTO PEREIRA, 145 – Centro.
1

- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para
execução de obras de engenharia referentes à Reforma e Ampliação de Unidade Básica de
Saúde Caetana Ribas, localizado à Ruas Elias Lages Magalhães, 48, no centro da cidade e
município de Itaóca-SP, conforme os seguintes documentos: Memorial Descritivo; Orçamento;
Cronograma Físico-Financeiro; Planilhas de Quantitativos de Serviços para Orçamentos; sobre
regime de empreitada global do tipo MENOR PREÇO, conforme acima identificados e passam
a fazer parte integrante deste edital com os demais documentos.
2 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 1 (HABILITAÇÃO) E 2 (PROPOSTA) E DAS
DATAS DAS SESSÕES DE ABERTURAS DOS ENVELOPES
2.1 - Os envelopes 1 (HABILITAÇÃO) e 2 (PROPOSTA) deverão ser endereçados à Comissão
de Licitações, situado à Rua PAULO JACINTO PEREIRA, 145 – Centro – Itaoca/SP, de
segunda a sexta-feira, no horário das 09:00 às 11:00 horas e 13:00 as 17:00 horas, mediante
registro de PROTOCOLO, respeitando o limite máximo para entrega dos envelopes descritos no
item “2” do preâmbulo.
2.2 - Encerramento do Certame Licitatório: 19 DE FEVEREIRO DE 2018 – às 14 horas.
2.3 - Na face externa dos envelopes deverá constar:
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA-SP
ENVELOPE 1 (HABILITAÇÃO)
FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES-HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º __/18
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ABERTURA: ÀS __ HORAS DO DIA __ DE ____ DE 2018
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA-SP
ENVELOPE 2 (PROPOSTA)
FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES-PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N.º ___/18
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
2.3.1 Deverá conter NO INTERIOR do envelope 1 (HABILITAÇÃO) a documentação adiante
descrita no item 3, devidamente ATUALIZADA e AUTENTICADA;
2.3.1.1 A abertura dos envelopes 1 (habilitação), contendo os documentos relativos à habilitação
ocorrerá na Sala do Departamento de Compras na sede da Prefeitura , na data que segue:
Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118 / 3557-1144 - CEP 18360-000 – ESTADO DE SÃO PAULO
www.itaoca.sp.gov.br
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ÀS 14 HORAS DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018
2.4.1 A Comissão de Licitações poderá proferir o resultado pertinente a esta fase na própria
sessão de abertura, pelo que solicita - se que as Licitantes enviem representantes munidos de
documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração com firma
reconhecida (ficando comprovado que o subscritor tem poderes para tal delegação) com poderes
para receber intimações e desistir de recursos. Em sendo sócio da empresa, deverá ser
apresentada cópia do estatuto ou contrato social e documento de identidade;
2.4.2 Havendo a impossibilidade de intimação (pessoal ou via fac simile) de todas as Licitantes,
participantes do presente procedimento, quanto ao resultado da fase de habilitação na própria
sessão em que for prolatado, nova data de abertura das propostas será estabelecida. Juntamente
com o resultado da habilitação será divulgada, mediante simples intimação, a nova data.
2.4.3 Deverá conter NO INTERIOR do envelope 2 (PROPOSTA) a proposta da Licitante,
obedecidos os critérios constantes no item 2.5 e 4 adiante descrito;
2.5 A PROPOSTA FINANCEIRA, deverá ser apresentada de forma clara e objetiva, em
português, assinada e rubricada por representante legal da empresa proponente, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas;
2.5.1 A empresa licitante deverá apresentar obrigatoriamente sua proposta em papel timbrado
da empresa, com todas as informações cadastrais tais como; razão social, endereço, telefone, email, CNPJ, data da proposta e a data base de referência dos preços, conforme consta no anexo
I, juntamente com a Planilha de composição de preços e BDI constantes no Anexo VI, e o seu
respectivo Cronograma Físico Financeiro, constante no anexo VII, respeitando-se todos os
itens que delas fazem parte integram.
2.5.1.1. Declaração expressa de que nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas,
relativas aos custos de fornecimento de mão-de-obra, manutenção e operação de equipamentos e
veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de
trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas,
constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser paga pela Prefeitura pela execução dos
serviços, objeto da presente licitação;
2.5.1.2 Declaração expressa de que se compromete a executar os eventuais serviços não
constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados;
2.5.1.3. Declaração expressa de que utilizará os equipamentos e a equipe técnica e
administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-se
desde já, a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o
exija a fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas;
2.5.1.4. Declaração expressa de que na execução dos serviços, observará rigorosamente as
especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade
igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Secretaria
Municipal de Planejamento, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.
2.5.5 A abertura dos envelopes contendo os documentos relativos à proposta ocorrerá na Sala do
Departamento de Compras na sede da Prefeitura, e provavelmente na data que segue:
2.5.2.1 Para fins de observação dos prazos recursais, será a data alterada para época oportuna,
mediante prévia comunicação a todos os interessados, caso seja necessário.
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2.5.2.2 Após a apresentação dos envelopes 1 (habilitação) e 2 (proposta) não caberá desistência
de participação, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão
de Licitações.
3 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A HABILITAÇÃO
3.
Somente poderá participar da presente licitação interessados cadastrados, na Prefeitura do Município de ITAOCA SP, a qual as interessadas em participar deverão requerer, mediante protocolo, sua inscrição no CADASTRO OFICIAL DE FORNECEDORES do município
de ITAOCA/SP., em atividade e especialidade compatível (tal compatibilidade deverá estar demonstrada no respectivo Registro Cadastral), caso contrário a empresa deverá apresentar comprovação de que foi cadastrada em atividade compatível com o objeto licitado e os interessados
não cadastrados até as 16:00 horas do terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
nos termos do disposto no § 2º, do artigo 22, da Lei Federal nº 8.666/93, apresentando documentos necessários ao procedimento de cadastro e emissão de CRF (Certificado de Registro de Fornecedores).
3.1.1. Para se inscreverem, os interessados deverão solicitar a relação dos documentos
necessários, junto ao Setor de Cadastro da Prefeitura, em conformidade com o estabelecido no
artigo 27 da Lei nº. 8666/93.
3.1.2. Protocolado o requerimento de inscrição pelo interessado, o Setor de Licitações promoverá
a análise dos documentos e caso estejam em ordem, será emitido o Certificado de Registro
Cadastral, com validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua expedição.
3.1.3 - Para habilitar-se os interessados deverão cadastrar-se junto a municipalidade em prazo
hábil observado os preceitos do Art. 34 e seguintes da Lei n.º 8.666/1993 que se reporta aos
Artigos 27 e seguintes da mesma legislação.
3.1.4. Os DOCUMENTOS exigidos no ENVELOPE Nº. 01 são os abaixo dispostos, do item
subitem 3.1.5 e 3.2:
3.1.5. Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura do Município de ITAOCA/SP,
com validade em vigor, no qual DEVERÁ CONSTAR todos os documentos elencados no
subitem 3.2:
3.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
3.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
3.2.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus atuais administradores;
3.2.3 Inscrição do Ato constitutivo na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos, no
caso de Sociedades Empresárias, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
3.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118 / 3557-1144 - CEP 18360-000 – ESTADO DE SÃO PAULO
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3.2.5 Em se tratando de renovação, a apresentação do Certificado de Registro Cadastral,
expedido por este Município, que tenha sua validade vencida em até 90 (noventa) dias anteriores
à data do pedido de inscrição, dispensa a entrega dos documentos relacionados nos itens
anteriores, devendo o requerente apresentar apenas:
a) alterações subsequentes ao Contrato Social ou Estatuto que se verificarem no último
exercício, ou;
b) declaração assinada pelo representante legal da pessoa jurídica com firma
reconhecida, afirmando não ter havido nenhuma alteração posterior.
3.2.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
3.2.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
3.2.6.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de:*
a) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais;
b) Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, nos termos do art. 62 do Dec.-Lei nº 147 de 03/02/67;
3.2.6.3 Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual;*
3.2.6.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;*
3.2.6.5 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;*
3.2.6.6 Prova de inexistência de débitos, inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” (NR) *
3.2.7

