CONVITE Nº 01/2022
Processo nº 05/2022
EDITAL
AVISO Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que na CÂMARA
MUNICIPAL DE CASA BRANCA, CNPJ 67.997.981/0001-64, Município de Casa BrancaSP, será realizada LICITAÇÃO na modalidade CONVITE Nº 01/2022, do tipo “menor preço”,
para contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e/ou serviços
de engenharia para reforma e acessibilidade da área externa da Câmara Municipal de Casa
Branca, com o regime de empreitada por preço unitário, para a Câmara Municipal de Casa
Branca, à Rua Barão de Casa Branca, nº 220, centro, Casa Branca-SP, CEP 13700-000, entre
empresas cadastradas na Câmara Municipal de Casa Branca, conforme especificações e
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital, de acordo com
as normas contidas na Lei Federal n. 8.666/1993 e suas alterações e na Lei Complementar
Federal n. 123/2006 e suas alterações, e demais disposições legais obrigatoriamente aplicáveis
à espécie. O Edital estará disponível gratuitamente, na íntegra, com todos os seus Anexos, de
forma eletrônica no endereço: www.camaracasabranca.sp.gov.br, ou poderá ser fornecido
mediante solicitação enviada ao seguinte e-mail: camara@camaracasabranca.sp.gov.br, ou
ainda fornecido em mídia digital, que neste caso, deverá comparecer pessoalmente no local
indicado anteriormente e apresentar um pen-drive para gravação dos arquivos relacionados.
1. PREÂMBULO
1.1. Abertura: A CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA, Município de Casa BrancaSP, à vista da autorização constante do Processo nº 05//2022, faz saber que se acha aberto o
CONVITE Nº 01/2022.
1.2. Tipo de Licitação: menor preço.
1.3. Prazo e local para retirada do Edital: até o dia 23/11/2022, na secretaria da Câmara
Municipal de Casa Branca, à Rua Barão de Casa Branca, nº 220, centro, município de Casa
Branca-SP, telefone: (19) 3671-1088, e-mail: camara@camaracasabranca.sp.gov.br.
1.4. Visita Técnica: a visita será realizada no período de 17/11/2022 a 25/11/2022, em dias
úteis, das 9:00 às 16:00 horas, no endereço: Rua Barão de Casa Branca, nº 220, centro, CEP
13700-000, município de Casa Branca-SP, devendo ser previamente agendada, através do email: camara@camaracasabranca.so.gov.br
1.5. Entrega dos Envelopes nº 1 - Proposta e nº 2 - Documentação: até o dia 25/11/2022, às
13:30 horas, na secretaria da Câmara Municipal, à Rua Barão de Casa Branca, nº 220, centro,
Casa Branca-SP, CEP 13700-000.
1.6. Abertura dos Envelopes n. 1 - Proposta e n. 2 - Documentação: dia 25/11/2022, às 14:00
horas, no auditório da Câmara Municipal, Rua Barão de Casa Branca, nº 220, centro, CEP
13700-000, município de Casa Branca-SP, observando-se os itens 14 e 15.
2. OBJETO
2.1. A LICITAÇÃO objetiva a execução de obras e/ou serviços de engenharia para REFORMA
E ACESSIBILIDADE DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA
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BRANCA, situada à Rua Barão de Casa Branca, 220, centro, CEP 13700-000, município Casa
Branca-SP, no valor estimado de R$ 117.309,59 (cento e dezessete mil trezentos e nove reais
e cinquenta nove centavos, ) - conforme planilha orçamentária que integra o presente Edital,
considerado valor limite para a licitação.
3. REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. O regime de execução será indireto, na modalidade de empreitada por preço unitário, com
fornecimento de material e mão de obra, conforme caderno de especificações, planilhas de
quantitativos, cronograma físico-financeiro e projetos integrantes do Edital.
4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
4.1. A licitação será disciplinada pelos documentos que integram o Edital, pela Lei Federal n.
8.666/1993 e alterações e Lei Complementar Federal n. 123/2006 e alterações e demais
disposições legais obrigatoriamente aplicáveis à espécie.
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. A despesa total estimada em R$ 117.309,59 (cento e dezessete mil, trezentos e nove reais
e cinquenta nove centavos), conforme planilhas de serviços e quantitativos , onerará os
recursos orçamentários da categoria econômica nº 03/02/01.031.0001.1111.4490.51.00 Obras
e Instalações
6.
VALIDADE DA PROPOSTA
6.1. O prazo de validade da Proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias da abertura do
Envelope n. 01 - Proposta.
7. PRAZO PARA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
7.1. Os prazos de execução da obra são os seguintes: a) para início: até 10 (dez) dias corridos,
contados da assinatura do Contrato. b) para conclusão: 90 (noventa) dias corridos, contados do
início da obra.
7.2. Os prazos de Recebimentos Provisório e Definitivo, de observação e demais requisitos
necessários estão previstos no Contrato cuja minuta constitui parte deste Edital.
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com as medições aprovadas pela
fiscalização, observado o prazo de 10 (dez) dias, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura
e as demais condições previstas no Contrato.
8.2. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente, em nome da
adjudicatária a ser contratada, ou emissão de boleto bancário.
8.3. Em virtude da redação do subitem 8.2, para fins de assinatura do contrato decorrente dessa
licitação, a adjudicatária convocada para assiná-lo deverá apresentar em seu nome o número da
conta bancária e da agência, onde o pagamento será realizado.
9. FORNECIMENTO DO EDITAL
9.1. O Edital estará disponível gratuitamente, na íntegra, com todos os seus Anexos, de forma
eletrônica no endereço: www.camaracasabranca.sp.gov.br, podendo ser fornecido, sem custo,
mediante solicitação enviada ao e-mail camara@camaracasabranca.sp.gov.br, no período
compreendido entre os dias 17/11/2022 a 23/11/2022.
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9.2. O Edital poderá, ainda, ser fornecido em mídia digital, de acordo com a solicitação do
interessado que, neste caso, deverá comparecer pessoalmente no local indicado no subitem
anterior, portando a solicitação devidamente identificada (razão social, CNPJ, endereço etc.) e
apresentar um pen-drive, para gravação dos arquivos.
10. VISITA TÉCNICA
10.1. A empresa interessada deverá apresentar a autorização por escrito do(s) seu(s)
representante(s) legal (is), devidamente assinada, conforme o modelo.
10.1.1. A visita técnica tem por objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a
natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do objeto da
contratação, permitindo aos interessados obter todas as informações e subsídios para a
elaboração da sua Proposta, de acordo com o que julgar conveniente, não cabendo à
Administração nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por
ocasião da visita in loco.
10.1.2. Poderão ser realizadas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessário durante todo o período de publicidade, até o dia anterior à sessão pública. Cada visita
deverá ser agendada por email: camara@camaracasabranca.sp.gov.br
10.1.3. Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos
técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à
elaboração da sua Proposta.
10.1.4. As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que
impliquem interferências no local em que será executada a obra e/ou serviços de engenharia
deverão ser previamente informadas e autorizadas pela Administração.
10.1.5. Efetuada a visita técnica, a Administração emitirá o “Atestado de Visita Técnica”,
consignando que a interessada recebeu todas as informações necessárias para participação nesta
licitação, constando ainda que não poderá alegar desconhecimento sobre o local em que será
executada a obra e/ou os serviços de engenharia.
10.1.6. A visita técnica também tem por objetivo dar à Contratante a certeza e a comprovação
de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência,
que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se
futuras alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possíveis inexecuções contratuais, propiciando ao proponente o exame, a
conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para
que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o
custo, preparação da proposta e execução do objeto.
10.1.7. Visando não frustrar o caráter competitivo desta licitação, em respeito aos comandos
normativos estampados no artigo 3º, caput, e § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993 e do artigo 37,
inc. XXI da Constituição Federal, a visita técnica poderá deixar de ser realizada desde que o
proponente apresente a declaração formal assinada conjuntamente pelo responsável pela
Empresa e pelo responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e
peculiaridades da obra e/ou serviços, conforme modelo.
11. ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÕES RELATIVOS À LICITAÇÃO
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11.1. Qualquer pessoa poderá pedir esclarecimentos ou impugnar este Edital em até 02 (dois)
dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.
11.2. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos poderão ser formulados pessoalmente,
no mesmo local fixado para a entrega de Envelopes ou por meio eletrônico.
11.3. As impugnações serão decididas pela Comissão de Licitações e os pedidos de
esclarecimentos respondidos pela Comissão até o dia útil anterior à data fixada para a abertura
da sessão pública.
11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização da sessão pública, se for o caso.
11.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
11.6. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
entranhados aos autos do processo licitatório, e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado, devendo ser comunicadas às demais licitantes que retiraram o Edital e ficando
também disponíveis para consulta na página: www.camaracasabranca.sp.gov.br
11.7. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pela licitante, das condições
previstas neste Edital e em seus Anexos.
12. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO

12.1. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas:
12.1.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que
tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, direta e
indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n. 8.666/1993, no artigo 7º da Lei
Federal n. 10.520/2002.
12.1.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou
municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/1993.
12.1.3. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista com a autoridade competente, o Presidente da Comissão encarregada da licitação, o
subscritor do Edital ou algum dos membros da respectiva Comissão, e demais elencados no
artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/1993.
12.1.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativamente ou judicialmente. Súmula n. 51 - A declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar (artigo 87, IV da Lei n. 8.666/93) tem seus efeitos
jurídicos estendidos a todos os órgãos da Administração Pública, ao passo que, nos casos de
impedimento e suspensão de licitar e contratar (artigo 87, III da Lei n. 8.666/93 e artigo 7º da
Lei n. 10.520/02), a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador
12.1.5. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações
promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em
virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei
Federal n. 12.529/2011.
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12.1.6. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §
8°, inciso V, da Lei Federal n. 9.605/1998.
12.1.7. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação
por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal n. 8.429/1992.
12.1.8. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo
Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108, da Lei
Complementar Estadual n. 709/1993, ressalvada a sua reabilitação.
12.1.9. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.1.10. Pessoas Jurídicas não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento
previstas no item 13.1.2.. Também ficam impedidas de participarem neste certame pessoas
físicas ou jurídicas que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso,
ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Federal direta
e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n. 8.666/1993, no artigo 7º da Lei
Federal n. 10.520/2002, aplicando-se a interpretação da Súmula n. 51 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
13. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
13.1. Poderão participar desta licitação empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital;
13.1.1. Ressalva-se, para efeitos de participação nesta licitação, a aplicação dos artigos 42 e 43
da Lei Complementar n. 123/2006, observada a alteração procedida pela Lei Complementar n.
155/2016, e artigo 34 da Lei Federal n. 11.488/2007, respectivamente às Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas que não apresentarem regularidade fiscal e
trabalhista, devendo, para efeito de assinatura do contrato, ser postergada a apresentação da
certidão de regularidade no momento da adjudicação, cabendo a elas, entretanto, a apresentação
de toda a documentação exigida na forma prescrita no subitem 13.2.
13.2.. Caso o interessado não esteja cadastrado no órgão licitante deverá apresentar a
documentação elencada no item 15.3.
13.3.1 A participação das licitantes que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento, na forma prevista no subitem 13.2, será aceita desde que seja apresentada para
a Comissão de Licitações, até o 3º (terceiro) dia anterior à data fixada para recebimento dos
Envelopes toda a documentação relacionada no subitem 15.3. a) Os documentos deverão ser:
a.1) Entregues na secretaria da Câmara Municipal, no endereço mencionado neste Edital, no
horário
de
funcionamento;
ou
a.2)
Encaminhados
pelo
e-mail:
camara@camaracasabranca.sp.gov.br, onde nesse casos, será imprescindível a apresentação
dos originais antes da sessão de abertura do Envelope n. 2 (Documentação). b) O restante da
documentação, relacionada nos itens 15.3 deverá ser entregue na sessão de abertura do
Envelope n. 2 (Documentação).
13.4. A licitante interessada em participar do certame deverá apresentar e protocolar até a data
e hora para entrega dos Envelopes estabelecidos nos itens 1.5 e 1.6 deste Edital a
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E QUE CUMPRE
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PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, conforme modelo e 02 (dois)
Envelopes separados e devidamente fechados, sendo um deles a PROPOSTA exigida no item
14, subitens e letras, e o outro a DOCUMENTAÇÃO conforme item 15, subitens e letras, com
identificação em sua parte externa da razão social e/ou timbre da empresa proponente e os
seguintes dizeres: À CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA-SP - ENVELOPE N. 01
– PROPOSTA CONVITE Nº 01/2022 - ENVELOPE N. 02 - DOCUMENTAÇÃO
13.5. Os documentos integrantes dos Envelopes deverão ser, preferencialmente,
encadernados/preparados em pasta, sumariados, numerados/paginados para que não existam
folhas soltas, e rubricadas pelo responsável ou representante legal da proponente.
14. APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N. 1 - PROPOSTA
14.1. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, apresentar a declaração
subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo, declarando seu
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n. 123/2006,
bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.
14.2. A Proposta da licitante deverá conter as seguintes especificações: a) planilha dos serviços,
indicando o preço unitário, as quantidades estabelecidas, o valor total de cada item, conforme
Planilha de Serviços e Quantitativos. b) preço total de cada item e das diversas etapas dos
serviços previstos, bem como seus respectivos percentuais. c) preço global da obra/serviços,
explicitando o B.D.I., computado no preço. d) prazo para conclusão da obra/serviços, respeitado
o limite fixado no item 7, subitem 7.1., letra “b”. e) cronograma físico-financeiro de
desenvolvimento da obra/serviços, observado o prazo previsto para a sua realização.
14.2.1 Os preços cotados deverão ser expressos em reais, vedada à inclusão de encargo
financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o mês da apresentação da Proposta.
14.2.2. O preço unitário e total dos itens deverá ser expresso em algarismo e o valor global da
obra em algarismo e por extenso.
14.2.3. A Proposta deverá ser impressa, sempre em 1 (uma) via, em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua análise,
assinada pelo responsável ou representante legal, com a indicação do cargo.
14.2.4. Todos os preços apresentados observarão a Súmula n. 10 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, que determina que “o preço final do produto ofertado pelos proponentes
deve incluir os tributos e demais encargos a serem suportados pelo ofertante.”.
15. APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N2 - DOCUMENTAÇÃO E CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO
15.1. A empresa NÃO cadastrada deverá apresentar até o 3º (terceiro) dia anterior à data de
apresentação dos Envelopes, todos os documentos exigidos para habilitação: jurídica (subitem
15.3.1), para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista (subitem 15.3.2), qualificação
técnica (subitem 15.3.3), qualificação econômico-financeira (subitem 15.3.4) e as demais
comprovações relacionadas no subitem 15.3.5.
15.2. Os documentos integrantes do ENVELOPE N. 2 - DOCUMENTAÇÃO poderão ser
apresentados em original, cópias autenticadas por cartório competente ou por cópias simples,
acompanhada do original, para autenticação pelo servidor responsável da Administração, ou
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.
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15.2.1. O documento original a ser apresentado para fins de autenticação da cópia simples pelo
servidor não deve integrar os Envelopes.
15.2.2. Os documentos expedidos via Internet terão suas autenticidades/validades comprovadas
por parte da Comissão de Julgamento e Classificação das Propostas, mediante consulta a página
da Internet do órgão emissor.
15.2.3. Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira,
deverão ser traduzidas para o português.
15.3. A empresa deverá apresentar no Envelope Documentação o seguinte:
15.3.1. Documentação relativa à habilitação jurídica a) Registro empresarial na Junta
Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada – EIRELI. b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária. c) Documentos de eleição ou
designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias. d) Ato
constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício. e) Decreto de
autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
15.3.2. Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista a) Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ). b) Prova de
inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo à sede ou domicilio da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. c) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive o INSS. d) Prova de regularidade para
com a Fazenda Estadual. e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou
domicílio da licitante que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. g) Prova de Regularidade de perante a Justiça do
Trabalho.
15.3.2.1. A comprovação da regularidade ocorrerá com a apresentação de “Certidão Negativa
de Débitos” ou “Certidão Positiva com efeitos de Negativa”, nos termos da Lei.
15.3.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato, porém, será obrigatória a
apresentação durante a fase de habilitação dos documentos exigidos nas alíneas de “a” a “g”
deste subitem, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.
15.3.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada a vencedora da licitação,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, com emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação das licitantes
remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.
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15.3.2.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas
como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das Propostas.
15.3.3. Documentação relativa à qualificação técnica a) registro ou inscrição da empresa
proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em plena validade. b) comprovação de aptidão da empresa
proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto de licitação, que contemplem no mínimo 50% (cinquenta
por cento) das parcelas de maior relevância da obra, por meio de pelo menos 1 (um) atestado
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, onde figure
como Contratada, contendo as seguintes informações: - objeto do Contrato - nome do(s)
profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços - quantificação principal - local - período
de execução b.1) Quando o(s) atestado(s) apresentados referir (em)-se a subcontratação,
deverão vir acompanhados de documento emitido pelo contratante original, proprietário da
obra, demonstrando que a subcontratação ocorreu com sua plena autorização. b.2) O(s)
atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome, o
cargo do signatário e telefone para contato. b.3) A comprovação a que se refere a letra “b”
poderá ser efetuada pelo somatório de quantitativos oriundos de obras distintas, desde que
executados simultaneamente. c) comprovação de que o(s) profissional(is) que participará(ão)
da obra/serviços desta Tomada de Preços tenha(m) vínculo com a licitante, na data prevista para
entrega das Propostas. c.1) O vínculo acima mencionado poderá ser demonstrado por meio de
contrato social, contrato de prestação de serviços, registro em carteira profissional, ficha do
empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. d)
comprovação de que o(s) profissional(is) indicado(s), referido(s) na letra “c” deste subitem,
é(são) detentor(es) de pelo menos 1 (um) atestado de responsabilidade técnica por execução de
obra/serviços de características semelhantes ao objeto da licitação, que contemplem as parcelas
de maior relevância da obra, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, através de Certidão
de Acervo Técnico – CAT, nos termos da Súmula n. 23 do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo . e) Relação indicando: - qualificação do(s) membro(s) da equipe técnica que se
responsabilizará(ão) pela obra/serviços. - instalações administrativas e oficinas que serão
utilizadas para execução da obra/serviços. - aparelhamento, equipamento e instrumentos
disponíveis para execução da obra/serviços. f) Atestado de Visita Técnica, que será fornecido
pela Administração quando efetuada a visita in loco, comprovando que a licitante tomou
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações
do objeto da licitação, conforme descrito no item 10 e seus subitens. 4 Súmula n. 23 - Em
procedimento licitatório, a comprovação da capacidade técnico-profissional, para obras e
serviços de engenharia, se aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo
Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de maior relevância, vedada a imposição de
quantitativos mínimos ou prazos máximos.
15.3.4. Documentação relativa à qualificação econômico-financeira a) Certidão negativa de
falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
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jurídica ou do domicílio do empresário individual. a.1) Se a licitante for sociedade não
empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de
ações de insolvência civil. a.2) Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial já homologado pelo
juízo competente e em pleno vigor, conforme observado na Súmula n. 50 do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo.
15.3.5. Outras Comprovações a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em
conformidade com o modelo, atestando que: a.1) se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo
7º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual n. 42.911/1998. b) Para o caso de
empresas em recuperação judicial: declaração de que está ciente de que no momento da
assinatura do Contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial
ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do
processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador,
de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido. c) Para o caso de empresas em
recuperação extrajudicial: declaração de que está ciente de que no momento da assinatura do
Contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. Súmula n. 50 - Em procedimento licitatório,
não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação
judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.
d) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: declaração de que a empresa não possui
qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes do artigo 3º da Lei Complementar
n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, cujos termos conhece na íntegra, visando
ao exercício do direito de preferência e fruição do benefício de habilitação com irregularidade
fiscal, e apresentada, preferencialmente, FORA dos Envelopes n. 1 (Proposta) e n. 2
(Documentação), de acordo com o modelo deste Edital. e) Declaração de ciência de que a
inclusão no CADIN ESTADUAL, nos termos do artigo 6º, §1º da Lei Estadual n. 12.799/2008,
impede a eventual contratação a ser formalizada com a Câmara Municipal, bem como a
efetivação de pagamentos futuros caso haja inclusão posterior à assinatura do contrato
administrativo, conforme modelo deste edital.
15.3.6. Disposições Gerais sobre a Documentação de Habilitação
15.3.6.1. Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso, estarem em
plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes.
15.3.6.2. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, a Câmara
Municipal aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
15.3.6.3. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que seja apresentado o
original para que sejam autenticados por servidor da Administração, ou por publicação em
órgão da imprensa oficial.
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15.3.6.4. Não serão aceitos protocolos de entrega de certidões ou de outros documentos
exigidos neste Edital.
15.3.6.5. O licitante será inabilitado quando: a) Deixar de apresentar quaisquer documentos
exigidos no Envelope N. 2 - Documentação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital ou com irregularidades, não se admitindo complementação posterior; b) Algum
documento apresentar falha não sanável na sessão.
15.3.6.6. A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do interessado
na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras
licitações.
16.
ABERTURA
DOS
ENVELOPES
PROPOSTA:
JULGAMENTO
E
CLASSIFICAÇÃO
16.1. No dia, hora e local para a abertura dos Envelopes indicados no Preâmbulo deste Edital,
a licitante que desejar participar dos trabalhos de abertura dos Envelopes Proposta e
Documentação deverá fazê-lo mediante autorização por escrito do(s) seu(s) representante(s)
legal (is), devidamente assinada, outorgando poderes de decisão ao indicado, inclusive dandolhe autoridade para desistir de recursos, contendo o seu nome completo e número do documento
de identificação, conforme modelo, facultando ainda a utilização de outros documentos hábeis
que comprovem as referidas condições da autorização.
16.1.1. A exibição da autorização deverá preceder o início dos atos indicados, ficando retidas e
juntadas aos autos.
16.1.2. Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento
que comprove sua capacidade para representá-la.
16.2. Iniciada a sessão pública, na presença dos representantes que comparecerem devidamente
identificados, a Comissão de Julgamento e Classificação das Propostas procederá à abertura
dos Envelopes Proposta. Abertos os Envelopes Proposta, os documentos serão rubricados por,
pelo menos, dois membros da Comissão de Julgamento e Classificação das Propostas e pelos
representantes e analisados de acordo com os requisitos e especificações do Edital, em especial:
16.2.1 Após a conferência dos cálculos da planilha orçamentária, caso haja divergência nos
cálculos de seus valores, prevalecerão os preços unitários apresentados pela licitante e as
quantidades estabelecidas.
16.2.2. Neste caso, serão efetuados os saneamentos necessários, que consistem na correção das
falhas materiais dos cálculos das planilhas, partindo dos preços unitários apresentados pela
licitante multiplicados pelas quantidades previstas, para correção do valor global da Proposta.
16.3. Será desclassificada: a) Proposta que não atenda às exigências do Edital. b) Proposta que
ofereça vantagem não prevista no instrumento convocatório, ou ainda vantagem baseada na
oferta das demais licitantes. c) Proposta que apresente emenda, rasura, borrão, ressalva,
entrelinhas ou cláusulas resolutivas, não permitindo sua identificação clara e precisa, de modo
que fique prejudicada sua análise, desde que a Comissão encarregada não as considere falhas
passíveis de saneamento. d) Proposta com valor global ou preços unitários superiores ao
orçamento elaborado pela Câmara Municipal de Casa Branca ou manifestamente inexequível,
assim considerado, pela Comissão de Julgamento e Classificação das Propostas, aquele que não
