PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021
Processo nº 1.705/13
Fls.: ______________
Ass.: _____________

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 – RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 1.705/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

NOME DA EMPRESA:
CNPJ N°:
ENDEREÇO:
CIDADE:
ESTADO:
E-MAIL:
TELEFONE:
FAX:
COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?
Obtivemos através do endereço eletrônico www.itirapina.sp.gov.br , cópia do
instrumento convocatório da licitação supra mencionada.
Local:______________________,_______de______________ de 2015.

Nome:
Assinatura

Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitações e Compras – Setor de
Licitações e o licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada
do edital e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: divcomp.itirapina@gmail.com
ou divcomp@itirapina.sp.gov.br ou pelo fax: (0xx19) 3575-9021.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais, esclarecimentos e questionamentos.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 – RETIFICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.705/2013
Prefeitura Municipal de Itirapina
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Tipo: Menor Valor Global – Empreitada Global
Início em: 20/02/2015
Encerramento Previsto em: 13/03/2015 às 09h00min
OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE
SAUDE III – REFERENTE AO PROGRAMA QUALIS UBS
FASE II, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE
OBRA E FERRAMENTAL, CONFORME CONVENIO
RESOLUÇÃO SS N° 130 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

A Prefeitura Municipal de Itirapina torna público a quem possa interessar que, por
determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Itirapina, em
conformidade com o Processo Administrativo protocolado sob nº 1.705/2013, achase aberta no Paço Municipal, a licitação sob o critério de seleção MENOR VALOR
GLOBAL, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 RETIFICADO, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para
execução de reforma e ampliação do Centro de Saúde III – referente ao programa
QUALIS UBS FASE II, com fornecimento de material, mão de obra e ferramental,
conforme Convenio RESOLUÇÃO SS n° 130 de 09 de dezembro de 2013, que será
regida por este Edital e pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994; 9.032,
de 28 de abril de 1995; 9.648 de 27 de maio de 1998 e legislação superveniente e
pertinentemente aplicável à espécie.
Os documentos para comprovação da habilitação – Envelope nº 01 “Documentos
para Habilitação” e Envelope nº 02 “Proposta Comercial”, deverão obedecer às
especificações deste Edital e Anexos, que dele fazem parte integrante, que serão
recebidos na Divisão de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal, na Avenida
Um, n.º 106, Centro, nesta cidade, até às 09 horas do dia 13 de março de 2015.
A sessão de abertura do envelope nº 01 “Documentos para Habilitação”, será
realizada no mesmo dia, ou seja, 25 de março de 2015 às 09h15min, no endereço
acima e será procedida pela Comissão Permanente de Licitação, designada pelo
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021
Processo nº 1.705/13
Fls.: ______________
Ass.: _____________

Decreto nº.2.838/2014. O ato da sessão de abertura dos envelopes de
documentos de habilitação poderá ser prorrogado no seu desenvolvimento, em
caso de impugnação, necessidade de estudo dos documentos por parte da
Comissão ou outro motivo de força maior. De tudo será lavrado Ata e assinado
pelos presentes.

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

1.1. Os interessados poderão examinar gratuitamente o presente Edital, nos dias

úteis, somente no horário das 14h00min às 16h30min, na Divisão de Licitação de
Compras, situada à Avenida um, nº 106, Centro, nesta cidade, ou adquiri-lo,
mediante o comparecimento dos mesmos, junto à Prefeitura, até o dia 11 de
março, neste dia excepcionalmente até às 14h30min, munidos de CDR (CD
gravável – capacidade mínima de 700MB), para gravar os arquivos ou por e-mail
nos seguintes
endereços:
divcomp.itirapina@gmail.com
ou
divcomp@itirapina.sp.gov.br, com a solicitação e os dados da empresa, sem ônus as
mesmas, ou pelo site: www.itirapina.sp.gov.br
1.2. Poderão participar da presente Licitação, todas as empresas do ramo pertinente
ao objeto desta Tomada de Preços nº 004/2015 - RETIFICADO.
1.3. Não serão recebidos e nem tampouco protocolados envelopes, sob nenhuma
hipótese, após decorrido o prazo fixado neste Edital.
1.4. Não serão aceitas, recebidas e nem tampouco protocoladas, dentro do prazo ou
fora deste, propostas emitidas através de telex, fax, telegrama ou qualquer outro
meio, que não seja o previsto neste Edital.
1.5. Para a participação, as empresas deverão possuir o CRC – Certificado de
Registro Cadastral (válido somente para o presente certame), para tanto, deverão
antes do terceiro dia anterior ao determinado para recebimento dos Envelopes,
apresentar os documentos especificados nos subitens 4.2.6.1 a 4.2.6.5, os quais
poderão ser entregues em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor desta Administração, ou ainda, publicação em
órgão da imprensa oficial.

2.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

2.1. A presente Tomada de Preços objetiva a Contratação de empresa de
engenharia para execução de reforma e ampliação do Centro de Saúde III –
referente ao programa QUALIS UBS FASE II, com fornecimento de material, mão
de obra e ferramental, conforme Convenio RESOLUÇÃO SS n° 130 de 09 de
dezembro de 2013.
2.2. Integram o presente Edital os seguintes Anexos / Arquivos:
2.2.1 – Anexo I – Memorial Descritivo;
2.2.2 – Anexo II – Memorial Descritivo – Elétrico;
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021
Processo nº 1.705/13
Fls.: ______________
Ass.: _____________

2.2.3 – Anexo III – Carta credencial;
2.2.4 – Anexo IV – Declaração de Situação Regular com Contrato Social e/ou
Registro Comercial;
2.2.5 – Anexo V – Declaração de habilitação;
2.2.6 – Anexo VI – Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para
Licitar ou Contratar com a Administração Pública;
2.2.7 – Anexo VII – Declaração ministério do trabalho (a que se refere o artigo
2º do decreto nº 42.911/98, de 06 de março de 1998);
2.2.8 – Anexo VIII – Declaração de aceitabilidade do edital e seus anexos;
2.2.9 – Anexo IX – Declaração menor aprendiz – decreto 4.356/02;
2.2.10 – Anexo X – Declaração – lei 10.218/99;
2.2.11 – Anexo XI – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno
porte;
2.2.12 – Anexo XII – Atestado de Visita Técnica;
2.2.13 – Anexo XIII – Planilha de Qualificação Econômica Financeira;
2.2.14 – Anexo XIV – Planilha de Orçamento Básico;
2.2.14 – Anexo XV – Do Cronograma Físico Financeiro;
2.2.15 – Anexo XVI – Da Planilha “Proposta Comercial”;
2.2.16 – Anexo XVII – Minuta do Contrato;
2.2.17 – Anexo XVIII – Termo de ciência e de notificação;
2.2.18 – Prancha – Projeto de Reforma e Ampliação – Prancha 1/2;
2.2.19 – Prancha – Projeto de Reforma e Ampliação – Prancha 2/2;
2.2.20 – Projeto Elétrico – Distribuição de Tomadas Energia Dedicada – ELE
01/02;
2.2.21 – Projeto Elétrico – Distribuição de Tomadas Lógica e Comunicação –
ELE 02/02;

3.
DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS, DO REAJUSTE E DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA.
3.1. Os pagamentos serão feitos conforme medição e de acordo com o Cronograma
Físico Financeiro.
3.2. Os pagamentos serão efetuados, dentro de até 20 (vinte) dias, após o
recebimento da nota fiscal/fatura com a medição, e serem conferidos e atestados
pelas Secretárias Municipais de Projetos e Coordenadoria de Projetos e Convênios,
órgãos responsáveis pelo controle, fiscalização e medição das obras, após
verificação criteriosa da execução dos quantitativos na planilha vencedora do
certame.
3.3. A Nota Fiscal / Fatura, deverá estar acompanhada do atestado de conclusão de
cada medição, emitido e assinado pelas Secretarias Municipais de Projetos e Obras
e Coordenadoria de Projetos e Convênios, órgão responsável pela fiscalização da
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execução do contrato, com base, no valor da proposta da empresa vencedora deste
certame.
3.4. A presente Licitação, de acordo com a Prancha / Projeto, termo de referência e
planilha quantitativa de preços de material e serviços (planilha orçamentária), tem o
seu valor global estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA em
R$.93.883,77 (noventa e três mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e sete
centavos).
3.5 As despesas advindas da execução do objeto desta licitação correrão por conta
da dotação orçamentária, consignada no orçamento com vigência no exercício de
2015, convênio sob categoria econômica 4490.51.00 e funcional programática
10.301.9023.1.
3.6. A execução dos serviços e obras constantes nos Memoriais de cada convênio
deverão atender rigorosamente as normas técnicas pertinentes ao assunto e às
orientações complementares da Secretaria Municipal de Projetos e Obras e
Coordenadoria de Projetos e Convênios, sendo expressamente proibida a utilização
de materiais desqualificados e impróprios e, em quantidade menor ao estabelecido,
que poderão comprometer a qualidade, a durabilidade e a segurança das obras e
serviços.
3.6.1. A contratada deverá refazer, às suas expensas, os serviços executados
com erro ou imperfeição técnica, salvo se decorrentes de informação
errônea do CONTRATANTE, sem prejuízo das multas contratuais;
3.7. Os preços ofertados não sofrerão quaisquer reajustes durante o prazo de
vigência do contrato, que será de 06 (seis) meses, e em conformidade com o
disposto na legislação vigente, em especial nas Leis Federais n.º 8.880, de 27/05/94
e n.º 9.069, de 29/06/95 e na Medida Provisória n.º 1675-39 de 29/06/98, em que
fica suspensa a aplicabilidade de reajustamento de preços, por ser o contrato inferior
a 12 (doze) meses.