– DEMAIS DECLARAÇÕES:

a) Declaração da Licitante de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, sob as penas da lei.
b) Que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com a obra deverá ser previamente submetida à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA que, por sua vez, estudará o
interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa.
c) Declaração sob pena das Leis de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
d) DECLARAÇÃO do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s)
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de empregado(s)
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos
14 (quatorze) anos, conforme o modelo constante no Anexo III;
e) Declaração de que se compromete no ato da assinatura do contrato prestar garantia contratual correspondente a 2% (dois) por cento do valor proposto para execução dos serviços, conforme previsto no art. 56 da Lei 8666/93.
3.2.8 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá ser constituída de:
3.2.8.1 Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA (da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física responsável - pelo acompanhamento dos serviços).
3.2.8.2 Comprovação de vínculo empregatício entre o Responsável Técnico e a proponente,
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mediante apresentação de Cópia da Carteira de Trabalho do Engenheiro responsável pela obra
e/ou da ficha de registro da empresa, ou de outro documento que comprove a relação de
emprego entre o profissional e a proponente, conforme previsto na sumula 25 do TCE/SP.
3.2.8.3 Atestado(s) de capacidade técnica operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, desde que em quantidades
razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, conforme sumula 24 do
TCE/SP.
3.2.8.4. Atestado de visita técnica a ser realizado por um representante legal da empresa
interessada junto ao local da obra; (Agendamento pelo fone: 15 3557-1144);
* com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes.
3.2.9 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas
de pequeno porte, deverão apresentar os documentos relacionados no subitem 3.1.4 deste edital.
3.2.10. - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato (LC nº 123, art. 42);
3.2.11. - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123, art. 43, caput);
3.2.12. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 123, art. 43, § 1º);
3.2.13. - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.2.12, implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;
3.2.14 - A apresentação da proposta acarretará a presunção de que a proponente não está incursa
em nenhuma das hipóteses elencadas nos itens anteriores como impeditivas de participação.
Verificada, a qualquer tempo, a inveracidade de tal assertiva, estará a Licitante sujeita às
penalidades cabíveis.
4 - DOS REQUISITOS DA PROPOSTA
4.1 - A proposta deverá ser apresentada em documento emitido pela Licitante, em envelope
lacrado, em 1 (uma) via original, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, carimbada, datada,
identificada, folhas e anexo rubricados e assinada pelo representante legal da empresa; as
planilhas: orçamentária e cronograma físico financeiro, atentando-se aos critérios estabelecidos
no ITEM 2.5.
4.2 - A proposta deverá ser formulada, com base no valor total, em número e por extenso, com
no máximo 02 (duas) casas decimais, devendo estar incluídos eventuais descontos concedidos,
além de impostos, taxas, encargos sociais e quaisquer despesas inerentes a execução do objeto;
4.3 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data prevista para abertura dos envelopes contendo as propostas, sendo que no caso de omissão
quanto ao prazo de validade este será considerado em seu mínimo (60 dias);
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5 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 1 (HABILITAÇÃO) E 2 (PROPOSTA)
5.1 - No dia, hora e local previstos neste Instrumento convocatório, na presença dos
representantes das Licitantes e das demais pessoas que queiram assistir a sessão pública, a
Comissão de Licitações procederá a abertura dos envelopes;
5.2
- Serão abertos inicialmente os envelopes 1 (envelope-habilitação) contendo os
documentos, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica por parte dos membros que
compõem a Comissão de Licitações e por todos os representantes das Licitantes;
5.3 - A Comissão de Licitações fará a análise dos documentos, após, resolvidas todas as questões
referentes à validade dos documentos constantes nos envelopes 1 (habilitação), decidirá pela
habilitação ou inabilitação das Licitantes, podendo, caso julgue necessário, suspender a reunião
para analisar os documentos e decidir sobre a habilitação, publicando, oportunamente, o
resultado de habilitação e a nova data e horário para sessão de abertura dos envelopes n.º 2
(PROPOSTA);
5.4 - Após a regular intimação das Licitantes e ultrapassada a fase de recursos, considerar-se-á
concluída a fase de habilitação;
5.5 - Finalizada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes 2 (PROPOSTA) somente das
empresas habilitadas. De igual forma, será feita a sua conferência e posterior rubrica por parte
dos membros que compõem a Comissão de Licitações e por todos os representantes das
Licitantes.
6 – DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 - O julgamento das propostas deste procedimento licitatório está vinculado às normas e
princípios da Lei 8.666/93 e suas alterações, legislação complementar, e aos termos deste
Instrumento convocatório;
6.2 - Somente serão consideradas, para efeito de classificação, as propostas das empresas
qualificadas na fase de habilitação;
6.3 - Será considerada vencedora, e adjudicado o objeto, à Licitante que apresentar O MENOR
PREÇO GLOBAL;
6.4 - O critério de julgamento será o legalmente previsto para licitações do tipo MENOR
PREÇO (inciso I, do § 1º, do artigo 45, da Lei 8.666/93);
6.5
- Os representantes das Licitantes, que não forem seus sócios-gerentes ou diretores, para
a prática de atos dos quais decorram assunção de obrigações ou exercício de direitos, deverão
manter consigo os instrumentos de procuração, ficando comprovado que o subscritor tem
poderes para tal delegação, cuja assinatura do outorgante deverá ter firma reconhecida, e
apresentá-los sempre que solicitado;
6.6
- A Comissão de Licitações fará a análise das propostas, após, resolvidas todas as
questões referentes à sua validade constante no envelope 2 proposta e, julgara, podendo caso
julgue necessário suspender a reunião para analisar as propostas e decidir sobre a respeito,
publicando, oportunamente ou intimando mediante transcrição em ata, oportunamente a nova
data e horário pra para sessão de julgamento dos envelopes n.º 2 (PROPOSTA);
6.7 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-á o procedimento disposto
no parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei 8.666/93, realizando a Comissão de Licitações sorteio entre
essas, em ato previamente designado, sendo facultada a presença de representantes;
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6.8 - As intimações dos resultados dos julgamentos (habilitação e propostas) serão feitas através
de simples comunicação via fac simile, quando não for possível sua realização de forma direta a
todas as Licitantes presentes na sessão em que for prolatada a decisão;
6.9
- Em havendo discrepância entre o valor numeral e o por extenso, do Preço Total,
prevalecerá o por extenso, para fins de adoção.
6.10. Observará a Comissão Municipal de Licitações, os preceitos também da Lei das Micro e
Pequenas Empresas, quando verificado o empate através dos preceitos do Artigo 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006, c/c Lei Federal nº 8666/93, conferindo a preferência na contratação
de micro e pequenas empresas nos casos especificados no artigo mencionado, desde que constatado a participação das referidas licitantes.
6.11.– Para efeito de Julgamento será sumariamente desclassificada a proposta que exceder o
valor Maximo orçado para execução dos serviços que corresponde à R$ 470.000,00
(quatrocentos e setenta mil reais).
7 – DA CONTRATAÇÃO
7.1 – Depois de adjudicada e homologada a presente licitação pela autoridade competente e a
contratação formalizada por meio do Termo de Contrato, Cuja Minuta encontra-se em anexo a
este edital, tendo como prazo para execução dos serviços 9 (nove) meses.
7.2 – Convocada será a empresa adjudicada, que terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
do recebimento da comunicação da Prefeitura do Município de Itaoca/SP, para efetuar a garantia
contratual e assinar o Termo de Contrato, sob a pena de sujeitar-se as penalidades previstas (caso
não assine o Termo Contratual no prazo estabelecido);
a) Cobrança pela PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAOCA, por via administrativa ou
judicial, de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta adjudicada.
b) Suspensão temporária ao direito de licitar com as Prefeituras Municipais bem como o
impedimento de com ela contratar pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.
8 – GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 – Se a contratada inadimplir no todo ou em parte as clausulas do contrato, ficara sujeita as
sanções previstas nos artigos 87 e 88, da lei 8.666/93, atualizada pela lei 8.883/94, artigos 81 e
82, da lei nº 6.544/89 e Resolução nº 316/89.
8.2 – O atraso injustificado na execução do contrato implicara na aplicação de multa moratória
disciplinada na Resolução SE nº 316/89, na forma prevista no artigo 86 da lei nº 8.666/93.
9

– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento, a CONTRATADA, se fará em 30 (trinta) dias, após emissão da NF, porem, a
aprovação de cada medição ficará condicionada a analise da DRS Sorocaba (Unidade de
Coordenação do Projeto-UCP), tendo em vista a liberação do recurso pelo Governo de Estado
ser por parcelas mensais correspondentes a cada medição realizada aferida e atestada por
Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118 / 3557-1144 - CEP 18360-000 – ESTADO DE SÃO PAULO
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servidor devidamente qualificado, juntamente com o Departamento Municipal de Engenharia, a
qual ficará responsável pelo acompanhamento, controle e fiscalização da execução do contrato,
c/c. o contrato de prestação de serviços, firmando que os serviços foram regularmente
executados, conforme cronograma físico-financeiro da obra.
9.2 Após atestado a medição realizada e verificado as suas consonâncias com o
cronograma físico financeiro por servidor devidamente qualificado, a Prefeitura encaminhara a
DRS Sorocaba (Unidade de Coordenação do Projeto-UCP) a documentação necessária para
aprovação e consequentemente liberação para emissão da NF correspondente, e após 30 dias da
emissão da NF será liberada a parcela do valor para o pagamento a CONTRATADA.
10 - DOS RECURSOS
10.1. Os recursos serão recebidos, processados e decididos com observância do disposto no
Capítulo V (Dos Recursos Administrativos), da Lei n.º 8.666/93 e alterações;
10.2. Cabe recurso:
a) Ao Sr. Prefeito, por intermédio da Comissão de Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimação, dos atos de habilitação ou inabilitação de licitantes ou do julgamento das
propostas;
b)
Ao Sr. Prefeito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, dos atos de
anulação ou revogação da licitação e aplicação das penas de advertência, suspensão temporária
e/ou de multa.
10.3. Os recursos, apresentados em 1 (uma) via original, contendo razão ou denominação social,
CNPJ (por via impressa, carimbo padronizado ou datilografado), datados, devidamente
fundamentados e assinados por representante legal da empresa, deverão ser dirigidos nos casos
previstos na alínea “a” à Comissão de Licitações, com solicitação de que reconsidere a decisão
ou suba o recurso devidamente instruído.
10.4 os recursos deverão ser apresentados perante (A COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES), na sede da Prefeitura do Município de Itaoca, situada a Rua Paulo Jacinto
Pereira, 145 – Centro, Itaoca das 09:00 às 11:00 e 14:00 as 17:00 horas, de Segunda a Sextafeira.
11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1 Para fazer frente às despesas decorrentes desta contratação, os recursos orçamentários serão
empenhados, estimativamente, a seguinte dotação orçamentária com o respectivo crédito
orçamentário sendo repasse mensalmente do Governo do Estado SP face do contrato de
empréstimo celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para financiar o
Projeto de Fortalecimento da Gestao Estadual da Saúde, no valor de R$ 470.000,00
(quatrocentos e setenta mil reais) para este investimento.
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RESERVAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Classificação Econômica:Especificação:4.4.90.51.00.00.00.00.0132
Obras e Instalações – UBS.
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Aplicam-se à execução desta contratação a Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações,
bem como a legislação complementar pertinente;
12.2 - Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma
empresa licitante;
12.3 - Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada à apresentação
de documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração com firma
reconhecida, ficando comprovado que o subscritor tem poderes para tal delegação. Sendo sócio
da empresa, deverá ser apresentada cópia do contrato social e documento de identidade;
12.4 - Os documentos apresentados poderão ser autenticados pela Comissão de Licitações,
mediante a apresentação dos originais, por ocasião da sessão de abertura dos envelopes
referentes à fase de habilitação;
12.5 - A Comissão de Licitações poderá, no ato da abertura dos envelopes habilitação, acessar a
internet ou efetuar qualquer diligência que julgar necessária, a fim de conferir a veracidade e a
validade das certidões ou documentos apresentados pelas Licitantes Interessadas;
12.6 - Fica estabelecido o foro de COMARCA DE APIAI-SP, Estado De São Paulo, para dirimir
quaisquer litígios decorrentes deste procedimento licitatório;
12.7- Todos os esclarecimentos, inclusive técnicos, que se fizerem necessários poderão ser
obtidos no horário das 9:00 às 11:00 e 13:00 as 16:00 horas, pelo telefone (15) 3557 1118/1144, ou pessoalmente junto ao setor Compras ou Serviços, localizada na sede da
Prefeitura do Município de Itaoca-SP.
13 - DOS ANEXOS
13.1. Fazem parte integrante e indissociável sendo encaminhados arquivos juntamente com este
Edital, os seguintes anexos:
13.1.1. Anexo I – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA;
13.1.2 Anexo II – MEMORIAL DESCRITIVO;
13.1.3. Anexo III – MODELO DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII
do ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
13.1.4. Anexo IV – MINUTA DO CONTRATO.
13.1.5 Anexo V- TERMO DE CIÊNCIA- TRIBUNAL DE CONTAS
13.1.6 Anexo VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
13.1.7 Anexo VII – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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ITAOCA/SP, 24 DE JANEIRO DE 2018

FREDERICO DIAS BATISTA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAOCA
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ANEXO I
Forma e Apresentação da Proposta
1) Objeto:
Contratação de Empresa Especializada para execução de obras de engenharia referentes
à Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde Caetana Ribas, localizado à Ruas
Elias Lages Magalhães, 48, no centro da cidade e município de Itaóca-SP. A Execução
deverá ser em conformidade aos seguintes documentos: Projeto Básico; Memorial
Descritivo; Orçamento; Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Quantitativos de
Serviços para Orçamento.
2) Local das Obras:
Rua Elias Lajes Magalhães, 48 – Centro – Itaóca – SP.
3) Conteúdo da Proposta:
-

Preço unitário e total conforme a Planilha de Quantitativos de Serviços para Orçamento,
Cronogramas Financeiros respeitando os cronogramas físicos apresentados para
as obras,
Os preços deverão contemplar todos os serviços pertinentes ao bom andamento e
qualidade das obras, incluindo impostos, encargos sociais, trabalhistas e outros,
bem como máquinas, operadores e mão de obra em geral.

4) Relação de Documentos Anexo ao Processo Físico:
-

Projeto Básico;
Memorial Descritivo;
Orçamento;
Cronograma Físico-Financeiro;
Planilha de Quantitativos de Serviços para Orçamento.