venha a ter demonstrada sua viabilidade, observando-se os seguintes critérios: d.1) separar entre
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as Propostas aquelas cujos preços propostos sejam superiores a 50% do valor orçado pela
Administração. d.2) realizar a média aritmética dos valores das Propostas cujos preços sejam
superiores ao valor orçado. d.3) escolher o menor valor entre o valor resultante da média
aritmética e o valor orçado, que servirá de base para: - incidência de 70% para cálculo da
exequibilidade/inexequibilidade das Propostas. - incidência de 80% para cálculo da necessidade
de prestação de garantia adicional. - cálculo direto da garantia adicional, quando devida d.4)
para efeito de apuração da exequibilidade/inexequibilidade, calcula-se 70% do valor escolhido
na letra “d.3”. d.5) ostentam preços inexequíveis as Propostas com valores inferiores àquele
determinado na letra “d.4”. Ostentam preços exequíveis as Propostas com valores iguais ou
superiores àquele determinado na letra “d.4”. d.6) para efeito da necessidade da prestação de
garantia adicional, calcula-se 80% do menor valor apurado na forma da letra “d.4”, verificando,
assim, se a Proposta eventualmente vencedora comporta ou não a prestação de garantia
adicional. d.7) inexiste garantia adicional quando o valor da Proposta vencedora for igual ou
superior àquele apurado na letra “d.6”. Se o valor da Proposta eventualmente vencedora for
inferior ao apurado na letra “d.6” impõe-se a prestação da garantia adicional. d.8) existindo a
necessidade de prestação da garantia adicional, toma-se novamente o valor apurado na letra
“d.3” e subtrai-se o valor da Proposta. Essa diferença corresponde exatamente ao valor a ser
prestado a título de garantia adicional, facultada a opção por uma das modalidades previstas no
§1º do artigo 56, da Lei n° 8.666/93, com as alterações subsequentes. d.9) Propostas com preços
inexequíveis serão desclassificadas.
16.4. A Comissão de Licitações reserva-se o direito de, durante a fase de julgamento, após a
abertura dos Envelopes Propostas, solicitar das empresas licitantes classificadas a apresentação
da Planilha de Composição de Preços Unitários, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do
primeiro dia útil do recebimento do pedido.
16.4.1. O exame da planilha levará em conta, a título de parâmetro, a ABNT e parâmetros de
preços referenciados pelo mercado, tais como: FDE, SABESP, CPOS, SINAPI, DER etc.
16.5. Após a análise acima, as Propostas consideradas válidas serão classificadas e ordenadas,
partindo-se do menor preço global.
16.6. No caso de igualdade dos preços totais entre as Propostas, far-se-á a classificação por
sorteio público, na mesma sessão, ou em dia e horário a ser comunicado a todas as licitantes ou
pela imprensa oficial, observado os requisitos estabelecidos no § 2º do artigo 45, da Lei
8.666/93 e alterações.
16.6.1. O sorteio consistirá em colocar dentro de uma urna vinte peças absolutamente iguais,
numeradas de um a vinte, considerando-se vencedor a licitante que tirar o número maior, sendo
que o número tirado por uma será recolocado na urna e assim sucessivamente, de forma a
propiciar igualdade de condições no sorteio. Persistindo o empate, repetir-se-á a mesma
operação para as licitantes que mantiverem a igualdade, até que se obtenha um vencedor.
16.7. Definida a ordem de classificação das Propostas, havendo a participação de
microempresas ou empresas de pequeno porte, o Presidente da Comissão de Julgamento e
Classificação das Propostas convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte que
estiver participando da licitação e detentora da Proposta de menor valor, dentre aquelas cujos
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valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por cento) do valor da Proposta de menor preço,
para que apresente preço inferior a esta, sob pena de preclusão do direito de preferência.
16.7.1. Neste caso, será concedido o prazo de até 30 (trinta) minutos a microempresa ou
empresa de pequeno porte, presente ou não à sessão, para manifestar, por escrito, o interesse
em ofertar preço inferior ao da Proposta de menor valor, inclusive informando o novo valor
ofertado, devendo a nova Proposta ser apresentada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
16.7.2. Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao preço da Proposta mais bem
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de
classificação, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte cujos valores das
Propostas enquadrem nas condições do subitem 16.7., respeitando-se a classificação.
16.7.3. No caso da Proposta de menor preço na licitação já ter sido feita por uma microempresa
ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde
logo, à fase seguinte do procedimento.
16.8. O resultado da Classificação das Propostas será comunicado durante a sessão pública às
licitantes presentes e por e-mail às ausentes.
16.8.1. Havendo desistência expressa de recurso contra este resultado por parte de todas as
licitantes, poderá a Comissão de Julgamento e Classificação das Propostas, na mesma sessão,
proceder à abertura dos Envelopes Documentação ou marcar outra sessão pública
especialmente para esse fim.
16.8.2. Não havendo desistência expressa de recurso contra a classificação das Propostas por
parte de todas as licitantes ou decorrido o prazo de recurso contra a classificação das Propostas
sem interposição de recurso ou não providos aqueles que foram interpostos, a Comissão de
Julgamento e Classificação das Propostas marcará local, hora e dia, através de jornais locais,
regionais ee por e-mail, para a sessão de abertura dos Envelopes Documentação.
17. CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO DA LICITANTE
17.1. Serão abertos os Envelopes Documentação das 3 (três) primeiras classificadas para
verificar o cumprimento das exigências estabelecidas para à habilitação.
17.2. Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante
será habilitada, caso contrário, será considerada inabilitada.
17.2.1. Caso exista alguma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que
preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n. 11.488/2007 participando
da licitação, em virtude da aplicação dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123/2006, não
será exigida comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, restando postergada, caso seja
vencedora do certame, para a o momento da adjudicação, entretanto, será obrigatória a
apresentação dos documentos exigidos para tanto, ainda que os mesmos veiculem restrições
impeditivas, devendo atender na fase de habilitação todas as exigências, em condições de
igualdade com as demais licitantes.
17.2.2. A prerrogativa tratada no subitem anterior abrange apenas a regularidade fiscal e
trabalhista do licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n.
11.488/2007, não abrangendo os demais requisitos de habilitação exigidos neste Edital, os quais
deverão ser comprovados durante o certame licitatório e na forma prescrita neste edital.
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17.3. Na fase de análise dos documentos de habilitação, caso ocorra inabilitação de uma das
três empresas, será convocada a licitante subsequente e será repetido o procedimento
estabelecido no subitem 16.7. e seguintes quanto à aplicação do direito de preferência, caso
exista licitante apta a exercê-la.
17.3.1. Na hipótese acima, caso seja habilitada, a microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar sua Proposta com o novo valor no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Caso
seja inabilitada, o direito à contratação será da licitante habilitada que apresentou a Proposta de
menor valor.
17.4. Ao final será divulgada a ordem das licitantes classificadas, habilitadas e inabilitadas.
17.5. Havendo desistência expressa de recurso contra este resultado por parte de todas as
licitantes, poderá a Comissão encarregada da licitação, na mesma sessão, encaminhar o
procedimento licitatório à autoridade competente para homologação e adjudicação.
17.6. Os Envelopes Documentação não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada
na secretaria da Câmara Municipal, endereço mencionado, durante o prazo de 30 (trinta) dias,
contados da previsão estabelecida no subitem anterior, e caso não tenham sido retirados no
aludido prazo, serão imediatamente inutilizados.
18. DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS FASES DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE
PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO
18.1. Em qualquer uma das fases desta licitação, nos termos da Lei Estadual n. 13.121/2008, e
para todos os efeitos, admitir-se-á o saneamento de falhas bem como de erros materiais
irrelevantes, desde que, a critério da Comissão de Licitações, os elementos faltantes possam ser
apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de desclassificação ou inabilitação da
licitante e aplicação da sanção prevista no Edital.
18.2. Ocorrendo a desclassificação de todas as Propostas ou a inabilitação de todas as licitantes,
a Administração poderá solicitar a apresentação de nova documentação ou de outras Propostas
escoimadas das causas que deram origem à ocorrência.
18.2.1. Nesta hipótese, o procedimento indicado deverá ser levado a efeito no prazo de 8 (oito)
dias úteis, contados do recebimento da notificação por parte da licitante.
18.3. Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos desenvolvidos, as
quais deverão ser assinadas pelos membros da Comissão de Julgamento e Classificação das
Propostas e pelos representantes das empresas presentes.
18.4. Caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, contra os atos de julgamento das Propostas e de habilitação ou inabilitação da
licitante, com fundamento nas hipóteses correspondentes e seguindo o procedimento
estabelecido no artigo 109, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.
19. HOMOLOGAÇÃO
19.1. Finalizados os procedimentos, havendo desistência expressa de recurso(s), por parte de
todas as licitantes ou decorrido o prazo legal sem interposição de recurso(s) ou decidido(s)
aquele(s) interposto(s), a licitação será homologada.
20. ADJUDICAÇÃO
20.1. Após a publicidade do ato de homologação, o objeto da licitação será adjudicado à
licitante classificada em primeiro lugar e habilitada.
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20.1.1. Ressalva-se a aplicação dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123/2006,
observada a alteração procedida pela Lei Complementar n. 155/2016, às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que demandaram habilitação diferida em virtude da não
apresentação da regularidade fiscal e trabalhista, e que fora postergada para o momento prévio
a assinatura do contrato, onde se aplicaria o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação
do ato de adjudicação.
20.1.2. O termo inicial de contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no subitem
anterior, se iniciará a partir do dia seguinte à publicação da adjudicação, por interpretação do
artigo 110 da Lei n. 8.666/1993.
20.1.3. O prazo previsto no subitem anterior, só será prorrogado por mais 5 (cinco) dias, desde
que haja solicitação formal por parte do licitante explicando os motivos pelos quais o mesmo
não obteve êxito na apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, iniciando a
sua contagem no dia posterior à sua concessão pela Administração.
20.1.4. Caso não haja apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista pelo
licitante, em virtude da produção de efeitos inabilitatórios, já que a habilitação havia sido
meramente diferida, não se aplicará o art. 81 da Lei n. 8.666/1993 ao licitante que a partir desse
momento será considerado inabilitado, e que por esse motivo não poderá assinar o Contrato
Administrativo.
20.1.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens anteriores,
implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, assegurando
a eles os mesmos direitos previstos anteriormente, podendo ainda a Administração, se entender
conveniente, revogar a licitação.
21. CONTRATAÇÃO
21.1. O objeto da licitação será contratado com a adjudicatária. Não sendo celebrado com esta,
poderá a Administração convocar as demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação,
nos termos do § 2º, do artigo 64, da Lei no 8.666/1993 e alterações, ou revogar a licitação.
21.2. Observado o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do ato de adjudicação, a empresa
adjudicatária deverá apresentar, para efeito da celebração contratual, o que segue: 22.2.1.
Quadro Demonstrativo de Preços e Percentuais, envolvendo a discriminação do valor da mão
de obra, material e equipamento, acrescido do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas).
21.2.1. Planilha de Composição de Preços Unitários e Totais, com Detalhamento do BDI,
diretamente relacionada com a Planilha de Serviços e Quantitativos (Preços Unitários e
Percentuais) e Cronograma Físico-Financeiro integrante do Edital.
21.3. Os documentos exigidos nos subitens 22.2 e 22.2.1, deverão ser aprovados pela
Contratante.
21.4. A não aprovação do Quadro Demonstrativo de Preços, Serviços, Percentuais e
Detalhamento do BDI implicará na necessidade de alteração por parte da empresa adjudicatária,
observado o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da comunicação formalizada pelo órgão
técnico da Contratante.
21.5. A licitante vencedora será convocada para assinatura do Contrato no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.
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21.5.1. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos
pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN
ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os
respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º da Lei Estadual
n. 12.799/2008.
21.5.2. O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - eSanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o “Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas - CEIS”, no endereço www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser
consultados previamente à celebração da contratação, observado o disposto nos subitens 12.1.1
e 12.1.2. deste Edital.
21.5.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Contratante,
devendo, nesse caso, o Contrato ser assinado até o 10º (décimo) dia útil da data da convocação.
21.6. Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, a empresa adjudicatária deverá
apresentar, se ultrapassada a validade, os documentos pertinentes à regularidade perante o
INSS, por meio de Certidão emitida pela Receita Federal e perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), o que, dependendo da possibilidade, poderá ser obtida via Internet,
bem como a indicação dos profissionais referentes à administração direta da obra/serviços.
21.7. Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, em se tratando de empresa
adjudicatária pertencente à outra região, impõe-se a apresentação do registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, atualizados, com o visto do CREA/SP ou CAU/SP (região onde a obra será
realizada).
21.8. O descumprimento de quaisquer das exigências relacionadas acima, implicará na não
retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, sujeitando a licitante às sanções
estabelecidas neste Edital.
21.9. Também na retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, a empresa
adjudicatária deverá apresentar o número da conta corrente junto À Caixa Econômica Federal,
conforme o subitem 8.2 e 8.3, para efeito de pagamento/recebimento, na forma prevista na
Minuta do Contrato, deste Edital.
22. PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
22.1. A licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a Proposta ou fizer
declaração falsa, inclusive quanto ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ficará
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o § 12 do artigo 40 da
Lei Estadual n. 6.544/89, com a redação dada pela Lei Estadual n. 13.121/08, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e
alterações.
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22.2. Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato ou a inexecução total ou parcial ou,
ainda, o atraso injustificado na sua execução, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, às multas, nos percentuais fixados que integra o presente
Edital, e cuja aplicação seguirá o procedimento estabelecido na referida regulamentação.
22.3. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do Contrato, será objeto de instauração
de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal n. 12.846/2013 e do
Decreto Estadual n. 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas
previstas no subitem 23.1.
23. DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
de Serviços e Quantitativos (Preços Unitários e Percentuais) e dos demais elementos constantes
do Edital, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde será executada
a obra/serviços. Devem, ainda, levantar/verificar eventual discrepância entre os Projetos,
Memorial Descritivo e Planilha de Serviços e Quantitativos, apresentando suas dúvidas e
pedidos de esclarecimentos na página da Internet e/ou endereço eletrônico mencionados.
23.1.1. Pela elaboração e apresentação da Proposta, a licitante não terá direito a auferir
vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie.
23.1.2. A apresentação da Proposta por parte das licitantes implica na aceitação das condições
dispostas neste Edital.
23.1.3. Não caberá desistência de Proposta durante o processo licitatório, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pela Comissão encarregada da licitação.
23.1.4. A aceitação da Proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do
Convite, nas condições estabelecidas, pelo preço, prazo e condições ofertados.
23.2. A Contratante reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local, obras e serviços
distintos dos abrangidos no presente Edital, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto
desta licitação.
23.3. A Contratada deverá providenciar, em 15 (quinze) dias a contar do início da obra/serviço,
a confecção e instalação de placa indicativa da obra/serviços, conforme modelo constante do
Anexo IV.
23.4. Nas hipóteses do inciso I, do artigo 65 da Lei Federal n. 8666/93 e suas alterações,
respeitados os limites estabelecidos no seu § 1º, os serviços que importem em acréscimo ao
valor contratual, só poderão ser executados mediante prévia autorização da Contratante, cujos
preços serão os que houverem sido contemplados no Contrato. Quando os serviços não
estiverem previstos no Contrato, os preços extracontratuais serão aqueles constantes dos
boletins atuais de preços referenciados (CPOS, FDE, SINAPI, SABESP, DER) ou os preços
praticados pelo mercado com a devida demonstração dos mesmos, para apurar os novos preços
unitários dos serviços a serem acrescidos ao Contrato.
23.5. Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade competente e
formalizada por meio de termo de aditamento, numerado em ordem crescente.
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23.6. É facultada à Comissão de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
23.7. Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou
julgamento, e revogada, a juízo exclusivo da Contratante, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
Casa Branca,11 de novembro de 2022.