4.

DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

4.1. Das Restrições para Participação
4.1.1. Será vedada a participação de empresa:
4.1.1.1. Em Consórcio;
4.1.1.2. Com falência decretada ou concordatária;
4.1.1.3. Declarada inidônea por ato do Poder Público;
4.1.1.4. Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela licitação
tenha participação direta ou indireta com o licitante.
4.1.1.4.1. Considera-se participação indireta, a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista.
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4.2. Das Condições para Participação:
4.2.1. A empresa interessada neste certame, deverá com base no artigo 56 §1º
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, prestar garantia
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado das obras e
serviços, ou seja, R$.938,84 (novecentos e trinta e oito reais e oitenta e
quatro centavos) como “garantia de participação”.
4.2.2. A garantia de que trata o subitem 4.2.1, se for de opção do licitante, pela
forma de caução em dinheiro, a mesma deverá ser depositada na Seção
de Lançadoria, da Prefeitura Municipal de Itirapina; se for de opção de
uma das formas previstas, respectivamente nos incisos II e III do §1º do
art.56 da Lei 8.666/93 e demais alterações, deverão ser apresentadas na
sala da Divisão de Licitações, sendo que em quaisquer das formas
referidas, a mesmas deverão ser entregues, até às 14h30min do dia 12
de março de 2015, implicando que se não realizado o depósito, até o
prazo estipulado, será considerado motivo para desclassificação da
proponente.
4.2.1.1. O prazo de validade da garantia não poderá ser inferior a 90
(noventa) dias.
4.2.2.2. Caso a proponente interessada optar pelo depósito referente ao
inciso I, deverá a empresa comparecer até às 14h30min do dia 28
de janeiro na Divisão de Licitações e Compras para receber as
instruções para recolhimento no Banco do Brasil, agência de
Itirapina, cujo expediente no Município de Itirapina é até às 15
horas.
4.2.2.3. A empresa que optar pelo depósito bancário, deverá retornar à
Divisão de Licitações e Compras para entregar uma cópia do
comprovante de depósito, para consulta dos demais participantes
durante o certame.
4.2.3. As empresas inabilitadas, desclassificadas ou não vitoriosas no certame,
terão o valor da garantia de 1% liberado ou restituído no prazo de 15
(quinze) dias contados a partir da conclusão final do procedimento
licitatório, mediante solicitação por escrito em papel timbrado da
empresa.
4.2.3.1. A empresa vencedora do certame deverá, para a execução
contratual, ou seja, o fiel cumprimento do contrato, recolher aos
cofres da Prefeitura Municipal de Itirapina, ou optar outras
formas de garantia, de acordo com o artigo 56, da Lei n.º
8.666/93, no ato da assinatura do contrato, valor equivalente a
5% (cinco por cento) do valor total das obras e serviços definido
na licitação, descontando-se o valor já garantido, quando da
participação, ou seja, garantia de participação, caso este tenha
sido feita em papel moeda, direto no caixa da Prefeitura.
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4.2.4. Poderão concorrer ao presente certame, os interessados que apresentarem
as documentações exigidas nos subitens seguintes, desde que seja no
prazo estabelecido neste edital, junto à Seção de Protocolo, situada no
prédio da Prefeitura Municipal de Itirapina, no endereço constante no
preâmbulo deste Edital.
4.2.5. Para fins de participação e habilitação na presente TOMADA DE
PREÇOS, deverão as empresas apresentar CRC (Certificado de Registro
Cadastral), em plena validade, desde que elaborado nos termos das Leis
Federais acima citadas. O CRC será expedido pela Prefeitura Municipal
de Itirapina, constando atividade compatível com o objeto do presente
certame licitatório, em original ou cópia autenticada – o qual fará parte
integrante do processo, bem como declaração de que após a emissão do
CRC, não houve superveniência de fato impeditivo para licitar ou
contratar com a Administração Pública, em seus três níveis de governo, e
de que não ocorreu diminuição das capacidades técnica, jurídica e
econômica da empresa para atender ao objeto ora em licitação.
4.2.6. A empresa que não possuir CRC (Certificado de Registro Cadastral), e
desejar oferecer proposta nos termos do presente Edital, deverá antes do
terceiro dia anterior ao determinado para recebimento dos envelopes,
apresentar os documentos a seguir especificados:
4.2.6.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
4.2.6.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
prova da eleição de seus administradores;
4.2.6.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
4.2.6.4. Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas;
4.2.6.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e
Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
do presente certame.
4.3. Para o credenciamento deverão ser apresentado um dos seguintes
documentos:
4.3.1. Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
licitante, com prazo de validade em vigor;
4.3.2. Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com
poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame em nome do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato
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social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e dos documentos de
eleição de seus administradores;
4.3.3. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de
empresa licitante, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade
Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos
administradores.
4.3.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar
mais de uma licitante no presente certame, sob pena de exclusão sumária
das representadas.
4.3.5 Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou
por qualquer processo de cópia autenticada e serão retidos, pela
Comissão, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à
presente licitação.
4.3.6. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes
devidamente credenciados.
4.3.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma
credenciada.
4.3.8. No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as
seguintes declarações, condição essencial para participação no certame
licitatório:
4.3.9. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo
documento oficial de identificação que contenha foto.
4.3.10. Na sessão pública destinada ao recebimento dos envelopes
“Documentos para Habilitação” e “Proposta Comercial”, deverão ser
apresentadas credencial do representante legal ou procuração, com firma
reconhecida, juntamente com a cédula de identidade para acompanhar os
trabalhos referentes à presente licitação, salvo se a representação se fizer
por Diretor ou Sócio, nos termos do modelo constante neste edital, de
acordo com ANEXO III, fora dos Envelopes.
4.4. O Envelope nº 01 “Documentos para Habilitação” deverá conter:
4.3.1. Regularidade Fiscal
(artigo 29 da Lei nº 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98):

4.3.1.1. CRC – (Certificado de Registro Cadastral);
4.3.1.2. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei,
destacando-se que: a comprovação de regularidade fiscal para
com a Fazenda Federal compõe-se de 02 (duas) certidões, sendo
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uma concernente à dívida ativa e a outra, à inexistência de
débitos relativos a tributos (Certidão Conjunta);
4.3.1.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei;
4.3.1.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
4.3.1.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
(NR);
4.3.1.6. Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro
empresarial, conforme modelo ANEXO IV.
4.3.1.7. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita
por seu representante legal, de Ciência de que atendem
plenamente os requisitos de habilitação ao certame, conforme
modelo ANEXO V;
4.3.1.8. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à
habilitação (papel timbrado da empresa), de acordo com
ANEXO VI;
4.3.1.9. Declaração, nos termos do modelo constante neste Edital, de
cumprimento do disposto no parágrafo 6º, da Lei nº 6544/89,
acrescentado pelo artigo 2º, da Lei nº 9.797/97, referente à
regularidade perante o Ministério do Trabalho, regulamentada
pelo Decreto nº.42.911/98 (papel timbrado da empresa), de
acordo com ANEXO VII;
4.3.1.10. Declaração de que está de acordo com todos os termos do
presente Edital e seus Anexos (papel timbrado da empresa),
conforme modelo em ANEXO VIII;
4.3.1.11. Declaração (papel timbrado da empresa), nos termos do modelo
constante neste edital, de acordo com ANEXO IX, em
cumprimento ao Decreto 4.356/02;
4.3.1.12. Declaração (papel timbrado da empresa), nos termos do modelo
constante neste edital, de acordo com ANEXO X, em
cumprimento a Lei 10.218/99 (papel timbrado da empresa);
4.3.1.13. Do tratamento diferenciado às microempresas e empresas
de pequeno porte, em conformidade com as disposições
9
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previstas na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro
de 2006, cabe:
4.3.1.13.1. As microempresas e empresas de pequeno porte,
visando ao exercício da preferência prevista na Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006,
deverão apresentar declaração nos termos do modelo
constante neste edital, de acordo com ANEXO XI,
fora dos Envelopes e terão tratamento diferenciado e
simplificado na forma disposta na referida
legislação.
4.3.2. Qualificação Técnica
(artigo 30 da Lei nº 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98).

4.3.2.1. Certidão de Registro da empresa no CREA, conforme Resolução
266/76, com validade na data de apresentação da proposta,
devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
contratuais.
4.3.2.2. A comprovação de aptidão se dará pela apresentação de no
mínimo 01 (um) acervo técnico emitido pelo CREA, emitido(s)
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da
empresa proponente participante ou do responsável técnico
(neste caso o responsável deverá fazer parte do quadro de
funcionários da empresa ou manter vínculo jurídico com a
mesma, na data da apresentação dos documentos, que
obrigatoriamente deverá ser comprovada por meio de
documentação pertinente), comprovando a execução de obras
e/ou serviços de características semelhantes, de complexidade
tecnológica e operacional equivalentes às apresentadas no
projeto arquitetônico.
4.3.2.2.1.

A
documentação
que
comprova
vínculo
empregatício do responsável técnico com a empresa
se dará pela apresentação:
4.3.2.2.1.1. Ficha de Registro de Empregado – RE,
devidamente registrada no Ministério do
Trabalho;
4.3.2.2.1.2.Contrato Temporário de Trabalho com a
licitante em conformidade com o
disposto na Legislação Trabalhista;
4.3.2.2.1.3.Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS, em nome do profissional; ou
10
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4.3.2.2.1.4.Contrato Social e último aditivo, se
houver.
4.3.2.2.2.