5) Observações:
1-

2-

Todas as máquinas, veículos, equipamentos, projetos, “as built” e materiais de
consumo e uso na obra que forem necessários aos serviços serão de fornecimentos da Contratada, com seus respectivos motoristas e/ou operadores, sendo que
seus custos deverão estar diluídos dentro dos valores unitários dos respectivos
serviços ou dentro do BDI da Empresa Contratada que já deverá estar embutido
no preço unitário de cada serviço,
Os concorrentes deverão visitar o local das obras antes da composição da proposta,
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34-

56-

78-

As obras deverão conviver pacificamente com possíveis interferências nas instalações de água, esgoto, galerias pluviais, energia elétrica e o trânsito local,
Trata-se de Obras de Engenharia e como tal deverão ser apresentados a(s)
ART(„s) do(s) responsável(is) pela(s) execução(ões) de todos os projetos em
questão e/ou projetos específicos que se fizerem necessários,
A Empresa Contratada deverá fornecer as Placas das Obras seguindo padrões exigidos pela PREFEITURA e a SECRETARIA ESTADUAL CONVENENTE,
As Obras deverão ser supervisionadas periodicamente pelo(s) Engenheiro(s)
Responsável(is) por sua execução emitindo suas respectivas ART‟s e Laudos solicitados pela Contratante,
A Contratada deverá manter no Canteiro Cadernetas de Obras para anotações diversas, pertinentes ao acompanhamento e execução de cada pavimentação,
Todos os Projetos Executivos, Complementares e de “As Built” que se fizerem
necessários ou forem solicitados à Contratada deverão ser apresentados à Prefeitura sem custos adicionais à parte contratante além dos valores já mencionados
na Planilha Orçamentária.
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ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO
Ref.: Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde Caetana Ribas
Área (m²): 813,81
End.: Rua Prof. Elias Lages Magalhães, 48 – Centro – Itaoca/SP
INTRODUÇÃO
O Centro de Saúde Municipal, necessita de algumas adequações e ampliação de sua área útil,
visto que, o setor administrativo ocupa hoje locais onde deveriam ser usados para atendimento
médico e odontológico aos pacientes.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
Como serviços preliminares estão previstas as execuções de projetos, placas de identificação de
obra, locação de obra, tapumes e demolições.
Serão abertos alguns vãos nas paredes existentes, como num banheiro existente para efeito de
ventilação, abertura de um vão para instalação de porta de acesso ao novo consultório
odontológico, retirada de divisória de madeira e abertura de um vão que dará acesso a área a ser
ampliada.
O estacionamento existente será demolido, assim como o alambrado e mureta ao seu redor. O
nível do terreno nessa área deverá ser rebaixado até o nível do prédio existente.
Substituição de portas de abrir para porta de correr no sanitário acessível, retirada de duas
janelas em ferro e retirada de um tanque também estão previstos nessa fase.
2. BENFEITORIAS
Deverão ser feitas as placas de sinalização padrão da Secretaria da Saúde, totem, placa de
fachada, placas nas portas e placa na recepção, conforme modelo do Manual de Comunicação.
3. INFRAESTRUTURA
As fundações serão devidamente dimensionadas e armadas conforme normas da ABNT,
seguindo orientações dos projetos executivos que deveram ser fornecidos pela contratada.
4. SUPERESTRUTURA
Os pilares, vigas, lajes e cintas, atenderão às exigências das normas da ABNTseguindo
orientações dos projetos executivos que deveram ser fornecidos pela contratada.
5. ARQUITETURA
5.1 Alvenaria
A alvenaria será executada em tijolo cerâmico nas paredes externas com espessura de 25
cm e blocos de concreto nas paredes internas com espessura de 15 cm, seguindo padrão
existente, utilizando-se argamassa de areia, cal e cimento para o assentamento.
5.2Cobertura
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A cobertura será executada com telhas em fibrocimento sobre laje pré-fabricada.
5.3Impermeabilização
No respaldo do alicerce, laje e em paredes em contato com a terra, serão tomadas as
devidas precauções com respeito à impermeabilização.
5.4Revestimentos
Nas lajes e paredes externas e internas com demão de reboco, azulejos até a altura de 2
metros nas áreas frias como depósito de material de limpeza e cozinha.
5.5Pintura
Nas paredes internas, externas e laje serão utilizadas tinta acrílica sobre fundo selador,
nas janelas e portas de ferro tinta esmalte sobre camada de tinta anti-corrosiva, nas portas
internas de madeira será usado tinta esmalte sobre fundo selador, e em toda a área
externa o piso cimentado, inclusive passeio deverá ser usada tinta própria para piso.
5.6 Piso
O contra piso será feito em concreto magro, sobre terreno bem apiloado. Será usado piso
de granilite em toda a construção, exceto na área externa em frente à lavanderia, onde será feito piso cimentado.
5.7Forro
Nas lajes internas será feito um chapisco rolado com bianco e emboço desempenado.
5.8Esquadrias
Portas e batentes internos de madeira, janelas e portas externas de ferro, portão em ferro
no abrigo de resíduos.
5.9Vidros
Será utilizado vidro do tipo liso nas janelas e em algumas portas.
5.10Louças
Serão instaladas louças conforme planilha quantitativa, um tanque no depósito de
material de limpeza e uma cuba de inox na bancada da cozinha e da sala de consultório
odontológico.
5.11Bancadas
Serão instaladas bancadas em granito na sala de consultório odontológico, cozinha e sala
de limpeza de materiais (expurgo).
6. INSTALAÇÕLES PREDIAIS
6.1 Elétricas
Deverão ser executadas de acordo com as normas da companhia elétrica local e
orientação. A empresa que ganhar a licitação da obra deverá fornecer o projeto executivo
elétrico.
Sistema elétrico de emergência
Deverão ser executadas de acordo com as normas da companhia elétrica local e
orientação. A empresa que ganhar a licitação da obra deverá englobar esse serviço no
projeto executivo elétrico.
Iluminação
O sistema de iluminação será desenvolvido tendo como princípio os aspectos da
segurança e da conservação de energia. Deverão ser obedecidos em projeto os seguintes
níveis de iluminância:
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Ambiente
Corredores
Salas (todas a serem construídas)
Depósito de Materiais de Limpeza
Sala de Arquivo
Copa
Áreas externas

Iluminância
(lux/m²)
150
300
150
150
300
100

Telefonia
As instalações para telefone deverão atender às salas administrativas que serão
construídas.
Rede lógica
As instalações para rede lógica deverão ser previstas em todas as salas administrativas a
serem construídas.
Ar condicionado / exaustão
Onde houver a necessidade de instalação de ar condicionado deverão ser deixados os
vãos e tomadas de acordo com o tipo e modelo do aparelho. Não haverá exaustão.
6.2 Entrada de gás
Já existe no local um abrigo de gás, deverá ser refeito conforme padrão exigido no
projeto de combate a incêndio, inclusive sua distribuição.
6.3Instalações Hidráulicas
Instalação água fria
A água fria é fornecida pela rede pública, até quatro reservatórios situados na parte
central da área construída existente, e deles distribuída em tubos de PVC aos pontos
necessários.
Instalação de esgoto sanitário
Os esgotos sanitários serão lançados em rede pública.
Instalação de combate a incêndio
Serão executadas de acordo com as normas da companhia local e orientação.
Captação de águas pluviais
As águas pluviais serão lançadas no próprio terreno.
7. SERVIÇOS FINAIS DA OBRA
Após a conclusão dos trabalhos será feita a limpeza ao redor da construção.
8. RESÍDUOS
Resíduo sólido doméstico:
(X) Coleta pública ( ) Outros
Resíduo sólido contaminado:
(X) Existente - vide memorial de atividades
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( ) Inexistente
Características do depósito para resíduos sólidos de serviço em saúde
Todo o resíduo sólido deverá ser abrigado em local externo, previsto em planta coberto
com laje, piso em granilite, ralo e parede com revestimento cerâmico até a altura de 2
metros.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, que a empresa ..................... inscrita no CNPJ sob o n.º
..............., não possui em seu quadro permanente, profissionais menores de 18(dezoito) anos
desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16(dezesseis) anos
desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir
de 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988
(Lei n.º 9.854/99).