Marcelo Galante Lopes da Cunha
Presidente
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO nº /2022
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA-SP
CONTRATADA:
OBJETO: CONVITE Nº /2022
PROCESSO Nº
/2022
Aos ...... dias do mês de ...................... de ....., de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE CASA
BRANCA, à Rua Barão de Casa Branca, nº 220, centro, cidade de Casa Branca, estado de São
Paulo – CEP: 13700-000, CNPJ nº 67.997.981/0001-64, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, ....................................., RG nº
..........., CPF nº .............. e, de outro, a empresa ...................................., estabelecida à Rua
..................., nº ........., bairro: ......................., município de ......................., estado de
...................................., Inscrição Estadual nº ..........................................., CNPJ nº
.................................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) senhor(a) .................................................. RG nº ........, CPF nº
..................................., e de acordo com o que consta no Processo nº ......./2022- ......, relativo
ao CONVITE Nº
/2022, têm entre si justo e acertado o presente instrumento particular de
CONTRATO, que se regerá pelas seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato
O objeto deste CONTRATO é a execução da obra e serviços de engenharia para reforma e
acessibilidade da área externa da Câmara Municipal de Casa Branca, conforme descrito no
projeto básico que é parte integrante deste Contrato.
§ 1º - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com técnica, eficácia
e qualidade requeridas.
§ 2º - A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e serviços
distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e
serviços objeto deste CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA - Regime de Execução
O regime de execução da obra e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA será
indireto, na modalidade de empreitada por preço unitário, ficando a CONTRATADA
responsável pelo fornecimento de material e mão de obra, conforme projeto básico.
CLÁUSULA TERCEIRA - Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável
para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da execução da obra e serviços,
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE CONVITE Nº
/2022
constantes do Processo nº /2022, e, em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA,
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projetos, memorial descritivo, planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e
percentuais), cronograma físico-financeiro de desenvolvimento da obra/serviços.
Parágrafo único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e
regulamentares, especialmente a Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos e as regras de Direito Privado.
CLÁUSULA QUARTA - Recursos Orçamentários
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO irão onerar o crédito
orçamentário da Câmara Municipal de Casa Branca, reservados na classificação funcional
programática ..................... e categoria econômica .........................
CLÁUSULA QUINTA - Preço
O preço certo e total para execução da obra/serviços é de R$ ............. (..........................).
§ 1º - O preço contratado tem como data base o mês da apresentação da proposta.
§ 2º - O preço total da mão de obra (prestação de serviços) é de R$ .........................
(...........................................), que passa a integrar o presente CONTRATO.
§ 3º - O preço dos materiais e dos equipamentos é de R$ ............
(.................................................), sendo que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é de R$
............ (....................................................), que integra o presente CONTRATO.
§ 4º - Os preços não serão reajustados.
§ 5º - Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação,
devidamente justificada, autorizada e formalizada, observados os termos deste instrumento e
§§ 1º e 2º do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, de modo que o contrato
venha a atingir vigência superior a 12 (doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa
exclusiva da CONTRATADA, hipótese em que não haverá reajuste.
§ 6º - Para o reajuste, que deverá ocorrer na forma sintética, conforme o disposto no Decreto n°
27.133/87 e suas alterações, será observado: periodicidade de 12 (doze) meses a contar da data
de apresentação da proposta (I0), mediante a aplicação do Índice “Edificações – Geral” do
Índice de Preços de Obra Pública – FIPE, fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo.
§ 7º - No preço contratado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação
dos serviços objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais, equipamentos,
transportes, fretes, mão de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros,
fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos
decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA - Medições
As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela CONTRATADA, devidamente
assinadas por seu Engenheiro Responsável, consistirão no levantamento das quantidades
executadas e concluídas de cada serviço, sobre as quais incidirão os correspondentes preços
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unitários contratuais, no período abrangido pelo Cronograma Físico-Financeiro aprovado,
acompanhado de 1 (uma) via do Diário de Obras.
§ 1º - As medições alcançarão os serviços executados, concluídos e aceitos pela
CONTRATANTE.
§ 2 - A critério da CONTRATANTE, os serviços executados, concluídos e aceitos, poderão ser
medidos, a título de antecipação do cronograma físico.
§ 3º - A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realização da medição,
para expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a emissão da nota
fiscal/fatura pela CONTRATADA.
§ 4º - A nota fiscal/fatura deverá discriminar os valores dos serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA - Condições de Pagamento
O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com as medições aprovadas pela fiscalização,
observado o prazo de 10 (dez) dias, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura acompanhada
dos documentos relacionados no § 6º desta Cláusula no protocolo da CONTRATANTE, de
acordo com as medições mensais dos serviços executados no período abrangido pelo
Cronograma Físico-Financeiro aprovado, obedecida à ordem cronológica de sua
exigibilidade/apresentação da fatura e após a averiguação de sua situação regular junto ao
CADIN, inclusive quanto à suspensão de algum registro, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual
n. 12.799/2008.
§ 1º - Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos para
sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de
pagamento.
§ 2º - Caso não ocorra a regularização no prazo acima assinalado, o pagamento ficará suspenso
e será efetuado em até sete dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.
§ 3º - A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição atestada ou
descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.
§ 4º - Para o pagamento é necessário que a CONTRATADA, além dos requisitos estabelecidos
na cláusula sexta, tenha cumprido todas as demais exigências contratuais, sem o que as faturas
não serão aceitas.
§ 5º - O primeiro pagamento ficará condicionado à apresentação da MATRÍCULA DA OBRA
JUNTO AO INSS e da ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART de
execução da obra, onde deverá haver referência expressa ao número deste CONTRATO, seu
objeto, o número do Processo, com seus campos integralmente preenchidos.
§ 6º - Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar
e entregar à CONTRATANTE cópia da folha de pagamento específica para os serviços
realizados sob o contrato, identificando o número do contrato, a Unidade que o administra,
relacionando, respectivamente, todos os segurados colocados à disposição desta e informando:
- Nome dos segurados; - Cargo ou função; - Remuneração, discriminando separadamente as
parcelas sujeitas ou não à incidência das contribuições previdenciárias; - Descontos legais; Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família; - Totalização por rubrica e geral;
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- Resumo geral consolidado da folha de pagamento; e II - Demonstrativo mensal assinado por
seu representante legal, individualizado por CONTRATANTE, com as seguintes informações:
- Nome e CNPJ da CONTRATANTE; - Data de emissão do documento de cobrança; - Número
do documento de cobrança; - Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de
cobrança. - Totalização dos valores e sua consolidação. III - Os documentos solicitados nos
itens I e II deverão ser entregues à CONTRATANTE na mesma oportunidade da nota
Fiscal/fatura.
§ 7º - Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos serviços
concluídos e aceitos, a CONTRATADA deverá fazer prova dos recolhimentos mensal do FGTS
e do INSS (específico da obra), bem como da retenção do percentual referente ao ISSQN, ou
da comprovação de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condição de isenção.
1- As comprovações relativas ao FGTS por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, corresponderão aos
períodos contidos nas faturas, ou seja, períodos de execução, e deverão ser apresentadas das
seguintes formas: a) Protocolo de envio de arquivos, emitido pela CONECTIVIDADE
SOCIAL; b) Guia de recolhimento do FGTS - GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, após a
transmissão do arquivo SEFIP, com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante
de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
internet; c) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP – RE; d)Relação de
tomadores/obras – RET.
2- De acordo com o disposto na Instrução Normativa IN MF/RFB n. 971 de 13-11-2009 e
alterações posteriores, a Contratante fica desobrigada do recolhimento dos 11% (onze por
cento) referente ao INSS previsto no artigo 31 da Lei Federal n. 8.212/91 e suas alterações,
devendo a Contratada apresentar as guias de recolhimento do INSS do mês, ou do mês anterior,
relativo ao recolhimento dos encargos dos empregados contratados para prestação de serviços
e específico da obra, indicando o número da Matrícula no INSS (n. CEI).
3- Conforme a Lei Municipal n. ........, de ../../.., a CONTRATANTE reterá, na qualidade de
responsável tributária, a importância correspondente a ..% (..... por cento) do valor da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz: a) Quando da
emissão da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de
“RETENÇÃO PARA O ISSQN”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedução. Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso
não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS, INSS e do ISSQN, poderão ser
apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.
5- A não comprovação das exigências retro referidas assegura à CONTRATANTE o direito de
sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras medidas legais.
§ 8º - A expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO e o pagamento realizado pela
CONTRATANTE não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem
implicarão na aceitação provisória ou definitiva da obra/serviços.
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§ 9º - A não aceitação da obra/serviço ou a prorrogação do prazo de sua conclusão, sem a
correspondente alteração da validade da garantia, quando for o caso, nos termos da
CLÁUSULA NONA, acarretarão a suspensão imediata do pagamento, independentemente das
demais prescrições legais.
§ 10 - O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO, específica da obra de acordo com a I.N. RF n. 971 de 13/11/2009.
§ 11 - O pagamento dos serviços subcontratados, se houver, obedecerá às condições
anteriormente delineadas, ficando a CONTRATADA obrigada a encaminhar à
CONTRATANTE: I – nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços da subcontratada,
com o destaque das retenções;
§ 12 - O pagamento efetuado em desacordo com o prazo estabelecido será acrescido de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” em relação ao atraso
verificado.
§ 13 – O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente em nome da
CONTRATADA.
§ 14 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente
à contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário
diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal n.
123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração,
tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua
proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.
CLÁUSULA OITAVA Prazos Obedecendo a programação fixada no Cronograma FísicoFinanceiro, os prazos serão contados em dias corridos, para todos os efeitos, da seguinte forma:
a. para início: até 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do Contrato. b. para conclusão:
60 (sessenta) dias corridos, contados do início da obra.
§ 1º - O atraso na execução da obra somente será admitido pela CONTRATANTE quando
fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código Civil Brasileiro, ou
nas hipóteses delineadas nos §§ 1º e 2º do artigo 57 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo de conclusão da obra deverá ser encaminhado, por
escrito, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, até 5 (cinco) dias úteis antes do término do
prazo original, acompanhado da proposta e respectivo Cronograma Físico-Financeiro
reprogramado, com justificativa circunstanciada. § 3º - Admitida a prorrogação de prazo, será
lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base o Cronograma Físico-Financeiro
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA- Obrigações e Responsabilidades da Contratada
A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha,
direta ou indiretamente, provocar ou causar à CONTRATANTE e/ou a terceiros, é obrigada a
executar a obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com
os documentos que integram o presente contrato, em estrita obediência à legislação vigente,
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incluindo as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, às disposições aplicáveis da
ABNT e às determinações da Fiscalização.
Parágrafo único - Caberá ainda à CONTRATADA:
1- Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra
(especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições
de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias;
2- Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das
autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos
serviços, a disciplina, a segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação
em vigor;
3- Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;
4- Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos
relativos aos serviços executados ou em execução;
5- Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e
corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às
especificações deste contrato, às normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida, em
conformidade com o disposto no artigo 69 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações;
6- Quanto à qualidade dos materiais, se obriga também, de um lado, a pagar as despesas
relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra,
que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os
materiais de marcas indicadas, ou aceitas pela Fiscalização, substituindo inclusive aqueles já
instalados;
7- Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo),
planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos
que os complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se
admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais
documentos, nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não
cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros,
inclusive transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser
comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os defeitos sejam sanados;
8- Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma FísicoFinanceiro, atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação;
9- Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 02 (duas) vias, onde tanto a
CONTRATADA como a CONTRATANTE deverão registrar tudo o que julgarem conveniente,
devendo obrigatoriamente ser assinado diariamente pelo Engenheiro Responsável e no mínimo,
semanalmente, pelo Engenheiro contratado pela Contratante para acompanhar a execução da
obra e serviços, para a comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do
CONTRATO;
10- Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, os profissionais exigidos na Planilha
de Quantitativos e Preços.
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11- Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12- Manter, durante toda a execução do CONTRATO, relação atualizada dos empregados que
trabalham na obra, inclusive em decorrência de eventual transferência ou subcontratação de
parte do objeto do contrato;
13- Não alojar seu pessoal de produção no imóvel da CONTRATANTE, a não ser vigias e
seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE
14- Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da obra/serviços, placa indicativa
da obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE;
15- Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos,
instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após
a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e dentro do prazo fixado pela
CONTRATANTE;
16- Manter a obra e serviços executados em perfeitas condições de conservação e
funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;
17- Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer
responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações;
18- Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a
fornecer à CONTRATANTE;
19- Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos
que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros,
entendendo-se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua
responsabilidade.
20- Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de
qualquer natureza, inclusive contra incêndio, válida para todos as suas instalações,
equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem como danos pessoais e
materiais contra terceiros.
21- Caberá a Contratada a observância do Decreto 48.138, de 07/10/2003, quanto ao uso
racional da água, na execução dos serviços.
22- Em atendimento à Lei Federal n. 12.846/2013, a CONTRATADA se compromete a
conduzir seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à
Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se das práticas como declarado na
licitação, mantendo as mesmas condições durante toda a execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - Pessoal da Contratada
Nos serviços a serem executados a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer
de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e
exclusiva empregadora.
§ 1º - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da
CONTRATADA julgado incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade
ou ônus para a CONTRATANTE.
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§ 2º - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica
deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, indicando o substituto e o número de seu registro no CREA ou CAU,
fazendo-se acompanhar do respectivo currículo.
§ 3º - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE.
§ 4º - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a
documentação referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s)
subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Obrigações e Responsabilidades da Contratante
A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a:
1– exercer a fiscalização da execução dos serviços, designando engenheiro servidor responsável
pelo acompanhamento da execução contratual e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;
2– fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto
do contrato;
3- liberar as áreas destinadas ao serviço;
4- vistoriar e liberar as medições mensais dos serviços efetivamente executados;
5- emitir os Atestados de Habilitação das medições dos serviços concluídos e aceitos;
6- empenhar os recursos necessários aos pagamentos devidos, dentro das previsões
estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;
7- pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA; e,
8- emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições
estipulados na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Subcontratação
A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto do presente CONTRATO no todo, sob
pena de rescisão.
§ 1º - A subcontratação de parte do objeto do CONTRATO poderá ser concretizada mediante
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
§ 2º - O pedido de subcontratação deverá ser formalizado pela CONTRATADA, com 15
(quinze) dias de antecedência à concretização do ato, devidamente instruído com a apresentação
do acervo técnico da subcontratada, certificado pela CREA ou CAU.
§ 3º - Inexistirá qualquer vínculo contratual entre a subcontratada e a CONTRATANTE,
perante a qual a única responsável pelo cumprimento do CONTRATO será a CONTRATADA.
§ 4º - A CONTRATADA deverá preferencialmente subcontratar microempresas ou empresas
de pequeno porte.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Alteração Contratual
Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei n. 8.666/93
e alterações, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.
§ 1º - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco
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por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.
§ 2º - Respeitados os limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65 da Lei Federal n. 8.666/93 e
alterações, os serviços que importem em acréscimo ao valor contratual, só poderão ser
executados mediante prévia autorização da CONTRATANTE, cujos preços serão os que
houverem sido contemplados no contrato. Quando os serviços não estiverem previstos no
contrato, os preços extracontratuais serão aqueles constantes dos boletins atuais de preços
referenciados (CPOS, FDE, SINAPI, SABESP, DER) ou os preços praticados pelo mercado
com a devida demonstração dos mesmos com a aplicação do desconto (redutor) do percentual
obtido entre o valor da planilha orçamentária do Projeto Básico para apurar os novos preços
unitários dos serviços a serem acrescidos ao contrato.
§ 3º - O TERMO DE ADITAMENTO deverá ser acompanhado do Cronograma FísicoFinanceiro reprogramado, resultante da alteração.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fiscalização
A CONTRATANTE manterá profissional legalmente habilitado para acompanhar a execução
do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos,
competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais
exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mantendo tudo
devidamente anotado no DIÁRIO DE OBRA.
§ 1º - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas
especializadas para a execução deste mister.
§ 2º - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer
obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.
§ 3º - A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA,
mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços,
inclusive quando resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem a qualificação técnica
necessária, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do
CONTRATANTE.
§ 4º - A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades
ou falhas, não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste
contrato e todos os anexos que o integram.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Recebimento da Obra
Concluída a obra, e estando em perfeitas condições de utilização, será recebida provisoriamente
pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação
escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.
§ 1º - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 90 (noventa) dias do RECEBIMENTO
PROVISÓRIO, estando finalizados os serviços de correção de irregularidades apontados pela
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
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§ 2º - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez
e segurança subsiste na forma da lei.
§ 3º - Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra, a pedido da
CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá Atestado de Capacidade Técnica em
conformidade com os critérios estabelecidos no Anexo IV da Resolução CONFEA 1025/2009,
com as assinaturas da Autoridade competente da CONTRATANTE para firmar o Contrato à
época da emissão do referido Atestado e do Engenheiro Fiscal, com as respectivas firmas
reconhecidas em Cartório Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência
das Obrigações Assumidas
Em caso de inexecução total ou parcial deste contrato ou o atraso injustificado na sua execução,
a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às
sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações.
§ 1º - As multas, seja em razão do atraso verificado na execução dos serviços (artigo 86 da Lei
Federal n. 8.666/93 e alterações), seja pela inexecução total ou parcial do contrato (inciso II, do
artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93), variando entre 1% e 5% (um e cinco por cento) do valor
do contrato.
§ 2º - Eventuais irregularidades verificadas na execução dos serviços serão comunicadas à
CONTRATADA, por meio de notificação, com aviso de recebimento, fixando prazo para
manifestação ou sua correção, sob pena de sua inação ensejar a rescisão contratual, desde que
caracterizados um dos motivos previstos no artigo 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações,
sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas nesta cláusula.
§ 3º - Da aplicação das sanções previstas caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados da notificação do ato, nos termos da alínea “f”, do inciso I, do artigo
109 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.
§ 4º - A aplicação das multas não impedem a incidência das sanções previstas nos incisos III e
IV do artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93.
§ 5º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de
responsabilização da CONTRATADA, nos termos da Lei Federal n. 12.846/2013, mediante o
procedimento e instauração do processo administrativo previsto no Decreto Estadual n.
60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Rescisão
A inexecução total ou parcial contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos artigos 77 a 80
da Lei n. 8.666/93 e alterações, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e
sem prejuízo do disposto nos artigos 87 a 88 da mesma Lei.
§ 1º - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE de promover a rescisão
unilateral do contrato, ou rescisão administrativa, prevista no inciso I, do artigo 79 da Lei
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Federal n. 8.666/93 e alterações, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78
da mesma Lei.
§ 2º - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de se ressarcir de eventuais
prejuízos que lhe tenham sido causados pela CONTRATADA, reter créditos e/ou promover a
cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Tolerância
Caso uma das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissão, a
inobservância, no todo ou em parte, de qualquer cláusula ou condição do CONTRATO e/ou
documentos que o integram, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar
ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se
nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Foro
Fica eleito o Foro de uma das Varas da cidade de Casa Branca/SP, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas do presente
contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em três vias de
igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas
abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.
Casa Branca-SP, ........de ....................... de 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
................................................................................
................................................................................
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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA
Objeto: Reforma e adequação da câmara municipal de Casa Branca
Local: Rua Barão de Casa Branca, nº 220, Centro - Casa Branca - SP
Proprietário: Câmara Municipal de Casa Branca