As características e/ou parcelas de maior relevância
técnica e/ou valor significativo para o objeto
licitado, é: Reforma e Ampliação com instalação
elétrica;

4.3.2.3. Indicação do pessoal técnico especializado adequado e
disponível para a realização do objeto ora licitado, bem como a
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, que se
responsabilizará pelos trabalhos, acompanhada de declaração
formal da licitante de sua disponibilidade, sob penas cabíveis
(em papel timbrado);
4.3.2.4. Atestado de Visita Técnica que será fornecido pela Prefeitura
Municipal de Itirapina, conforme modelo, de que vistoriaram o
local da obra, nos termos do modelo constante neste edital, de
acordo com ANEXO XII;
4.3.2.4.1. Para atendimento ao item 4.3.2.4, as empresas
participantes deverão agendar previamente a Visita
Técnica pelo telefone (19) 3575-1901, com os Engº
Edivan Ferreira de Lacerda, Manoel Eduardo Martins
ou Luciano Miguel Del Nero, visita esta, que serão
realizadas em um dos seguintes dias: 23 a 27 de
fevereiro, 02 a 06 e 09 a 11 de março às 10 horas. O
atestado em pauta será assinado pelos Engenheiros
Manoel Eduardo Martins, Edivan Lacerda, Edivan
Ferreira de Lacerda ou Luciano Miguel Del Nero e
por profissional de engenharia (podendo ser técnico
ou não), integrante ou não do quadro de funcionários
da empresa. As empresas que não apresentarem o
Atestado exigido estarão excluídas do certame. As
empresas que não apresentarem o Atestado exigido
estarão excluídas do certame.
4.3.3. Qualificação Econômico-Financeira
(artigo 31 da Lei nº 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98)

4.3.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
4.3.3.1.1.

Sendo o caso e conforme a legislação, a
documentação de que se trata o subitem 4.3.3.1,
poderá ser substituída por comprovante de opção de
11
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tributação, com base no lucro presumido,
obrigatoriamente entregue na Receita Federal, nos
termos da Lei nº 8.541/92, artigos 13 a 20.
4.3.3.3. Planilha Qualificação Econômico-Financeiro, nos termos do
modelo constante neste edital, de acordo com ANEXO XIII,
impressa em papel timbrado da empresa, deverá ser preenchida
pelos proponentes com base em seus balanços, sem rasuras ou
borrões;
4.3.3.4. A comprovação de que a licitante possui boa situação financeira,
de acordo com seu capital social, deverão ser os seguintes
índices:
a. - Índice de Liquidez Geral – ILG, igual ou maior que (1,20) (um virgula vinte)
Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo

ILG = ---------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo

b. - Índice de Liquidez Corrente – ILC, igual ou maior que, (1,40) (um virgula quarenta)
Ativo Circulante
ILC = ---------------------------Passivo Circulante
c. - Índice de endividamento total – IET, igual ou menor que (0,50) (zero vírgula cinquenta)
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
IET = ----------------------------------------------------------Ativo Total

A exigência de índice de liquidez geral, índice de liquidez corrente e índice de
endividamento total é feita com o caráter de preservar a boa qualidade dos serviços
a serem executados, uma vez que uma empresa deficitária, poderá no curso do
processo interromper total ou parcialmente o serviço. Independentemente das
sanções contratuais, por esta falta, deve a Licitante de todas as formas, buscar
inibir as hipóteses de inadimplemento da obrigação.
4.3.3.5. Demonstração de que dispõe de Capital Social mínimo de
R$.11.624,83 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e
oitenta e três centavos), correspondente a 10% do valor
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data de abertura do Envelope n.º 01
“Documentos para Habilitação”, na forma da Lei, admitida a
atualização para essa data através de índices oficiais, bem como
constar no Contrato Social o percentual acima integralizado.
4.5. Na sessão pública destinada ao recebimento dos envelopes “Documentos para
Habilitação” e “Proposta Comercial”, deverão ser apresentadas credencial do
12
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representante legal ou procuração, com firma reconhecida, juntamente com a cédula
de identidade para acompanhar os trabalhos referentes à presente licitação, salvo se
a representação se fizer por Diretor ou Sócio.
4.4.1. Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente credenciada, poderá
representar mais que uma empresa licitante.
4.4.2. A ausência do representante legal ou a não apresentação do respectivo
documento de procuração não implicará na inabilitação ou
desclassificação do proponente, mas ensejará a preclusão para impugnar
documentos ou manifestar-se sobre deliberações da Comissão durante o
exame dos documentos de habilitação e julgamento das propostas, sem
prejuízo dos recursos a que se refere o artigo 109 da Lei de Licitações.
4.4.3. Poderão participar desta Tomada de Preço pregão ás empresas
interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação,
que atendem a todas as exigências que dizem respeito à habilitação e que
não estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração
Pública, na forma da legislação em vigor.
4.5. A Certidão cuja validade não estiver expressa no documento, deverá ter a
data de expedição de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de
abertura dos envelopes “Documentos para Habilitação”.

5.

DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS
ENVELOPES.

5.1 - Envelope nº 01
Envelope nº 01 – “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
Razão Social e Endereço completo da Proponente
CNPJ da Proponente
Prefeitura Municipal de Itirapina
Processo Administrativo nº 1.705/2013
Tomada de Preços nº 004/2015
Data e Horário da Entrega: 13/03/2015 às 09h00min
Data e Horário da Abertura: 13/03/2015 às 09h15min
5.1 - Envelope nº 02
Envelope nº 02 – “PROPOSTA COMERCIAL”
Razão Social e Endereço completo da Proponente
CNPJ da Proponente
Prefeitura Municipal de Itirapina
Processo Administrativo nº 1.705/2013
Tomada de Preços nº 004/2015
Data e Horário da Entrega: 13/03/2015 às 09h00min
Data e Horário da Abertura: A ser fixada
13
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6.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO E PROPOSTA

6.1. Envelope nº 01 – “Documentos para Habilitação”.
6.1.1. Os documentos mencionados no item 06 e seus subitens poderão ser
apresentados:
6.1.1.1 – no original;
6.1.1.2 – através de cópia autenticada por Cartório competente ou por
servidor da Administração, desde que acompanhado do original;
6.1.1.3 – ou ainda publicação em Órgão da Imprensa Oficial.
6.2. Envelope nº 02 – “Proposta Comercial” deverá conter:
6.2.1. As empresas deverão preencher a Planilha “Proposta Comercial”,
preferencialmente através do programa Excel, que deverá ser impressa
pela proponente em papel timbrado da empresa, obrigatoriamente sendo
rubricada em todas as folhas, deverá ainda, estar datada, carimbada e
assinada no espaço reservado da última folha, sem rasuras ou borrões,
para que não prejudique a leitura dos valores ofertados. Para tanto, a
Prefeitura está fornecendo o arquivo da mesma, “aberto”.
6.2.1.1. O prazo de validade deverá constar na Planilha “Proposta
Comercial”, e não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de abertura dos envelopes.
6.2.1.2. Vencerá a licitação o MENOR VALOR GLOBAL.
6.2.2. A empresa proponente participante, deverá apresentar juntamente com a
Proposta Comercial, cronograma-físico-financeiro das obras e serviços,
dentro do prazo de execução da obra, que é de até 04 (quatro) meses.
6.2.3. Declaração de atendimento do prazo para execução do objeto licitado,
conforme o Cronograma Físico Financeiro, que será de 04 (quatro)
meses, e que após o prazo está ciente que ocorrerá penalização, conforme
disposto no item 11 e seus subitens.
6.2.4. Declaração expressa assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração das
propostas.

7.

DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

7.1. Entrega dos “Documentos para Habilitação” e “Proposta Comercial”.
7.1.1. Os Envelopes nº 01 e 02, concernentes aos Documentos para Habilitação
e Proposta Comercial, deverão ser entregues devidamente em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, à Divisão de Licitações, que os
receberá até a data e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, ou
seja, até às 09 horas do dia 13 de março de 2015.
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8.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