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO IV
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA E CONTRATADA ............
A Prefeitura do Município de Itaoca, inscrita no CNPJ nº ............, com sede na Rua Paulo Jacinto
Pereira nº 145 – Centro, neste Município, doravante denominada Contratante, neste ato
representada pelo Prefeito Sr. FREDERICO DIAS BATISTA, brasileiro, casado, portador da
cédula de identidade nº. .......... SSP/SP,e do CPF n° ..... residente e domiciliado à Rua ........, nesta
cidade Itaoca/SP., de outro a lado a empresa , ............................, inscrita no CNPJ/MF
...................., neste ato representado por......................., portador do RG nº ............., CPF nº
................., com endereço ....................., doravante denominado Contratado, firmam o presente
termo de contrato, cuja celebração foi autorizada às fls. ..... do processo administrativo nº ....,
doravante denominado Processo, concernente à TOMADA DE PREÇOS EDITAL nº __/2018.
Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia
com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram
conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.
Cláusula 1a - DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para
execução de obras de engenharia referentes à Reforma e Ampliação de Unidade Básica de
Saúde Caetana Ribas, localizado à Ruas Elias Lages Magalhães, 48, no centro da cidade e
município de Itaóca-SP, conforme acima identificados e passam a fazer parte integrante deste
edital com os demais documentos.
Cláusula 2a - DO PREÇO
2.1.
Pela execução da obra e serviços será pago à CONTRATADA a importância global de R$
......... (..........), na qual se incluem, além do lucro, as despesas de mão-de-obra, seguros,
impostos, taxas, transportes, água, energia elétrica, uso de maquinários, depreciação de máquinas
e ferramentas, sinalização do trânsito, manutenção, despesas de escritório e expediente, guarda
dos serviços e quaisquer outras despesas que estejam direta ou indiretamente, relacionadas com a
execução total dos serviços, inclusive a limpeza dos locais após a conclusão dos serviços, bem
como confecção e instalação de Placa da Obra seguindo padrões exigidos.
2.2As fiscalizações serão efetuadas por técnicos da Municipalidade, designados para tanto,
acompanhado do responsável pela empresa contratada.
2.5. As fiscalizações serão efetuadas periodicamente, durante a vigência contratual, a fim de que
seja verificado o cumprimento das especificações dos serviços, constantes do Projeto
Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro,
que fazem parte como anexos ao presente edital da Tomada de Preços nº. __/2018.
Cláusula 3a - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 O pagamento, a CONTRATADA, se fará em 30 (trinta) dias, após emissão da NF, porem, a
aprovação de cada medição ficará condicionada a analise da DRS Sorocaba (Unidade de
Coordenação do Projeto-UCP), tendo em vista a liberação do recurso pelo Governo de Estado
ser por parcelas mensais correspondentes a cada medição realizada aferida e atestada por
servidor devidamente qualificado, juntamente com o Departamento Municipal de Engenharia, a
qual ficará responsável pelo acompanhamento, controle e fiscalização da execução do contrato,
c/c. o contrato de prestação de serviços, firmando que os serviços foram regularmente
executados, conforme cronograma físico-financeiro da obra.
3.2 Após atestado a medição realizada e verificado as suas consonâncias com o cronograma
físico financeiro por servidor devidamente qualificado, a Prefeitura encaminhara a DRS Sorocaba
(Unidade de Coordenação do Projeto-UCP) a documentação necessária para aprovação e
consequentemente liberação para emissão da NF correspondente, e após 30 dias da emissão da
NF será liberada a parcela do valor para o pagamento a CONTRATADA
3.3 No ato do recebimento a CONTRATADA deverá apresentar cópias dos comprovantes de
recolhimentos da contribuição ao INSS e FGTS, dos empregados devidamente contratados para
execução do objeto deste contrato, na qual conste o nome dos empregados que trabalharam na
execução das obras, objeto do presente contrato.
3.4
A PREFEITURA, através da tesouraria, fará as retenções dos valores correspondentes às
obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, conforme o caso, de acordo com a legislação que
disciplina a matéria, sendo que, as guias dos valores retidos serão devidamente recolhidas e
encaminhadas suas cópias reprográficas À CONTRATADA.
3.5. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o
mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção
monetária ou reajuste.
Cláusula 4a - DO PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. Os serviços serão iniciados imediatamente após emissão deste instrumento bem como a
Ordem de Serviço emitida pela PREFEITURA, devendo a obra ser entregue no prazo de 9 (nove)
meses.
4.2 O regime de execução deste contrato será sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Cláusula 5a - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1. A CONTRATADA obriga-se a dirigir o serviço por seus técnicos, mantendo em sua direção
um preposto com poderes para representá-la nos negócios relativos aos serviços, ficando a
indicação deste, sujeito à prévia aprovação da PREFEITURA.
5.2. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por
danos ou prejuízos que possam causar à PREFEITURA, coisas ou pessoas de terceiros, em
decorrência da execução das obras, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a
PREFEITURA, ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos, nos termos do Código
Civil Brasileiro e legislação pertinente, sendo obrigada a executar os reparos de vícios que
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porventura venham a ser notados como decorrentes da empreitada, mesmo após o recebimento
definitivo dos serviços, salvo os reparos devidos ao desgaste natural de uso indevido dos
serviços.
5.3. A CONTRATADA compromete-se a reforçar e/ou substituir os seus recursos de equipamento
ou pessoal, se for constatada a sua inadequação para realizar os serviços, ou atraso no
cronograma previamente aprovado pela PREFEITURA.
5.4. A CONTRATADA obriga-se a permitir a fiscalização municipal, possibilitando verificar
equipamentos, materiais e a fornecer, quando solicitada, todos os dados e elementos relativos aos
serviços.
5.5. A PREFEITURA, através de servidor designado para tanto, poderá em qualquer ocasião,
exercer a mais ampla fiscalização dos serviços, reservando-se o direito de rejeitá-las a seu
critério, quando não forem consideradas satisfatórias, devendo a CONTRATADA refazê-las às
suas expensas.
5.6. Caberá à CONTRATADA:
5.6.1. Observar escrupulosamente a boa prática dos serviços conforme as normas técnicas e ao
projeto exposto pela PREFEITURA, e, empregar materiais de boa qualidade e dentro das normas
da ABNT, bem como as Leis, Regulamentos e Posturas Federais, Estaduais e Municipais,
relativas aos serviços, cumprindo imediatamente as intimações e exigências das respectivas
autoridades;
5.6.2. Providenciar e selecionar ao seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão-deobra necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou
administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais,
não tendo os mesmos nenhum vínculo empregatício com a PREFEITURA;
5.6.3. Fazer seguros contra acidentes e trabalho de seus empregados;
5.6.4. Manter nas obras e serviços, somente trabalhadores com situação profissional regular,
diretamente vinculados aos serviços em questão, efetuando a dispensa, dentro do prazo
estabelecido pela PREFEITURA, dos operários que esta entender prejudiciais ao bom andamento
dos mesmos;
5.6.5. Arcar com todas as despesas referentes a consumo de água, energia elétrica, manutenção,
alimentação do pessoal, transporte de pessoal, bem como aquelas de escritório;
5.6.6. Facultar a PREFEITURA exercer a verificação dos materiais empregados, equipamentos e
serviços em execução;
5.6.7. Sinalizar o trânsito durante a execução dos serviços, bem como se responsabilizar por todo
e qualquer dano causado a terceiros;
5.6.8. Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e
medicina do trabalho, fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança do
pessoal que trabalhar para a execução dos serviços;
5.6.9. Executar serviços indispensáveis à segurança do objeto, além de reparos de danos causados
a terceiros, arcando com seus custos, sempre que ocasionados por negligência ou imperícia de
seus empregados e prepostos;
5.6.10. Assumir inteira responsabilidade pelos serviços, inclusive responsabilidade técnica
perante o CREA, dotando os serviços de orientação técnica e arcando com todas as despesas de
engenheiro e equipe administrativa locada direta ou indiretamente nos serviços.
5.6.11 Caberá à CONTRATADA refazer por sua conta os serviços executados em desacordo com
as especificações técnicas e determinações da fiscalização, bem como aquelas que apresentarem
defeitos de material e vícios de execução, refazendo-as satisfatoriamente, sem qualquer ônus para
a PREFEITURA, sob pena de ser declarada inidônea para futuras licitações, sem prejuízo de
outras penalidades.
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5.6.12 A Contratada deverá fornecer a Placa da Obra seguindo padrões da CAIXA e Prefeitura
Municipal.
5.6.13 A Empresa Contratada deverá manter Livro de Ordem no Canteiro de Obras segundo
padrões do CREA.
Cláusula 6a - DO RECEBIMENTO DE OBRA
6.1. Os serviços somente serão recebidos pela PREFEITURA após atendimento de todas as
condições estabelecidas neste contrato, e:
6.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado, dentro de 05 (cinco) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA.
6.1.2. Definitivamente, após decurso de observação ou vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, em até 30 (trinta) dias de lavratura do termo de recebimento
provisório.
Cláusula 7a – DA GARANTIA
7.1 No ato da assinatura deste instrumento, deverá a CONTRATADA prestar a garantia
contratual no valor de 2% (dois) por cento do valor proposto para execução dos serviços,
conforme modalidades previstas no art. 56 da Lei 8666/93.
Cláusula 8a - DAS PENALIDADES
8.1.
O atraso na execução dos serviços poderá sujeitar a vencedora à multa de mora, garantida
a defesa prévia ao interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na seguinte forma:
8.1.1. Atraso no fornecimento de materiais, equipamentos ou execução dos serviços, de até 30
(trinta) dias: multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) calculada sobre o valor global do
contrato, por dia, e;
8.1.2. Atraso no fornecimento de materiais, equipamentos ou execução dos serviços, superior a
30 (trinta) dias: multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) calculada sobre o valor global do
contrato, por dia;
8.2. A inexecução total ou parcial do ajuste poderá acarretar aplicação das seguintes penalidades:
8.3.Pela inexecução total:
8.3.1. Advertência;
8.3.2. Multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor global do contrato;
8.3.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a
administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
8.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada
ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção com
base no subitem anterior;
8.3.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
respectivo contratado; e,
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8.3.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
8.4. Pela inexecução parcial:
8.4.1 Advertência;
8.4.2. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global do contrato;
8.4.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a
administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
8.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada
ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção com
base no subitem anterior;
8.4.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
respectivo contratado; e,
8.4.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
8.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência,
multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento), calculada sobre o total da obrigação não
cumprida, ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a administração pública.
8.7. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas serão regidas
pelo artigo 87, §§ 2o e 3o, da Lei Federal n°: 8.666/93 e alterações.
8.8. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE, até a data de seu
efetivo pagamento, e recolhido aos cofres da PREFEITURA, dentro de 03 (três) dias úteis da
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
Cláusula 9a - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. Este contrato será rescindido total ou parcialmente pela PREFEITURA, de pleno direito, em
qualquer tempo, isento de qualquer ônus ou responsabilidade, independentemente de ação,
notificação ou interpelação judicial, sem que à CONTRATADA, assista o direito a qualquer
indenização, se esta:
9.1.1. Falir, entrar em concordata, tiver a sua firma dissolvida ou deixar de existir;
9.1.2. Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia autorização da
PREFEITURA;
9.1.3. Paralisar os trabalhos durante um período de 10 (dez) dias consecutivos;
9.1.4. Não der aos serviços andamento capaz de atender ao prazo de 02 (dois) meses, estimados
para sua conclusão;
9.1.5. Sem justa causa (a critério da PREFEITURA), suspender a execução dos serviços;
9.1.6. Não obedecer aos projetos e especificações fornecidos pela PREFEITURA, causando
paralisação dos serviços;
9.1.7. Agir com dolo ou culpa ou mediante simulação ou fraude na execução do contrato.
9.1.8. A CONTRATADA reconhece os direitos da PREFEITURA, em caso de rescisão
administrativa, de acordo com o disposto no artigo 80, da Lei Federal n°: 8.666/93 e alterações.
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Cláusula 10ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS
10.1. Para fazer frente às despesas decorrentes desta contratação, os recursos orçamentários
serão empenhados, estimativamente, a seguinte dotação orçamentária com o respectivo crédito
orçamentário sendo repasse mensalmente do Governo do Estado SP face do contrato de
empréstimo celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para financiar o
Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde, no valor de R$ 470.000,00
(quatrocentos e setenta mil reais) para este investimento.

RESERVAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Classificação Econômica:Especificação:4.4.90.51.00.00.00.00.0132
Obras e Instalações – UBS.
Cláusula 11a - DO SUPORTE LEGAL
11.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:
11.1.1. Constituição Federal;
11.1.2. Lei Orgânica Municipal;
11.1.3. Lei Federal n°: 8.666/93;
11.1.4. Lei Complementar 123/2006;
11.1.5. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os
princípios gerais de Direito.
Cláusula 12a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
12.1. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal n°: 8.666/93, bem como
outros dispositivos legais previstos na aludida Lei.
12.2. Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as condições e exigências da respectiva
licitação e de mais disposições em vigor.
12.3. A CONTRATADA assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos salários, dos
encargos trabalhistas e dos encargos previdenciários advindos da legislação vigente e futura,
sendo que o pessoal por ela designado para trabalhar na execução da obra, objeto deste contrato,
não terá vínculo empregatício algum com a PREFEITURA.
12.4. A PREFEITURA por servidor designado exercerá, a qualquer tempo, a fiscalização dos
serviços, podendo pedir os esclarecimentos que julgar necessário.
12.5. A CONTRATADA poderá subcontratar serviços específicos e especializados que abranjam
apenas partes dos serviços, e desde que previamente autorizados pela PREFEITURA, ficando a
CONTRATADA responsável pela boa qualidade do conjunto de serviços, bem como pelos
demais compromissos assumidos com a PREFEITURA.
12.6. Fica expressamente proibida a subcontratação total dos serviços.
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12.7. A CONTRATADA deverá recolher a ART - Anotações de Responsabilidade Técnica da
obra contratada, no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar da data de emissão da Ordem de
Serviço, para ser anexada ao processo.
12.8. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral do objeto deste
contrato pelo preço oferecido sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de
custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer decorrentes de erro ou omissão de sua
parte.
12.9. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em partes, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da má execução ou de materiais inadequados empregados nos serviços.
12.10. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à PREFEITURA e a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA.
12.11. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do presente contrato.
12.12. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão
solucionadas pelo Setor de Licitações, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou
profissionais que se fizerem necessários.
12.13. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os documentos
eventualmente anexados.
12.14. Fica eleito o Foro da Comarca de APIAI/SP, para solução em primeira instância, de
quaisquer questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas administrativamente.
12.15. E, por estarem assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firma o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo,
para que produza os efeitos legais necessários.
ITAOCA, ....... de ............ ... de 2018.
CONTRATANTE:
CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:
1. ____________________________________RG:________
2. ____________________________________RG:________
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ANEXO V
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO de ITAOCA
Órgão ou Entidade: PREFEITURA DE ITAOCA/SP
Contrato n°:
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para execução de obras de engenharia
referentes à Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde Caetana Ribas, localizado
à Ruas Elias Lages Magalhães, 48, no centro da cidade e município de Itaóca-SP.
Contratante: Prefeitura do Município de Itaoca
Contratada:
Advogado(s): (*)
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
ITAOCA-SP,____DE_________DE 2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA
FREDERICO DIAS BATISTA

CONTRATADA
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ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item