1- SERVIÇOS PRELIMINARES
Será executado a demolição da alvenaria junto à lateral esquerda do auditório.
Será executado a remoção da pintura com lixamento nas alvenarias da divisa da lateral
direita do lote e na mureta existente junto à frente da sala multiuso.
Será executado a remoção dos pisos na área frontal à sala multiuso, para correção de
nivel e execução de um novo piso.
Será executado a remoção dos postes de balizamento existente na área frontal (área
frontal ao auditório)
2- MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
Serão executado os serviços de escavação e aterramento, a fim de nivelamento do
terreno à niveis desejados, para execução da rampa de acessibilidade conforme projeto.
3- INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
Serão executadas as devidas estruturas para a execução da rampa e do muro necessário
junto à frente da sala multiuso (conforme projeto apresentado), com brocas, vigas baldrames,
vigas e pilares. O concreto utilizado será com fck de 250 kgf/cm² (classe C-25)
4- ALVENARIAS
Será executado a alvenaria de embasamento e alvenaria de vedação com bloco estrutural
de concreto de 19x19x39cm, assentados com argamasta missa de cimento, cal e areia, sendo
devidamente impermeabilizadas com mactraset ou produto similar.
5- COBERTURA
Será executado uma cobertura na lateral do auditório (conforme projeto), com telhas de
aço galvanizado sobre estrutura metálica, com a execução de rufos de acabamento e calhas em
aço galvanizado para captação da água pluvial.
6- ESQUADRIAS
Serão executados guarda-corpos metálico junto a rampa de acessibilidade e será
complementando a rampa frontal existente.
7- REVESTIMENTO
As alvenarias a serem executadas serão revestidas com reboco sobre chapisco.