8.1. A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o
procedimento estabelecido no artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, atualizadas
pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98.
8.2. Abertura dos envelopes “Documentos para Habilitação”
8.2.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença
dos licitantes ou seus representantes e demais interessados em assistir ao
ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos,
examinando os envelopes “Documentos para Habilitação” e “Proposta
Comercial”, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou
representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope
“Documentos para Habilitação”.
8.2.2. Será dada vista dos documentos de habilitação de cada uma das licitantes
às demais, para a impugnação da documentação, podendo os licitantes
desistir expressamente da interposição de recurso contra habilitação ou
inabilitação.
8.2.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério,
suspender a sessão pública, afim de que tenha melhores condições de
analisar a documentação apresentada, permanecendo reunida até a
conclusão da análise da documentação de habilitação, sendo que do
resultado da análise dos documentos será lavrada Ata Circunstanciada,
dando-se ciência a todos os interessados da decisão da Comissão.
8.2.4. Critério para Julgamento da Documentação:
8.2.5.1. Estarão inabilitados os proponentes que possuírem as restrições
contidas no item 4.1 e seus subitens e não possuírem as
condições previstas no item 4.2 e seus subitens.
8.2.5.2. Estarão inabilitados os proponentes que não possuírem a
Regularidade Fiscal com a documentação constante no item
4.3.1 e seus subitens.
8.2.5.3. Estarão inabilitados os proponentes que não possuírem
Qualificação Técnica constantes do item 4.3.2 e seus subitens.
8.2.5.4. Estarão inabilitados os proponentes que não possuírem
qualificação econômica financeira, descrita no item 4.3.3 e seus
subitens. Nesse aspecto, para análise da boa situação financeira,
deverão apresentar pela aplicação das fórmulas do item 4.3.3.4,
com o devido preenchimento, sem rasuras ou borrões da Planilha
de Qualificação Econômico-Financeira, fornecida impressa aos
proponentes ou em papel timbrado da empresa com base em seus
balanços, devendo estar obrigatoriamente assinada, carimbada e
datada, conforme modelo da planilha em anexo (item 2.2.15).
8.2.5.5. Estarão inabilitados os proponentes que apresentarem
documentação com datas divergentes às constantes do item 4.5.
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8.2.5.6. A proponente inabilitada ficará impedida de participar da etapa
subsequente do procedimento licitatório, sendo-lhe devolvido o
envelope nº 02 – “Proposta Comercial”, nos termos do que
dispõe o inciso II do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93,
atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98.
8.2.5. Não serão aceitos protocolos de espécie alguma e não serão atendidos
pedidos de juntada posterior de quaisquer documentos não colocados
dentro dos respectivos envelopes, salvo a credencial prevista no sub item
4.2.7.
8.2.6. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração, poderá
fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para representação de nova
documentação, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação.
8.3. Abertura dos envelopes “Proposta Comercial”:
8.3.1. Os envelopes “Proposta Comercial” serão abertos no horário e data
indicados no preâmbulo deste Edital, pela Comissão Permanente de
Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de
interposição de recursos de que trata o inciso I do artigo 109, da Lei nº
8.666/93, atualizadas pelas Leis nº.8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98.
Estando todos os proponentes considerados habilitados pela Comissão
Permanente de Licitação. Caso contrário, a data da abertura será
comunicada as proponentes através de publicação na Imprensa Oficial,
após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo sem interposição.
8.3.2. As propostas contidas nos envelopes nº 02, serão examinados e
rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem
como pelos proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se
a seguir à leitura de preços ofertados.
8.3.3. Se ocorrer a suspensão da sessão para julgamento e a mesma não puder
ser realizada no dia, será marcada a data da divulgação do resultado pela
Comissão Permanente de Licitação, através de publicação na Imprensa
Oficial.
8.3.4. A empresa proponente vencedora por ofertar o menor valor global,
deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação da
Ata de Abertura da Proposta Comercial, para os licitantes domiciliados
em outros estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA da
Região de origem deverá conter o visto de CREA-SP.
8.3.5. Critérios para o julgamento das “Propostas Comerciais”:
8.3.5.1. Serão Desclassificadas as propostas que:
8.3.5.1.1. estiver em desacordo com quaisquer das exigências
estabelecidas neste Edital.
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8.3.5.1.2. revelar-se manifestante inexequível ou inaceitável
(excessivo) nos termos do inciso II do artigo 48, da Lei
8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95
e nº 9.648/98.
8.3.5.1.2.1. será considerado preço excessivo aquele
que estiver acima do praticado no mercado
ou fixado por autoridade competente (ou
ainda superior ao preço máximo
estabelecido).
8.3.5.1.3. não estiverem rubricadas, datadas, assinadas pelo
representante legal ou autorizado e não constarem o
prazo de validade da proposta.
8.3.5.1.4. não será levado em conta, para efeito de julgamento
qualquer oferta ou vantagem não previstas neste Edital.
8.3.6. Da Classificação:
8.3.6.1. As propostas consideradas aceitáveis, serão analisadas pela
Comissão Permanente de Licitação, que fará a classificação em
conformidade, se for o caso, com a Lei Complementar 126 de 14
de dezembro de 2006 e com o inciso I do artigo 45, da Lei nº
8.666/93, atualizadas pelas Leis nº.8.883/94, nº 9.032/95 e nº
9.648/98, levando-se em conta exclusivamente o Menor Valor
Global – Empreitada Global.
8.3.6.2. A classificação se fará pela ordem crescente dos preços
propostos, sendo vencedora a empresa que apresentar o Menor
Valor Global – Empreitada Global.
8.3.6.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será observada
e atendida a norma contida Artigo 3º §2º da Lei nº 8.666/93,
atualizadas pelas Leis nº.8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98.
Permanecendo o empate, far-se-á a classificação por sorteio, na
forma do Artigo 45 §2º, da precitada Lei de Licitações, com suas
atualizações.

9.

PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO
CONTRATO.

9.1. Prazo para assinatura do contrato:
9.1.1. Após a homologação, a adjudicatária deverá assinar o Contrato, dentro
de 05 (cinco) dias úteis, contados do comunicado a ser expedido ou pela
publicação no Órgão da Imprensa Oficial, junto a Procuradoria Jurídica,
no endereço constante no preâmbulo deste Edital.
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9.1.2. Decorrido o prazo estipulado no subitem 9.1.1, se a adjudicatária não
aceitar ou retirar o instrumento de contrato no prazo e condições
estabelecidas, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções
previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº
8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98, sem prejuízo das demais medidas
cabíveis.
9.1.3. É facultada à Administração transferir a adjudicação aos licitantes
remanescentes, nas condições do artigo 64 § 2º da Lei nº 8.666/93,
atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98.
9.2.

Condições para assinatura do contrato:
9.2.1. Para instituir a formalização do Termo de Contrato, a adjudicatária
deverá providenciar e encaminhar ao endereço mencionado no
preâmbulo deste Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da
publicação da adjudicação e homologação na Imprensa Oficial, os
documentos a seguir relacionados:
9.2.1.1. procuração pública ou por instrumento particular, com firma
reconhecida, delegando poderes ao signatário do contrato,
quando não se tratar de Sócio ou Diretor autorizado através do
contrato social;
9.2.1.2. correspondência, com indicação da conta corrente da empresa.
9.2.2. As condições elencadas neste Edital e nas propostas vencedoras farão
parte integrante da contratação.
9.2.3. A contratação decorrente desta Tomada de Preços estará sujeita a
alterações, nas hipóteses previstas nos artigos 58 e 65, da Lei nº
8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98.
9.2.4. A contratada deverá, para a execução contratual, ou seja, para o fiel
cumprimento do contrato, recolher aos cofres da Prefeitura Municipal de
Itirapina, ou optar por outras formas de garantia, nos moldes previstos
pelo artigo 56, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no ato
da assinatura do contrato, valor equivalente a 5% do total das obras e
serviços definidos na licitação, descontando-se o valor já garantido,
quando da participação, ou seja, “garantia de participação”, ou ainda se a
mesma se fizer por um dos incisos II ou III, do artigo 56 da Lei
nº.8.666/93 e posteriores alterações, deverão solicitar a devolução da
mesma e apresentar garantia no valor total de 5% do valor do contrato,
com validade de no mínimo 180 (cento e oitenta dias) dias, ou seja, não
inferior à vigência do Contrato.
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10.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DO PRAZO E SERVIÇOS.

10.1. A vigência do contrato, será de 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura
do contrato e da emissão da Ordem de Serviço (empenho), podendo ser prorrogado
a critério da Prefeitura Municipal, por iguais e sucessivas vezes, até o limite e
termos da Lei de Licitações.
10.1.1. Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos e em sua
contagem excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.
10.2. Os serviços e obras a serem contratados, terão o prazo máximo de até 04
(quatro) meses para serem executados e concluídos, conforme expedição da Ordem
de Início de Serviço.
10.3. Antes do início das obras, a contratada deverá apresentar ART – Anotação
de Responsabilidade Técnica à Secretaria Municipal de Projetos e Obras, conforme
praxe na execução de obras públicas.

11.

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO.

11.1. Se a contratada inadimplir o contrato;
11.1.1. no todo, incidirá uma multa de 30% (trinta) sobre o valor total do
pedido de compra (empenho), ainda ficará sujeita às sanções previstas
nos artigos 87 e 88, da Lei Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº
8883/94 e nº 9032/95;
11.1.2. em parte, incidirá uma multa de 25% (vinte e cinco) sobre o valor total
do Contrato (empenho), ainda ficará sujeita às sanções previstas nos
artigos 87 e 88, da Lei Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº
8883/94 e nº 9032/95;
11.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
11.3. O atraso injustificado na execução implicará na aplicação de multa na forma
prevista no artigo 86, da Lei nº 8666/93, atualizada pelas Leis nº 8883/94 e
nº.9032/95, sobre o valor total da contratação e conforme a proporção
correspondente aos seguintes percentuais:
a) Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) por
dia de atraso;
b) Atraso de 06 (seis) a 15 (quinze) dias, multa de 0,2% (dois décimos por
cento), por dia de atraso;
c) Atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias, multa de 0,4% (quatro
décimos por cento), por dia de atraso;
d) Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,9 % (nove décimos por
cento), por dia de atraso.
11.4. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando
cabíveis.
11.5. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco)
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dias úteis contados da data da intimação do interessado.
11.6. Imposta a multa, deverá ser paga no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar de
sua intimação.
11.6.1. da aplicação da multa o contratado será intimado pessoalmente e por
escrito para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar recurso, se
desejar, nos termos da legislação vigente.
11.6.2. o não pagamento da referida multa, dentro do prazo previsto, ensejará
sua inscrição na Dívida Ativa, para posterior cobrança judicial.
11.7. Em nenhuma hipótese, o total das multas aplicadas poderá ultrapassar o valor
do contrato à data da aplicação das penas.
11.8. A multa poderá ser paga e/ou descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Prefeitura Municipal de Itirapina e/ou descontado do valor da garantia.