Base

Composição

Descrição

Un

Qtd

Preço Un

Total Geral

PRÉDIO
1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

SERVIÇOS TÉCNICOS , INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO

1.1.1

CPOS

01.17.050

Projeto executivo de estrutura em formato A1
Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato
A1
Projeto executivo de instalações elétricas em formato
A1
Projeto e Execução das instalações de combate a incêndio
Construção provisória em madeira - fornecimento e
montagem

un

1,00

un

1,00

un

1,00

vb

1,00

m²

12,00

1.1.2

CPOS

01.17.070

1.1.3

CPOS

01.17.110

1.1.4

REGION

1.1.5

CPOS

02.01.020

1.1.6

CPOS

02.01.200

Desmobilização de construção provisória

m²

12,00

1.1.7

CPOS

02.03.120

Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão

m²

36,70

1.1.8

CPOS

02.08.020

Placa de identificação para obra

m²

5,00

1.1.9

CPOS

02.10.020

Locação de obra de edificação

m²

226,51

2.703,35

2.703,35

1.166,25

1.166,25

1.279,13

1.279,13

11.800,00

11.800,00

258,14

3.097,68

12,65

151,80

53,59

1.966,75

323,45

1.617,25

8,03

1.818,88

Subtotal

25.601,09

1.2

DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO

1.2.1

CPOS

03.02.040

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento

m³

1,23

1.2.2

CPOS

04.01.090

Retirada de barreira de proteção com arame de alta
segurança, simples ou duplo

m

14,00

50,72

62,39

2,68

37,52

Subtotal

99,91

1.3
1.3.1

CPOS

04.01.020

1.3.2

CPOS

04.02.110

1.3.3

CPOS

04.03.040

1.3.4

CPOS

04.08.020

RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO
Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada
Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas
perfil qualquer
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto
barro

m²

9,00

m²

85,00

m²

85,00

Retirada de folha de esquadria em madeira

un

2,00

m

15,20

1.3.5

CPOS

04.08.060

Retirada de batente com guarnição e peças lineares em
madeira, chumbados

1.3.6

CPOS

04.09.020

Retirada de esquadria metálica em geral

m²

1,80

1.3.7

CPOS

04.09.100

Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral

m²

7,80

1.3.8

CPOS

04.11.020

Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios

un

1,00

1.3.9

CPOS

05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho
até o local de despejo - ensacado

m³

16,00

22,46

202,14

8,18

695,30

4,92

418,20

13,64

27,28

8,41

127,83

19,63

35,33

19,63

153,11

28,35

28,35

81,17

1.298,72

Subtotal
1.4

2.986,26
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO
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1.4.1

CPOS

07.01.020

1.4.2

CPOS

05.10.020

Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria,
em campo aberto
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até
o 2° km

m³

50,40

m³

50,40

7,76

391,10

4,25

214,20

Subtotal

605,30

Subtotal Item 1
2.0

29.292,56
BENFEITORIAS

2.1

COMUNICAÇÃO VISUAL

2.1.1

REGION

2.1.2

CPOS

2.1.3

Totem padrão de identificação

un

1,00

97.02.190

Placa de identificação em acrílico com texto em vinil

m²

4,47

CPOS

97.02.030

Placa comemorativa em aço inoxidável escovado

m²

0,35

2.1.4

CPOS

97.05.100

Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com
pintura em esmalte sintético

m²

5,00

2.1.5

CPOS

11.01.130

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa

m³

0,40

8.100,00

8.100,00

693,70

3.100,84

5.581,87

1.953,65

680,28

3.401,40

270,21

108,08

Subtotal

16.663,97

Subtotal Item 2

16.663,97

3.0

INFRAESTRUTURA

3.1

BALDRAME

3.1.1

CPOS

06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em
campo aberto

m³

6,80

3.1.2

CPOS

09.01.020

Forma em madeira comum para fundação

m²

67,89

kg

952,00

m³

6,80

m³

6,80

m

108,00

3.1.3

CPOS

10.01.040

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500
MPa

3.1.4

CPOS

11.01.130

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa

3.1.5

CPOS

11.16.040

3.1.6

CPOS

12.01.040

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em
fundação
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

31,70

215,56

53,93

3.661,31

5,27

5.017,04

270,21

1.837,43

106,80

726,24

47,38

5.117,04

Subtotal

16.574,62

3.2

BLOCOS

3.2.1

CPOS

06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em
campo aberto

m³

4,32

3.2.2

CPOS

09.01.020

Forma em madeira comum para fundação

m²

28,80

kg

604,80

3.2.3

CPOS

10.01.040

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500
MPa

3.2.4

CPOS

11.01.130

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa

m³

4,32

11.16.040

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em
fundação

m³

4,32

3.2.5

CPOS

31,70

136,94

53,93

1.553,18

5,27

3.187,30

270,21

1.167,31

106,80

461,38

Subtotal

6.506,11

3.3
3.3.1

CONTRAPISO
CPOS

17.01.040

Lastro de concreto impermeabilizado

m³

16,71

419,42

Subtotal
Subtotal Item 3

7.008,51
7.008,51
30.089,24
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4.0

SUPERESTRUTURA

4.1

ESTRUTURA DE CONCRETO

4.1.1

CPOS

09.01.030

Forma em madeira comum para fundação

m²

101,79

kg

1.815,80

4.1.2

CPOS

10.01.040

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500
MPa

4.1.3

CPOS

11.01.130

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa

m³

12,97

m³

40,86

m³

27,89

4.1.4

CPOS

11.16.060

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em
estrutura

4.1.5

CPOS

13.01.120

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica
- LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa

113,38

11.540,95

5,27

9.569,27

270,21

3.504,62

73,76

3.013,83

81,58

2.275,27

Subtotal

29.903,94

Subtotal Item 4

29.903,94

5.0

ARQUITETURA

5.1

ALVENARIA E FECHAMENTO

5.1.1
5.1.2

CPOS
CPOS

14.02.050

Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum

m²

146,91

14.10.110

Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm

m²

100,95

171,84

25.245,01

47,48

4.793,11

Subtotal

30.038,12

5.2

COBERTURA E TAPAMENTO

5.2.1

CPOS

15.01.120

5.2.2

CPOS

16.03.020

5.2.3

CPOS

16.03.310

5.2.4

CPOS

16.33.100

Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético
CRFS - perfil ondulado de 8 mm
Cumeeira universal em cimento reforçado com fio
sintético CRFS - perfil ondulado
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte
0,50 m

m²

185,91

m²

185,91

m

37,10

m

62,60

63,99

11.896,38

40,81

7.586,99

37,77

1.401,27

77,44

4.847,74

Subtotal

25.732,38

5.3
5.3.1

TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
CPOS

32.16.010

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com
solventes orgânicos, sobre massa

m²

214,20

10,33

Subtotal

2.460,16

5.4

REVESTIMENTOS

5.4.1

REVESTIMENTOS INTERNOS

5.4.1.1

CPOS

17.02.020

Chapisco

m²

441,79

5.4.1.2

CPOS

17.02.120

Emboço comum

m²

441,79

5.4.1.3

CPOS

17.02.220

Reboco

m²

441,79

4,26

1.882,03

13,00

5.743,27

8,00

3.534,32

Subtotal

11.159,62

5.4.2

AZULEJOS

5.4.2.1

CPOS

17.02.020

Chapisco

m²

77,24

5.4.2.2

CPOS

17.02.120

Emboço comum

m²

77,24

18.11.020

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes
de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante indus-

m²

77,24

5.4.2.3

2.460,16

CPOS

4,26

329,04

13,00

1.004,12

35,48

2.740,48

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118 / 3557-1144 - CEP 18360-000 – ESTADO DE SÃO PAULO
www.itaoca.sp.gov.br
e-mail : compras.itaoca@gmail.com
29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362/0001-64

trializada

5.4.2.4

CPOS

18.11.210

Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com
argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm

m²

77,24

7,25

Subtotal

4.633,63

5.4.3

REVESTIMENTOS EXTERNOS

5.4.3.1

CPOS

17.02.020

Chapisco

m²

412,33

5.4.3.2

CPOS

17.02.120

Emboço comum

m²

412,33

5.4.3.3

CPOS

17.02.220

Reboco

m²

412,33

4,26

1.756,53

13,00

5.360,29

8,00

3.298,64

Subtotal

10.415,46

5.5

PINTURA

5.5.1

CPOS

33.07.100

Esmalte em estrutura metálica

m²

289,24

5.5.2

CPOS

33.10.030

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

m²

2.060,11

5.5.3

CPOS

33.12.010

Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo

m²

200,34

5.5.4

CPOS

55.01.030

Limpeza complementar com hidrojateamento

m²

320,79

5.5.5

CPOS

33.06.020

Acrílico para quadras e pisos cimentados

m²

327,81

30,52

8.827,60

18,33

37.761,82

25,59

5.126,70

5,32

1.706,60

14,53

4.763,08

Subtotal

58.185,80

5.6

PISOS

5.6.1

CPOS

17.01.020

Argamassa de regularização e/ou proteção

m³

149,87

5.6.2

CPOS

17.10.020

Piso em granilite moldado no local

m²

149,87

m

151,49

m²

17,25

5.6.3

CPOS

17.10.200

Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10
cm

5.6.4

CPOS

17.03.020

Cimentado desempenado

460,12

68.958,18

61,57

9.227,50

28,44

4.308,38

20,62

355,70

Subtotal

82.849,76

5.7

FORROS

5.7.1

CPOS

17.02.040

Chapisco com bianco

m²

149,87

5.7.2

CPOS

17.02.330

Emboço desempenado com argamassa industrializada

m²

149,87

7,05

1.056,58

7,88

1.180,98

Subtotal

2.237,56

5.8

ESQUADRIAS

5.8.1
5.8.1.1

5.8.1.2

ESQUADRIAS DE MADEIRA
CPOS

CPOS

23.09.040

Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm

un

10,00

23.13.064

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM
RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com
sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm

un

1,00

360,43

3.604,30

806,45

806,45

Subtotal

4.410,75

5.8.2
5.8.2.1

559,99

ESQUADRIAS METÁLICAS
CPOS

24.01.030

Caixilho em ferro basculante, sob medida

m²

12,72

536,57

6.825,17
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5.8.2.2

CPOS

24.02.020

Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial

m²

5,04

5.8.2.3

CPOS

24.02.040

Porta/portão tipo gradil sob medida

m²

7,74

5.8.2.4

CPOS

24.03.200

Tela de proteção tipo mosqueteira em aço galvanizado,
com requadro em perfis de ferro

m²

62,58

401,29

2.022,50

466,01

3.606,92

356,55

22.312,90

Subtotal

34.767,49

5.8.3

FERRAGENS

5.8.3.1

CPOS

28.01.040

5.8.3.2

CPOS

28.01.550

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para
porta externa com 1 folha
Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa

cj

13,00

cj

1,00

147,11

1.912,43

224,12

224,12

Subtotal

2.136,55

5.9
5.9.1

VIDROS
CPOS

26.01.080

Vidro liso transparente de 6 mm

m²

17,76

96,12

Subtotal

1.707,09

5.10

LOUÇAS

5.10.1

CPOS

44.06.200

Tanque em aço inoxidável

un

1,00

5.10.2

CPOS

44.06.310

Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm

un

2,00

739,34

739,34

178,43

356,86

Subtotal

1.096,20

5.11
5.11.1

TAMPOS E BANCADAS
CPOS

44.02.060

Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm

m2

2,16

888,17

Subtotal

1.918,45
1.918,45

Subtotal Item 5

273.749,02

6.0

INSTALAÇÕES PREDIAIS

6.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1.1

DISTRIBUIÇÃO

6.1.1.1

CPOS

37.03.220

6.1.1.2

CPOS

37.13.630

6.1.1.3

CPOS

37.17.090

6.1.1.4

1.707,09

CPOS

38.13.020

6.1.1.5

CPOS

39.02.010

6.1.1.6

CPOS

39.02.016

6.1.1.7

CPOS

39.11.090

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente
de 10 A até 50 A
Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4
pólos
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade,
DN= 50 mm, com acessórios
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação
em PVC 70°C
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação
em PVC 70°C
Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos
telefônicos

un

1,00

un

4,00

un

1,00

m

50,00

m

50,00

m

200,00

m

50,00

426,32

426,32

86,05

344,20

184,06

184,06

10,27

513,50

1,61

80,50

1,82

364,00

2,69

134,50

Subtotal

2.047,08

6.1.2

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

6.1.2.1

CPOS

40.01.020

Caixa de ferro estampada 4´ x 2´

un

70,00

6.1.2.2

CPOS

40.04.080

Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com

un

6,00

9,94

695,80
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placa
6.1.2.3

CPOS

40.04.450

Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

cj

40,00

6.1.2.4

CPOS

40.04.460

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

cj

10,00

6.1.2.5

CPOS

40.05.020

Interruptor com 1 tecla simples e placa

cj

12,00

6.1.2.6

CPOS

40.05.100

Interruptor com 2 teclas paralelo e placa

cj

2,00

6.1.2.7

CPOS

40.07.010

Caixa em PVC de 4´ x 2´

un

70,00

6.1.2.8

CPOS

41.04.060

Soquete convencional para lâmpada fluorescente

un

3,00

un

30,00

un

3,00

un

15,00

6.1.2.9

CPOS

41.07.070

6.1.2.1
0

CPOS

41.07.430

6.1.2.1
1

CPOS

41.14.070

Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de
32 W
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base
E27 de 20 W - 110 ou 220 V
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para
2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W

20,23

121,38

16,61

664,40

19,71

197,10

15,39

184,68

23,99

47,98

9,36

655,20

3,86

11,58

7,71

231,30

11,98

35,94

61,59

923,85

Subtotal

3.769,21

6.1.3
6.1.3.1

APARELHOS
CPOS

43.04.020

Torneira elétrica

un

1,00

150,93

Subtotal

150,93

6.2

ENTRADA DE GÁS

6.2.1

CPOS

45.02.020

6.2.2

CPOS

46.10.020

Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões
de 13 kg
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive
conexões

un

1,00

m

5,00

1.617,26

1.617,26

59,77

298,85

Subtotal

1.916,11

6.3

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.3.1

ÁGUA FRIA

6.3.1.1

CPOS

44.03.440

6.3.1.2

CPOS

44.03.470

6.3.1.3

CPOS

46.01.040

6.3.1.4

CPOS

47.01.040

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador,
em latão fundido cromado
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1
1/4´), inclusive conexões
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento,
DN= 1 1/4´

un

1,00

un

1,00

m

45,00

un

2,00

33,53

33,53

55,83

55,83

29,26

1.316,70

72,07

144,14

Subtotal

1.550,20

6.3.2

ESGOTO E VENTILAÇÃO

6.3.2.1

CPOS

46.02.070

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,
inclusive conexões

m

25,00

6.3.2.2

CPOS

49.03.020

Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm

un

1,00

6.3.2.3

CPOS

49.04.010

Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha

un

3,00

49,47

1.236,75

196,85

196,85

44,41

133,23

Subtotal

1.566,83

Subtotal Item 6
7.0
7.1

150,93

11.000,36
SERVIÇOS FINAIS DE OBRA

CPOS

55.01.020

Limpeza final da obra

m²

185,00

1,71

315,89
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Subtotal

315,89

Subtotal Item 6

315,89

TABELA CPOS BOLETIM 170 COM DESONERAÇÃO

TOTAL GERAL SEM
BDI

100,00%

BDI

20,20%

TOTAL GERAL COM BDI

391.014,98

78.985,02

470.000,00

COMPOSIÇÃO DO BDI
CÁLCULO DE BONIFICAÇÕES DE DESPESA INDIRETA - SERVIÇOS
LOCAL:

RUA ELIAS LAGES DE MAGALHÃES - CENTRO - ITAOCA

ITEM

FOLHA:

DISCRIMINAÇÃO

%

GRUPO A

4,30%

1

Administração Central - AC

3,80%

2

Risco - R

0,50%

GRUPO B

8,08%

3

Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG

0,32%

4

Lucro Bruto - L

6,74%

5

Despesas Financeiras - DF

1,02%

GRUPO C - I

6,15%

6

PIS/ PASEP

0,65%

7

COFINS

3,00%

8

ISS

2,50%

9

AJUSTE DECORRENTE DA LEI 13.161 DE 31/08/2015

BDI

BDI = ((( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )) / ( 1 - I )) - 1

20,20%

Fórmula para o cálculo do BDI:
BDI = {[( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / ( 1 - I )} - 1
Formula do B.D.I. conforme acordão TCU 2622-2013
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118 / 3557-1144 - CEP 18360-000 – ESTADO DE SÃO PAULO
www.itaoca.sp.gov.br
e-mail : compras.itaoca@gmail.com
34