MARTINATTI & VALENTE – “Transformando seus sonhos em metas!”
Contato: (19) 9-99275-0533 – Rafaela C. Martinatti – Arquiteta e Urbanista
Contato: (19) 9-9148-1120 – Vinícius G. Valente – Engenheiro Civil
Email: rafaela.martinatti@gmail.com
Email: vgvengenharia@hotmail.com

8- PISOS
Será executado contrapiso na rampa e na área junto à frente da sala multiuso e lateral do
auditório, com a colocação de pisos de pedra São Tomé (mesmo piso existente na edificação)
9- PINTURA
Será executado pintura com tinta látex acrílica sobre fundo selador acrílico nas alvenarias
reformadas, na alvenaria de divisa frontal e na alvenaria a ser executada, além da pintura com
esmalte sintético nos guarda-corpos a serem instalados.
10- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Será instalado um ponto de tomada 220V junto ao ambiente “recepção e consulta”
conforme projeto.
Será executado a substituição do refletor existente junto à área frontal da sala multiuso,
além da execução de 3 novos refletores.
Será executado 2 postes iluminados do tipo ‘decorativos de jardim”, para substituição
da iluminação dos postes de balizamento.
11- INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
Serão executadas 3 canaleta meia cana pré moldada de 300mm, sendo duas na
calçada frontal ao imóvel e uma interna ao imóvel, próximo ao auditório (conforme projeto), a fim
de captar as águas pluviais do lote.
12- LIMPEZA FINAL DE OBRA
A obra será entregue totalmente limpa e em condições de uso