12.

DOS RECURSOS.

12.1. Dos atos da Comissão, caberão os recursos previstos no artigo 109, da Lei
nº.8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95 e nº 9.648/98, que
deverão ser dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
ocorrido e protocolado na Seção de Protocolo, no endereço mencionado no
preâmbulo deste Edital, nos dias de expediente, das 13h00min às 17 horas.
12.1.1.
Interposto recurso por qualquer licitante, será comunicado aos
demais participantes, que terão 05 (cinco) dias úteis para impugná-los.
12.2. Somente serão recebidas impugnações a este Edital, que forem protocoladas
na Prefeitura Municipal de Itirapina, em horário de expediente, compreendido entre
08 horas e 17 horas, de segunda à sexta-feira, e em conformidade com o Art. 41, §§
1º e 2º da Lei Federal 8.666/93.

13.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

13.1. A Prefeitura Municipal de Itirapina, reserva-se no direito de revogar a
licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, devendo anulá-la por ilegalidade, sempre em decisão
fundamentada, em ofício ou mediante provocação de terceiros, conforme Artigo 49,
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas
pela Lei Federal nº.8.883, de 08 de junho de 1.994, 9.032 de 28 de abril de 1.995;
9.648 de 27 de maio de 1.998 e posteriores aplicáveis à espécie, e, sendo o caso, a
anulação não ensejará, aos licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou
compensação financeira.
13.2. A Prefeitura Municipal de Itirapina, reserva-se no direito de analisar no todo
ou em parte a presente licitação, sendo para tanto, observado e atendido o disposto
no §4º do Art. 21 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
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13.3. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de
expediente, das 13h30min às 16h30min, na Divisão de Licitações e Compras, no
endereço indicado no preâmbulo deste Edital, com a Comissão Permanente de
Licitação.
13.4. Será cobrado ISSQN, do contratado, conforme CTM – Código Tributário
Municipal.
13.5. Os casos omissos do presente Edital, serão solucionados pela Administração
Pública Municipal em harmonia com as legislações vigentes.
13.6. E para que ninguém alegue ignorância, será o presente Edital publicado em
resumo, no Diário Oficial do Estado, em jornais de grande circulação na região e no
Estado e afixado no saguão do prédio da Prefeitura Municipal de Itirapina.
Prefeitura Municipal de Itirapina, 20 de fevereiro de 2015.

LIDIANE APª ROSSLER FELTRIN
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DE ACORDO.
PUBLIQUE-SE:

Engº JOSÉ MARIA CANDIDO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
MEMORIAL

DESCRITIVO

Obra: Reforma e Ampliação do Centro de Saúde III
Local: Centro de Saúde III, Av. 01, nº 250, Centro, Itirapina, SP
Convênio: Programa Qualis UBS – Fase II

Atenção com relação a execução dos projetos executivos:
Os projetos executivos de arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas
e elétricas, incêndio, lógica, telefonia e alarme deverão ser executados
pela empresa vencedora da licitação. Todos os projetos deverão ser
aprovados pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Itirapina e
pelo gestor da obra, antes do início das obras.

Atenção às especificidades quanto à Acessibilidade / Desenho universal
Não deverão haver degraus com desnível maior que 1,5cm em nenhum local
de passagem freqüente de pedestres. Sob as portas, onde deverão existir
soleiras em granilite, o máximo desnível permitido para evitar entrada de água
será de 1,0cm.
A altura das tomadas, quando baixas, deverá ser de 0,30cm, médias de
1,10m e altas de 2,20m do piso acabado; assim como interruptores a
1,10m do piso acabado e, quando próximo de portas a 0,10m do
batente/guarnição ao lado da fechadura.
A sinalização tátil de alerta deve ter largura de 250mm a 600mm;
As peças do piso tátil devem apresentar modulação que garanta a
continuidade da textura e padrão de informação, podendo ser sobrepostas
ou integradas ao piso existente:
quando sobreposta, o desnível entre a superfície do piso existente e a
superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2,0mm;
quando integrada, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente,
exceto aquele existente no próprio relevo.

1) REFORMA:
1.1) Será feita a reforma da área de piso e azulejo no bloco externo (Área
administrativa/lavanderia/Vigilância Sanitária e demais salas) do Centro de
Saúde, onde se encontra com remendos, deixando em harmonia com o
resto do Centro de Saúde;
1.2) Troca das janelas do primeiro bloco (recepção/espera/arquivo/UAC) por
janela de vidro temperado;
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1.3)
1.4)

Calhas e rufos existentes serão reformados e onde não existir será
colocado;
Toda parte lógica e elétrica será reformada, dando maior infraestrutura nos
atendimentos aos pacientes.

2) AMPLIAÇÃO
2.1) A ampliação será no na parte externa do Centro de Saúde III, com
construção de 02 salas, para atendimento de medicina do trabalho e parte
administrativa.
2.2) Subir muro dos fundos, colocar rufo;
Itirapina, 03 de Fevereiro de 2014.

Engº Manoel Eduardo Martins
CREA Visto SP nº 0480005558

Engº JOSÉ MARIA CANDIDO
Prefeito
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ANEXO II

PREFEIRURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

CENTRO DE SAUDE III
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MEMORIAL DESCRITIVO
Este MEMORIAL DESCRITIVO foi idealizado para que as empresas a ser contratada pela
Prefeitura Municipal de Itirapina tenham os dados suficientes para executarem os seus
orçamentos e a obra.
Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS
As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e
materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de
aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente obra.
Os Projetos, Memoriais e Planilhas são documentos que se completam. Qualquer
informação indicada em um deles DEVERÁ ser aplicada aos demais.
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DADOS DO PROJETO
Cliente: Prefeitura Municipal de Itirapina
Empreendimento: CENTRO DE SAÚDE III
Intervenção: Reforma de edifício
Local: Avenida Um, nº250 – Itirapina, SP
RELAÇÃO DE DESENHOS
1. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
Autor do projeto:

Eng. Valdecir Gonçalves
CREA nº 0600587158

Arquivo

Título da Folha

FL. nº

CSAUDEIII-EL-PE-F01-R00

Rede Energia Dedicada

01/02

CSAUDEII-EL-PE-F02-R00

Rede de Lógica

02/02
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MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E INFORMÁTICA
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OBJETIVO
Este memorial descritivo estabelece as condições gerais a serem obedecidas na
execução das instalações elétricas para a reforma da edificação do Centro de Saúde III
da Prefeitura Municipal de Itirapina.
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GENERALIDADES
1. NORMAS
As normas e padrões a serem obedecidos são as seguintes (últimas edições):
 ABNT: NBR-5410, NBR-5419, NBR-9441, NBR 13570, NBR 14565 e outras que a
complementam;
 EIA/TIA 568-B.2.1, EIA/TIA 569-A, EIA/TIA 606-A;
 Norma NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade.
As dúvidas que eventualmente surgirem deverão ser dirimidas de comum acordo com a
Fiscalização da Prefeitura Municipal de Itirapina.
2. PROJETO
Este projeto foi desenvolvido no sentido de atender as necessidades básicas do conjunto,
obedecendo a critérios de funcionabilidade operacional, normas ABNT, normas EIA/TIA,
facilidade de manutenção, de utilização de materiais de fácil aquisição e de boa
qualidade, visando trazer ao conjunto segurança de operação para o sistema de
energia e de telecomunicações.
Os desenhos e as especificações compreendem todos os serviços necessários ao
completo funcionamento do Conjunto.
Considera-se que os documentos se completam entre si, e o que constar de um deles
será tão obrigatório como se constasse em ambos.
Todos os detalhes desenhados ou parcialmente desenhados para qualquer área ou local
em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que
haja indicação ou anotação em contrario.
Igualmente se, com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte
estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim desenhada,
ou detalhada e assim deverá ser considerado, para continuar através de todas as áreas
ou locais semelhantes a menos que indicado ou anotado diferentemente.
3. DESENHOS
Folha 01 – Rede de Energia Elétrica Dedicada.
Folha 02 – Rede de Lógica.
As condições gerais para a execução das instalações elétricas para a reforma da
edificação para o Centro de Saúde III da Prefeitura Municipal de Itirapina deverão
obedecer ao memorial descritivo elétrico.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1. SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
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A energia para a rede dedicada virá diretamente do quadro de medição de energia
elétrica da “Elektro”. Será instalado um quadro de distribuição “QTE” na área de
Atendimento para alimentar todo o sistema da edificação.