_________________________
Eng. Vinícius Gabriel Valente
CREA: 5070461230

______________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
(MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA)

MARTINATTI & VALENTE – “Transformando seus sonhos em metas!”
Contato: (19) 9-99275-0533 – Rafaela C. Martinatti – Arquiteta e Urbanista
Contato: (19) 9-9148-1120 – Vinícius G. Valente – Engenheiro Civil
Email: rafaela.martinatti@gmail.com
Email: vgvengenharia@hotmail.com

Cronograma Físico - Financeiro
Obra:

Reforma e adequação da câmara municipal de Casa Branca

Local:

Rua Barão de Casa Branca, nº 220, Centro - Casa Branca - SP

ETAPAS CONSTRUTIVAS

Custo total (com BDI)

Executado
%

1º Mês

2º Mês

3º Mês

4º Mês

Sp

Ac

Sp

Ac

Sp

Ac

Sp

Ac

%

%

%

%

%

%

%

%

R$

Peso (%)

1.0 - Serviços Preliminares Gerais

7.335,20

6,25%

100,00

100,00

#######

100,00

#######

100,00

#######

100,00

2.0 - Movimentação de Terra

609,11

0,52%

100,00

100,00

#######

100,00

#######

100,00

#######

100,00

3.0 - Infraestrutura e Supraestrutura

13.561,71

11,56%

50,00

50,00

30,00

80,00

20,00

100,00

#######

100,00

4.0 - Paredes e Painéis

9.490,14

8,09%

50,00

50,00

30,00

80,00

20,00

100,00

#######

100,00

5.0 - Coberturas

3.444,79

2,94%

100,00

100,00

#######

100,00

6.0 - Esquadrias

29.522,58

25,17%

100,00

100,00

7.0 - Revestimentos

1.776,75

1,51%

50,00

100,00

50,00

100,00

#######

100,00

8.0 - Pisos

23.022,58

19,63%

50,00

50,00

50,00

100,00

#######

100,00

9.0 - Pintura

13.053,77

11,13%

100,00

100,00

10.0 - Instalações Elétricas

5.638,05

4,81%

100,00

100,00

#######

100,00

11.0 - Instalações de Esgoto e Águas Pluviais

5.549,90

4,73%

50,00

50,00

50,00

100,00

12.0 - Limpeza Final e Outros Serviços

4.305,00

3,67%

100,00

100,00

#################

100,00%

117.309,59

#######

Totais

___________________________________________________
Eng. civil VINÍCIUS GABRIEL VALENTE
CREA-5070461230

% Simples

16,59

######

17,22

######

23,86

######

42,33

######

% Acumulado

######

16,59

######

33,81

######

57,67

######

100,00

R$ Simples

19461,66

#######

20200,71

#######

27990,07

#######

49657,15

#######

R$ Acumulado

#######

19461,66

#######

39662,37

#######

67652,44

#######

117309,59

___________________________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
VER. MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA

MARTINATTI VALENTE – “Transformando seus sonhos em metas!”
Contato: (19) 9-9148-1120 – Vinícius G. Valente – Engenheiro Civil
Email: vgvengenharia@hotmail.com

ARQUIVO

ARQUIVO

19,59m2

26,27 m2

RECEPÇÃO E CONSULTA
19,74m2

AUDITÓRIO
129,49 m2

wc

COPA

wc

AREA COBERTA

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm. EXTERNO: 841 x 584 mm.

Planilha de Orçamento de Custo da Reforma - Câmara Municipal de Casa Branca
Obra:
Local:
Referências:
Referência

Reforma e adequação da câmara municipal de Casa Branca
Rua Barão de Casa Branca, nº 220, Centro - Casa Branca - SP
Tabela: SINAPI - SP - Agosto / 2022, Planilha CDHU - Maio / 2022 (Versão 186) e Cotações de Mercado
Código

Etapas Construtivas

Data:
BDI (%):
Área (m²):
Unidade

Quantidade

Valor
Unitário com
M.D.O (R$)

Preço sem
BDI (R$)

28/09/2022
23,00
865,11
Preço com
BDI (R$)

#####################

#####################################################

SINAPI

m³

4,27

65,31

278,87

343,01

m²
un.