1.2. CIRCUITOS DISTRIBUIDORES DE ENERGIA
Todos os pontos de energia receberão juntamente com a alimentação, cabo de terra
(PE) com origem no barramento de terra do QTE e que esta conectada a malha de
aterramento a ser construída na área de estacionamento.
O condutor de aterramento dos circuitos será exclusivo para cada circuito.
1.3. TOMADAS DE ENERGIA
As tomadas elétricas de 127V serão de dois pólos mais pino terra (F+N+T), 250V – 20A na
cor preta. Todas as tomadas deverão ser corretamente polarizadas e identificadas com o
número do circuito.
1.4. CONDUTORES E CONDUTOS
Todo cabeamento e rede de tubulações e caixas de passagem indicadas em projeto
serão novos.
Os condutores dos circuitos deverão receber identificação com anilhas em ambas as
extremidades com o número do circuito. No quadro de energia os disjuntores deverão ser
identificados com etiquetas (Brady ou Panduit), conforme especificação.
As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de
terminais de compressão apropriados. No caso de dois condutores ligados a um mesmo
terminal (ou borne), cada condutor deve ter seu terminal. Nas derivações de condutores,
as emendas devem ser feitas com solda a estanho, cobertas por fita autofusão e fita
isolante.
Os cabos para os circuitos deverão ser do tipo flexível com encordoamento classe 2 e
identificado através de cores conforme a seguir:
- Para cabos maiores ou iguais a #16mm²
Fases: preto
Neutro: azul claro
PE: verde.
- Para cabos menores ou iguais a #10mm²
Fases: vermelho, preto e branco
Fases para tomadas de Emergencia ou no-break: cinza vermelho
Neutro: azul claro
Retornos: amarelo
PE: verde.
- Bitola dos Condutores:
Tomadas: Mínimo #4,0mm²
Rabichos: Mínimo #2,5mm²
Todo o cabeamento no interior de canaletas deverá ser organizado e “chicoteado” com
abraçadeiras de nylon.
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Todas as caixas deverão ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e
arruelas na conexão com os eletrodutos.
As canaletas aparentes para alojamento e proteção de cabeamento estruturado e rede
elétrica serão em alumínio com divisores também em aluminio, formando 2 vias fixas.
Como o alumínio não é material ferromagnético, quando aterrado, a canaleta atua
como blindagem, atenuando a interferência eletromagnética gerada no ambiente
externo.
2. INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
Caberá a Contratada todos os serviços relativos à execução do sistema de
telecomunicações (cabeamento estruturado).
Executar todas as conexões nos patch panels do Rack.
Garantir que o sistema de telecomunicações projetado esteja em pleno funcionamento
ao final da obra.
Todos os serviços na rede de telecomunicações (cabos UTP, patch panel, etc) deverão
ser executados por firma com capacidade técnica comprovada e sob prévia anuência
da FISCALIZAÇÃO.
3. INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
O projeto prevê um sistema com instalação compatível com categoria 6A, com tomada
do tipo RJ-45, de modo a permitir a interligação de qualquer ponto a voz e dados, cada
conjunto será formado por duas tomadas RJ-45 em duas cores distintas (azul e cinza ou
azul e verde), as tomadas serão instaladas em caixas apropriadas para canaleta de
alumínio.
Todos os cabos de comunicação serão novos, ter garantia estendida de fabrica e
identificados com anilhas, seguindo a identificação ao lado de cada ponto.
Todas as tomadas e patch panels deverão ser identificados com etiquetas autocolantes,
impressas da Brady ou Panduit.
Constam do fornecimento do sistema de cabeamento estruturado os seguintes itens:
tomadas de comunicação RJ45, cabos UTP, painéis distribuidores (patch panels), infraestrutura de dutos, calhas, caixas, placas de saída, suportes e acessórios, mão de obra de
instalação, certificação do sistema para categoria 6A, infra-estrutura elétrica e de
aterramento.
Junto a cada patch panel deverá sempre ser instalado um conjunto de organizadores de
cabos, para arranjo e coordenação dos cabos e cordões.
Os eletrodutos com cabos de rede de comunicação serão exclusivos, não se admitindo
passagem de cabos de energia ou de outras finalidades.
A CONTRATADA, antes do recebimento provisório, deverá proceder aos testes de
desempenho de todo o cabeamento, o teste deve ser do tipo link (certificação), com
vistas à comprovação da conformidade com a norma EIA/TIA 568, no que tange a:
Continuidade; Polaridade; Identificação; Curto-circuito; Atenuação; NEXT (Near End
CrossTalk - diafonia).
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A CONTRATADA deverá apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, em duas vias,
datados (coincidente com a data do teste) e rubricados pelo Responsável Técnico (ART)
da obra.
Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser testados, na
extremidade da tomada e na extremidade do painel distribuidor (bidirecional).