284,10
14,00

6,02
134,66

1.710,28
1.885,24

2.103,65
2.318,85

m²

29,22

3,74

109,28

134,42

m²

70,06

28,26

1.979,90

2.435,27

Subtotal

5.963,57

7.335,20

CDHU
CDHU
SINAPI
CDHU

1.0 - Serviços Preliminares Gerais
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
97622
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
03.10.140
REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO
04.21.130/MOD. REMOÇÃO DE POSTES DE BALIZAMENTO
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97631
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (MURETA FRENTE AO AUDITÓRIO)
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO,
03.01.250
INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL (PISO E
ESCADA EXTERNA PARA EXECUÇÃO DA RAMPA)

#####################

2.0 - Movimentação de Terra

SINAPI

101138/MOD.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
DE SOLO (NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DA RAMPA DE ACESSBILIDADE)

m³

21,78

15,17

330,40

406,40

SINAPI

96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DA
RAMPA)

m³

14,05

11,73

164,81

202,71

Subtotal

495,21

609,11

#####################
SINAPI

95957

SINAPI

95957

3.0 - Infraestrutura e Supraestrutura
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25
MPA. AF_01/2017 (ESTRUTURA COMPLETA MURO)
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25
MPA. AF_01/2017 (ESTRUTURA COMPLETA RAMPA)

___________________________________________________
Eng. civil VINÍCIUS GABRIEL VALENTE
CREA-5070461230

m³

1,10

3.351,30

3.686,43

4.534,31

m³

2,19

3.351,30

7.339,35

9.027,40

Subtotal

11.025,78

13.561,71

_________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE CASA DE BRANCA
VER. MARCELO GALANTE LOPES DA CUNHA

#####################
SINAPI

101165/MODIF

SINAPI

98555

SINAPI

103320

SINAPI

98561

4.0 - Paredes e Painéis
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO,
DE 19X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

#####################

5.0 - Coberturas

SINAPI

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

94213

SINAPI

94231

SINAPI

94227

#####################
SINAPI

99839

SINAPI

99839

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
6.0 - Esquadrias
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA (RAMPA DE
ACESSIBILIDADE)
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M (ACRÉSCIMO NA RAMPA
EXISTENTE)

m³

1,10

1.204,53

1.324,98

1.629,73

m²

8,61

29,31

252,36

310,40

m²

42,45

112,77

4.787,09

5.888,12

m²

30,22

44,71

1.351,14

1.661,90

Subtotal

7.715,56

9.490,14

m²

12,47

58,13

724,88

891,60

m²

12,47

91,56

1.141,75

1.404,36

m

7,00

59,31

415,17

510,66

m

7,00

74,12

518,84

638,17

Subtotal

2.800,64

3.444,79

m

30,30

562,11

17.031,93

20.949,28

m

12,40

562,11

6.970,16

8.573,30

Subtotal

24.002,10

29.522,58

#####################

7.0 - Revestimentos

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m²

23,22

7,84

182,04

223,92

SINAPI

87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²

23,22

54,37

1.262,47

1.552,84

Subtotal

1.444,52

1.776,75

___________________________________________________
Eng. civil VINÍCIUS GABRIEL VALENTE
CREA-5070461230
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#####################
SINAPI

94439/MOD.

SINAPI

101732/MOD.

#####################
SINAPI

88495

SINAPI

95626

SINAPI

100723

#####################
SINAPI

93141

SINAPI

101666

SINAPI

100619

SINAPI

101655

SINAPI

91927

8.0 - Pisos
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, CASA E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_09/2020
9.0 - Pintura
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
10.0 - Instalações Elétricas
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

#####################

11.0 - Instalações de Esgoto e Águas Pluviais

SINAPI

89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

89512

SINAPI

102990

SINAPI

103003/MOD.

#####################
MERCADO
COTADO

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
12.0 - Limpeza Final e Outros Serviços
LIMPEZA FINAL DE OBRA
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI (R$)
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R$)

___________________________________________________
Eng. civil VINÍCIUS GABRIEL VALENTE
CREA-5070461230

m²

130,70

m²

130,70

46,42

6.067,09

7.462,53

96,79

12.650,45

15.560,06

Subtotal

18.717,55

23.022,58

m²

308,03

13,78

4.244,65

5.220,92

m²

308,03

18,78

5.784,80

7.115,31

m²

46,97

12,42

583,37

717,54

Subtotal

10.612,82

13.053,77

unid.

1,00

207,86

207,86

255,67

unid.

4,00

421,93

1.687,72

2.075,90

unid.

2,00

622,84

1.245,68

1.532,19

unid

2,00

466,26

932,52

1.147,00

m

100,00

5,10

510,00

627,30

Subtotal

4.583,78

5.638,05

m

5,00

50,50

252,50

310,58

m

10,00

76,53

765,30

941,32

m

6,80

47,20

320,96

394,78

m

6,80

466,67

3.173,36

3.903,23

Subtotal

4.512,12

5.549,90

3.500,00
Subtotal

3.500,00
4.305,00
3.500,00
4.305,00
95.373,65
117.309,59

unid.

1,00

_________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE CASA DE BRANCA
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AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA
A Empresa............................., sediada na Rua ..................................., nº ........., bairro
................. cidade.............., .............Estado........................... , inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº ............................., por seu representante
legal................................................................................................................. , constitui,
para fins de VISITA AO LOCAL DA OBRA, na forma do item 10 do CONVITE nº
/2022,
o
Senhor
(a)
..............................,
RG........................,
CPF
.........................................., podendo para tanto praticar todos os atos necessários à
concretização da finalidade e, em nome desta, representá-la
....................................................., ........ de ......... de ...........
(assinatura do representante legal – RG e CPF)

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA
A Empresa.................................. (nome da Empresa e qualificação da mesma com CNPJ,
(endereço, etc), neste ato representada por (representante da empresa e qualificação do
mesmo, constando inclusive qual a função/cargo na empresa), juntamente com o seu
responsável técnico....................................... (colocar o seu nome e o número do CREA
ou outro Conselho Profissional pertinente ao objeto da licitação) DECLARAMOS que,
OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao (s) local (is) de execução das obras e/ou
serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão, DECLARA, que se
responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes e NOS
COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto
Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade CONVITE Nº
/2022, processo nº /2022.
............................-..............., ........ de ............de ...........
________________________________
Representante da Empresa Cédula de Identidade n.: ..................
________________________________
Responsável Técnico Registro Profissional n.: ............

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E QUE CUMPRE
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A Empresa ......................................... , sediada na rua ............................. , no ....... ,
(cidade) ................... , (estado)................ , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) sob o no ..................., por seu representante legal (Diretor, Gerente,
Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato impeditivo
de sua participação ou contratação e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
no CONVITE Nº
/2022.
............... ,........ de ............ de .........
............................................................... assinar

DECLARAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE INEXISTE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E QUE
CUMPRE AS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO
Ref.: (identificação da licitação) ........................................., inscrito no CNPJ
n....................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................,
portador(a) da Carteira de Identidade n......................... e do CPF n.............................,
DECLARA, sob as penas da Lei, que: a) está em situação regular perante o Ministério do
Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da
Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual n.. 42.911/1998; b) não possui
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude
das disposições da Lei Estadual n° 10.218/1999; c) atende às normas de saúde e segurança
do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual; d) que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da
Constituição Federal. Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição
de aprendiz? Sim ( ) ou Não ( )
................................................. (data)
..................................................... (representante legal)

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS TRABALHOS DE ABERTURA
DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DA EMPRESA NO DESENVOLVIMENTO DA LICITAÇÃO
Empresa ......................................................................................, sediada na rua/av.
................................., n o ............., (cidade) ................, (estado)................, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº ..............................., por seu
representante legal.............. (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), constitui, para fins de
representação no CONVITE Nº
/2022, PROCESSO Nº
/2022, o (a) Senhor
(a)..................................., R.G....................................., CPF ...........................................,
podendo para tanto, inclusive com amplos poderes de decisão, participar da abertura dos
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, prestar esclarecimentos, interpor e
renunciar a recursos, receber intimações, notificações e, em nome desta, defender seus
interesses.
......................, ....... de.......... de .........
.............................................................. Assinar

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º
123/06. EDITAL DE CONVITE Nº
/2022....................... – ...........
A Empresa ....................................................................................... , sediada na rua
........................................., no ....... , (cidade) .......................... , (estado).................... ,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no ..............., por seu
representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da Lei,
o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e alterações,
bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.
..............., ...... de .............. de ..........
............................................................... assinatura do representante legal

RECIBO

Recebi e Conferi o Edital bem como seus anexos, referente ao CONVITE Nº 01/2022,
Processo nº 05/2022, referente à Execução de Obras e Serviços de Engenharia para
reforma e acessibilidade da área externa da Câmara Municipal de Casa Branca-SP,
conforme Projeto Básico.
Nome
da
Empresa:
.................................................................................................................
CNPJ .............................................................................................................................
Nome
do
Responsável:
.....................................................................................................................
Cargo: ..................................................................................................................................
Endereço: .......................................................................................
CEP
...........................................
Cidade:
..............................................................................
Estado........................ Telefone: ......................................
E-mail: ........................................................................ Data: ........./........./........
Assinatura: ............................................. RG: .........................................................
A devolução deste RECIBO assegura que a empresa interessada receberá todas as
informações referentes à presente Licitação.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA
AUDESP / TRIBUNAL DE CONTAS
APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO
(ITEM NÃO DESCLASSIFICATÓRIO)
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO COMPLETO ATUALIZADO:
FONE/FAX:
CELULAR:
E-MAIL:
DATA DE REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL:
NÚMERO DO REGISTRO:
TIPO DE REGISTRO:
(____) CARTÓRIO DE REGISTRO, TÍTULOS E DOCUMENTOS
(____) JUNTA COMERCIAL
(____) OAB
(____) PORTAL DO EMPREENDEDOR
SÓCIOS DA EMPRESA
NOME COMPLETO
CPF:

RG:
DATA DE EXPEDIÇÃO:
ÓRGÃO EMISSOR:
ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO:
CARGO DO SÓCIO NA EMPRESA:
(____) REPRESENTANTE LEGAL
(____) DEMAIS MEMBROS DO QUADRO SOCIETÁRIO
(____) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
NACIONALIDADE / PROFISSÃO:
TELEFONE CELULAR:
E-MAIL PARTICULAR:
E-MAIL INSTITUCIONAL:
ADMINISTRADOR DA EMPRESA
NOME COMPLETO:
CPF:

RG:
DATA DE EXPEDIÇÃO:
ÓRGÃO EMISSOR:
ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO:
CARGO DO SÓCIO NA EMPRESA:
(____) REPRESENTANTE LEGAL
(____) DEMAIS MEMBROS DO QUADRO SOCIETÁRIO

(____) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
NACIONALIDADE / PROFISSÃO:
TELEFONE CELULAR:
E-MAIL PARTICULAR:
E-MAIL INSTITUCIONAL:
Observação: ANEXAR CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