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1. GENERALIDADES
A CONTRATADA fornecerá os materiais, a mão-de-obra e todas as ferramentas e
equipamentos necessários à execução dos trabalhos. A Prefeitura Municipal de Itirapina,
para a inspeção dos serviços terá livre acesso ao local onde os trabalhos estejam sendo
preparados ou executados. Deverão ser fornecidos todos os meios para tal inspeção,
incluindo ensaios e outras informações, quando necessárias, á respeito de qualquer
material empregado.
Qualquer serviço executado com mão-de-obra de baixo padrão ou materiais de
qualidade inferior à especificação, ou ainda executado diferentemente do projeto será
desmanchado e refeito pela CONTRATADA sem quaisquer ônus para a Prefeitura
Municipal de Itirapina.
A CONTRATADA deverá manter as áreas de serviço devidamente limpas e em ordem
durante o andamento das obras. Uma vez finalizados os serviços, removerá as sobras de
materiais inúteis para o local próprio, a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Itirapina,
procederá à remoção de todo o equipamento que lhe pertencer, demolirá os barracões,
e deixará o local completamente limpo e desimpedido de elementos que foram usados
na execução dos serviços.
Será exigida a utilização de EPI’s para todos os funcionários envolvidos diretamente nas
instalações, bem como ferramentas adequadas à execução das tarefas.
Deverão ser obedecidas as normas de segurança constantes nas NR’s. Fica expressa a
responsabilidade da contratada pela manutenção da ordem e da segurança do
trabalho durante a execução dos serviços até a entrega definitiva.
Os materiais miúdos de fixação, derivação, conexão, etc, (tais como: buchas, arruelas,
luvas, curvas, braçadeiras, vergalhões, etc) não constam das planilhas dos materiais
porque tiveram os seus custos diluídos nas mesmas.
Para cotação realística dos serviços as licitantes deverão vistoriar o local a fim de que
não possa isentar-se de responsabilidades futuras, devido às condições atualmente
existentes.
Para os casos que forem omissos neste memorial descritivo, dever-se-á seguir as
indicações dos desenhos e vice-versa.
Se houver divergências entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecerá o
especificado nos desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
Prefeitura Municipal de Itirapina.
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Mesmo que não conste no projeto e respectivo memorial descritivo, entendem-se como
incluído no orçamento da CONTRATADA, todos os materiais elétricos e a respectiva mãode-obra para a completa execução dos serviços projetados, rigorosa obediência às
prescrições das normas técnicas, bom acabamento técnico e principalmente, para que
os serviços projetados sejam entregues a Prefeitura Municipal de Itirapina em pleno e
perfeito funcionamento. Eventuais modificações no projeto, ou substituição de materiais
especificados, eventualmente poderão ser aceitas, mediante prévia autorização por
parte da Prefeitura Municipal de Itirapina.
Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser
obedecidas às seguintes disposições:
Antes do início dos trabalhos a CONTRATADA deverá entrar em contato com a
Fiscalização da Prefeitura Municipal de Itirapina, para apresentar o seu plano de
trabalho.
As interligações dos eletrodutos às caixas de ligação ou passagem, quadros e caixas de
distribuição deverão ser efetuadas por meio de arruelas galvanizadas para os eletrodutos
de aço, e com buchas de alumínio para os eletrodutos de PVC rígido.
Após o corte ou a execução das roscas as extremidades deverão ser escariadas para a
completa eliminação de rebarbas. O rosqueamento com luvas e outros acessórios
deverá pegar no mínimo cinco fios completos de rosca.
As emendas e conexões entre eletrodutos só poderão ser realizadas com luvas
apropriadas, não sendo permitido embuchamento ou utilização de materiais
inadequados.
Nas montagens aparentes, deverão ser convenientemente suportados com fixação
espaçada de um metro no máximo, para os eletrodutos de Ǿ3/4” a Ǿ1” e de 1,5 metros
para os diâmetros maiores. Deverão, ainda, correr paralelamente ou em ângulos retos
com vigas e paredes, e afastamento adequado das mesmas. As uniões deverão ser
montadas de forma a garantir o alinhamento dos trechos e manter um afastamento
adequado de obstáculos que dificultem o roscamento.
Nas montagens enterradas no solo, ao eletrodutos deverão estar a uma profundidade
mínima de 600mm, estar instalados em banco de dutos e ter declividade adequada para
escoamento de água eventualmente infiltrada ou de condensação.
Em cada lance entre caixas, poderão ser empregadas no máximo duas curvas de 90º ou
seu equivalente até 180º. Para eletrodutos com diâmetro superior a Ǿ1.1/2”, só poderão
ser utilizadas curvas pré-fabricadas.
Para diâmetros de Ǿ3/4” e Ǿ1” será permitido curvamento no local. Nos eletrodutos
rígidos metálicos o curvamento deverá ser feito a frio, sem provocar amassaduras,
enrugamentos ou danos ao revestimento protetor. Nos eletrodutos de PVC o curvamento
deverá ser feito a quente, conforme recomendações do fabricante. O curvamento nos
eletrodutos terá raio mínimo de oito vezes o diâmetro nominal.
Durante a instalação dos cabos, as forças de tração devem ser aplicadas somente nos
condutores e não à isolação ou proteção dos mesmos. Cabos instalados em eletrodutos
verticais devem ser convenientemente suportados no topo e no mínimo a cada intervalo
de 20m, nas caixas de passagem, por meio de prensa cabos, ou suporte conveniente.
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A enfiação deve ser executada somente após estar concluída a rede de eletrodutos e os
serviços de construção que possam danificar os cabos.
Os arames e guias de puxamento só devem ser introduzidos no momento da enfiação
dos condutores e não na execução das tubulações.
Todos os condutores alimentadores deverão ser passados sem emendas. As emendas nos
condutores dos circuitos terminais somente poderão ser efetuadas nas caixas de ligação
ou passagem, estanhadas, adequadamente isoladas, de tal forma a garantir contatos
firmes e duráveis.
Para cabos com bitola até #6mm², as emendas ou derivações deverão ser executadas
de forma a torcer os cabos entre si. A isolação deverá ser feita com fita plástica, com
camadas suficientes para proteção elétrica, mecânica e contra umidade.
2. MATERIAIS EMPREGADOS
Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira linha, bem como satisfazer a todas
as exigências das normas. Somente serão aceitos na obra materiais com a Marca de
Conformidade do INMETRO.
Caberá à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Itirapina, o direito de rejeitar qualquer
material colocado na obra em desacordo com o projeto e suas especificações ou que
apresente falhas ou defeitos. Além disso, em caso de dúvidas, submetê-los a testes
próprios ditados pelas normas técnicas da ABNT.
À CONTRATADA caberá apresentar, quando pedido, o comprovante de origem do
material, o qual poderá ser rejeitado, a critério da Fiscalização da Prefeitura Municipal de
Itirapina.
3. ENSAIOS E TESTES
A contratada deverá efetuar, no mínimo, os testes abaixo, após a conclusão dos serviços:
Continuidade dos condutores de proteção, pelo menos nos trechos em que os mesmos
não forem acessíveis à verificação visual ou mecânica.
Resistência de isolamento entre condutores vivos (inclusive neutro) em relação à terra e
entre cada condutor de fase em relação ao neutro.
Medição da resistência dos eletrodos de aterramento.
Medição da impedância do caminho de falta.
Certificação da rede estruturada.
4. RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES
Após a conclusão dos serviços a Fiscalização da Prefeitura Municipal de Itirapina, irá
percorrer a obra, verificando todos os itens descritos abaixo, para o recebimento final da
obra.
5. IDENTIFICAÇÃO
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Todos os componentes das instalações tais como: condutores, dispositivos de proteção,
controle, manobra, etc) deverão ser identificados de modo a permitir o reconhecimento
da área de atuação.
De um modo geral a identificação deverá ser executada das seguintes formas:
 Todos os circuitos deverão ser identificados com placas de alumínio com seus números
gravados de forma legível e durável, junto às respectivas chaves de acionamento, nos
quadros gerais e de distribuição. Em leitos, eletrocalhas, perfilados e caixas de
passagem, os condutores deverão formar chicotes individuais por circuito, identificados
com respectivo número do circuito e nome do respectivo painel, por meio de fitas
apropriadas.
 A instalação dos condutores deverá obedecer à codificação de cores relacionada no
item 2.4
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de testes necessários, e será
responsável pela instalação dos mesmos e qualquer outro trabalho preliminar na
preparação de testes de aceitação. Será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade
de acesso ou manuseio do equipamento antes do teste.
Será responsável pelas lâmpadas e fusíveis queimados durante os testes, devendo
entregar todas as lâmpadas acesas e fusíveis em perfeitas condições de utilização.
Caso os testes e verificações apresentem valores ou condições incompatíveis com as
normas respectivas ou exigências do projeto, caberão à CONTRATADA efetuar as
correções necessárias, e novos ensaios. Pagando a mesma, a multa mora contratual, até
que as instalações possam ser aceitas pela Prefeitura Municipal de Itirapina.
Como condição para aceitação da obra e liberação das faturas correspondentes, a
CONTRATADA deverá entregar à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Itirapina:
 2 (duas) vias do relatório completo das verificações, abrangendo as condições de
identificação (item 5), resultados de ensaios (item 3).
 Cadastramento das instalações executadas em arquivos eletrônicos AutoCAD 2004.
7. GARANTIA
A CONTRATADA será responsável pela instalação executada pelo prazo de um ano, a
contar da data do recebimento definitivo dos serviços, devendo responder perante a
Prefeitura Municipal de Itirapina, por qualquer defeito na mesma, oriundo
comprovadamente de materiais de baixa qualidade ou de falhas de execução.
Se a CONTRATADA deixar de atender imediatamente as instruções para corrigir qualquer
serviço considerado insatisfatório, a Prefeitura Municipal de Itirapina reserva-se o direito
de fazer correções diretamente ou por contrato com terceiros, cobrando da
CONTRATADA o custo dos serviços através dos meios que julgar conveniente
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS
1. GENERALIDADES
Estas especificações técnicas são aplicadas no presente projeto de instalações elétricas
tendo sido especificados alguns equipamentos e materiais com tipos e fabricantes que
determinam a qualidade dos mesmos. Nos itens, em que houver indicação de materiais
com protótipo comercial, as LICITANTES poderão apresentar propostas indicando
expressamente os materiais similares, desde que sejam obedecidas as condições de
qualidade, funcionabilidade, facilidade de operação e manutenção e dimensões
representativas daquele adotado. A Prefeitura Municipal de Itirapina poderá exigir testes
a seu critério que possam comprovar a similaridade dos materiais, em firmas ou entidades
de capacidade e idoneidade comprovadas, cujas despesas com os testes correrão
integralmente por conta da CONTRATADA.
No caso de serem obtidos nos testes resultados inferiores aos dos materiais especificados,
os materiais não serão aceitos pela Prefeitura Municipal de Itirapina, pagando à
contratada a multa/mora contratual, até que os materiais, exatamente em
conformidade com o edital possam ser aceitos pela Prefeitura Municipal de Itirapina.
2. ABRAÇADEIRAS
2.1. ABRAÇADEIRA PARA CABOS
De nylon na cor branca.
Referência: Hellermann, Pial ou equivalentes técnicos.
2.2. ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTOS APARENTES
Abraçadeira de perfil tipo “U” com parafuso, fabricada em aço carbono conforme
normas SAE 1008-1010/NBR 11888-2/NBR 7013. Para perfilado de 38mm de largura e 19mm
de altura. Zincada a fogo.
Referência: Dispan ou equivalentes técnicos.
3. CAIXAS
3.1. CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO
Caixa de passagem para cabos de lógica construída em liga de alumínio com tampa
aparafusável no mesmo material da caixa.
3.2. CAIXA TIPO CONDULETE
Caixa de passagem ou de ligação de equipamento, para instalação abrigada,
construída em liga de alumínio com tampa aparafusável no mesmo material da caixa.
Referência: Wetzel, Tramontina, Fortilit ou equivalentes técnicos.
4. CONECTORES
4.1. CONECTOR PARAFUSO FENDIDO
Conector tipo parafuso fendido (split-bolt) para cabo de cobre, fabricado em bronze de
alta resistência mecânica e à corrosão.
Referência: Burndy (tipo KS), Eltec, L.M ou equivalentes técnicos.
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5. CABOS
5.1. CABO ISOLADO SEM COBERTURA
Cabo constituído de condutores flexíveis de cobre, têmpera mole, unipolar, com classe
de encordoamento 2 para os cabos até 10mm² e extra flexível com classe de
encordoamento 4 ou 5 para os cabos acima de 10mm²; isolamento em composto
temoplástico poliolefínico, não halogenado (70°C), não propagante e auto-extinguível
de chama, classe 0,45/0,75 kV, trazendo impressos na capa, a intervalos regulares, a
marca, secção e tipo. Fabricado e ensaiado conforme NBR 6148, NBR 6880, NBR13248.
Referência: Pirelli (tipo AFUMEX), IPCE (tipo LOWTOX), Ficap (tipo AFITOX) ou equivalentes
técnicos.
5.2. CABO ISOLADO COM COBERTURA
Cabo constituído de condutores flexíveis de cobre, têmpera mole, unipolar, com classe
de encordoamento 4 ou 5, isolamento em composto temofixo, não halogenado (90°C),
cobertura em composto termoplástico, não propagante e auto-extinguível de chama,
classe 0,6/1kV, trazendo impressos na capa, a intervalos regulares, a marca, secção e
tipo. Fabricado e ensaiado conforme NBR 6880, NBR 7288, NBR13248.
Referência: Pirelli (tipo AFUMEX), IPCE (tipo LOWTOX), Ficap (tipo AFITOX) ou equivalentes
técnicos.
5.3. CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu; Têmpera meio - dura, fabricado e ensaiado, conforme NBR 5111; NBR
7575.
Referência: Pirelli; Siemens, Alcoa, Condugel, Ficap ou equivalentes técnicos.
5.4. CABO DE COMUNICAÇÃO
Categoria 6A, 4 pares de cobre recozido (UTP), 24 AWG, blindados, fios sólidos, isolados
com polietileno sólido, separador interno entre pares (crossfiler), e recobertos com capa
de PVC retardante à chama com marcação sequencial métrica, tipo CM, obedecendo
os padrões EIA/TIA 568-B.2.1 para frequência de até 500MHz. Em embalagem tipo Fast
Box. Homologado pela ANATEL, UL e CSA e garantia extendida de fabrica.
Especificações técnicas mínimas:
Características elétricas e de desempenho testada em frequências de até 600 MHz;
Possuir certificação de desempenho elétrico e flamabilidade pela UL ou ETL conforme
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 ;
Deve ser homologado pela ANATEL;
Marcação sequencial regressiva em metros;
Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada par ;
Deverá ser apresentado através de desenhos técnicos, testes das principais
características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de
ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT(dB), PSNEXT(dB), ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), RL(dB),
ACR(dB), para frequências de 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600 MHz.
Fornecido em caixas com o comprimento de 1000 pés;
Cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 ou 23 AWG x 4 pares, composto
por condutores de cobre sólido, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC
não propagante a chama;
Possuir classe de flamabilidade CMR, com o correspondente da entidade
Certificadora (UL ou ETL) impressa na capa;
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Possuir, impresso na capa externa do cabo, a marca do fabricante e sua respectiva
categoria (Category 6);
O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 15 (quinze) anos contra
defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de
solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante legal do fabricante).
PARA TODOS OS ITENS, ESTA OPÇÃO ESTA SENDO ANALISADA PELA PJ.
Os certificados, ISO 9001 e 14001, deverão ser apresentados pelo fabricante, os
mesmos deverão estar dentro de prazo de atuação. Certificados expirados não serão
aceitos;
O fabricante deverá apresentar a UL ou ETL do produto ou comprovar através da
internet (site) imprimindo e informando neste o endereço completo (link) da página
que mostre o código do produto do fabricante com o número da UL ou ETL;
As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos ou em páginas
(sites) da internet, oficiais do fabricante. Caso essa seja extraída da internet, essa
deverá conter o URL (endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva
documentação.
Caixa com 1000Ft (305m) por embalagem;
Deverá ter 1 (uma) etiqueta colada na embalagem impressa o código de
comercialização do fabricante do produto para fácil identificação antes da
instalação, em um eventual problema de qualidade, assim não necessitando a
abertura da embalagem;
Deverá ter identificado nesta etiqueta o numero do lote com ano e semana que o
produto foi produzido para possibilitar o rastreamento interno, sem a necessidade de
abrir a embalagem;
Referência: AMP, Panduit, Avaya ou equivalente técnico.
6. CANALETAS
6.1. CANALETAS PARA ELÉTRICA EM CONJUNTO COM DADOS
Canaletas aparentes na cor prata claro e suas respectivas caixas e tampas para
tomadas de energia, confeccionadas em alumínio, contendo separadores internos,
presilhas (retentores) para fixar a fiação, tampa removível do mesmo material e
curvas/derivações. Dimensões mínimas de 73mm de altura, 45mm de profundidade e
2000mm de comprimento. Suporte de equipamento para 1 tomada 2P+T e 2 tomadas RJ
45. Acompanham os demais acessórios para fixação, emendas, curvas e finalizadores.
Devem atender às normas e padrões elétricos em vigor bem como as normas e padrões
adotados pela USP.
Referência: Engeduto, Multway, Dutotec ou equivalentes técnicos.
7. DISJUNTORES
7.1. DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO
Disjuntor termo-magnético, (disparo térmico para proteção contra sobrecarga e
eletromagnético para curto circuito), com curva de disparo "C", capacidade de ruptura
de 5KA em 230V, para circuitos terminais, sem restrições com relação à posição de
montagem, e fixação em perfil DIN 35mm, para circuitos principais de no mínimo de 35kA
em 230V, temperatura de operação de -20ºC a 50ºC, vida útil superior a 10.000
acionamentos mecânicos acionamento frontal, manual por alavanca. Com certificação
do INMETRO, e fabricação conforme norma NBR-IEC 60 898 (terminais) e NBR-IEC 60947-2.
(principais)”
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Referência: Siemens, Merlin-Geran, Steck, Bticino, ABB ou equivalentes técnicos.
8. DUTOS
8.1. ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO
Eletroduto rígido de aço-carbono com costura, tipo pesado, classe LI, com revestimento
protetor antioxidante, galvanizado à fogo, rosca conforme NBR 8133, fornecido em barras
de 3 m de comprimento com uma luva.
Fabricado e ensaiado conforme NBR 5624, NBR 6154, NBR 6338, NBR 7398, NBR 7400, NBR
8133.
Referência: Paschoal Thomeu, Apolo, Zetone ou equivalentes técnicos.
9. CONECTOR DE COMUNICAÇÃO
Conector Femea (Jack Modular) Categoria 6A padrão keystone,.
Especificações técnicas mínimas:
Os conectores RJ-45 fêmea consistirão de uma carcaça de termoplástico de alto
impacto (UL94V-0) de óxido de polifenileno ou PC+ABS e deverão terminar-se usando
um conector estilo 110 onde serão feitas as conectorizações do cabo UTP de 4 pares.
Os contatos 110 deverão ser montados diretamente na placa de circuito impresso;
O conector tipo 110 deverá ser na parte traseira do conector RJ-45 fêmea e aceitar
condutores sólidos de 22-24 AWG ou multifilares de 24AWG, com um diâmetro de
isolação máxima de 0.050 polegadas;
Os contatos do conector RJ-45 fêmea deverão ser banhados com um mínimo de 50
micropolegadas de ouro na área do contato e um banho-baixo mínimo de 50
micropolegadas de níquel;
Deverá vir junto com o conector um aliviador de tensão, este deverá ser encaixado na
traseira do conector tipo IDC, possibilitando uma resistência maior na sua terminação /
conectorização;
Deverão ter uma tampa protetora (dust cover) fixado na parte frontal que seja
articulada e caso necessário possibilite sua remoção e recolocação.
Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 750 (setecentos e cinquenta) vezes na
pare dianteira e suportar ciclos de terminação, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes
na parte traseira (IDC);
Na parte traseira deverá ter uma etiqueta colada ente os contatos IDC contendo as
codificações de cores para possibilitar a terminação T-568-A e T-568-B (universal).
Possuir logotipo do fabricante marcada no corpo do conector.
Deverá suportar temperatura de armazenamento entre –40° até 70°C.
O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 15 (quinze) anos contra
defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de
solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante legal do fabricante).
Deverão ser apresentadas as certificações ISO 9001 e ISO 14001 do fabricante do
produto, os mesmos deverão estar dentro de prazo de atuação. Certificados
expirados não serão aceitos;
O fabricante deverá apresentar a UL ou ETL do produto ou comprovar através da
internet (site) imprimindo e informando neste o endereço completo (link) da página
que mostre o código do produto do fabricante com o número da UL ou ETL;
As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos ou em páginas
(sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja
extraída da internet, essa deverá conter o URL (endereço da internet) para pesquisa
on-line da respectiva documentação.

40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021
Processo nº 1.705/13
Fls.: ______________
Ass.: _____________

O fabricante do conector deverá possuir fábrica no Brasil para suporte ao produto
caso seja necessário.
Deverá ser fornecido na cor marfim ou bege ou similar.
Os conectores devem ser de modelo compatível com a ferramenta que permita a
inserção e corte (refilamento) dos oito condutores nos contatos IDC, todos ao mesmo
tempo numa única operação.
A cada 250 (trezentos) conectores o fabricante deverá fornecer uma ferramenta de
conectorização que permita o processo citado anteriormente, ou seja, a
conectorização e refilamento simultâneo dos 8 condutores através de uma única
operação de inserção.
Embalagem plástica com 1 (um) conector por embalagem;
Deverá ter impresso a marca do fabricante na embalagem;
Deverá ter impresso o código de comercialização do fabricante do produto para fácil
identificação antes da instalação, em um eventual problema de qualidade, assim não
necessitando a abertura da embalagem;
Deverá ter impressa a descrição do produto e sua categoria e cor;
Deverá ter impressa a identificação do ano e semana que o produto foi produzido
para possibilitar o rastreamento interno do lote, sem a necessidade de abrir a
embalagem ou visualizar o lote de produção impresso no produto, através de uma
embalagem transparente;
Deverá ser picotado em um dos lados para possibilitar a abertura sem danificar o
conector.
Referência: AMP, Panduit, Avaya ou equivalente técnico.
10. CONECTORES
10.1. CONECTOR TERMINAL PRÉ-ISOLADO
Terminal tipo anel, em cobre eletrolítico, revestido de
eletrodeposição.
Referência: Burndy, Eltec, Magnet ou equivalentes técnicos.

estanho

por

processo

10.2. CONECTOR TERMINAL PRÉ-ISOLADO
Terminal tipo agulha, em cobre eletrolítico, revestido de estanho por processo
eletrodeposição.
Referência: Burndy, Eltec, Magnet ou equivalentes técnicos.
11. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO
11.1. Auto colante.
Referência: Brady, Panduit ou equivalentes técnicos.
11.2. Anilha.
Referência: Hellermann, Pial ou equivalentes técnicos.
12. QUADRO TERMINAL DE ENERGIA
Quadro de distribuição de energia elétrica, todo construído em chapa de aço de
espessura mínima 1,2 mm com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta base
metálica na cor cinza. Seu dimensionamento deverá permitir ampliação futura de 20%
dos equipamentos a ser instalado, e uma distância de pelo menos 10 cm entre os tais
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equipamentos (inclusive futuros) e as paredes internas, nas faces laterais, superior e
inferior. Os equipamentos elétricos (conforme esquema elétrico em desenho e relação
de materiais), deverão ser montados externamente, sobre chapa de aço nas mesmas
características acima, posteriormente fixada por meio de parafusos e porcas ao fundo do
quadro. A distribuição de energia aos disjuntores será feita através de barramento
trifásico, com neutro e terra, de cobre eletrolítico 99,9%, dimensionado para conduzir
100% da corrente nominal dos equipamentos, e suportar corrente de curto-circuito até 20
KA.
A barra de terra será eletricamente ligada à estrutura do quadro, e a de neutro isolada
da mesma. Deverá ser provida de porta interna, com porta-etiqueta, recortada de modo
a permitir o acionamento das chaves e disjuntores sem perigo de toque acidental nas
partes energizadas, e de porta externa com trinco e - fechadura tipo Yale; ambas no
mesmo material e acabamento do quadro.
Deverá ser fornecido montado com todos os acessórios de fixação e instalação inclusive
terminais de pressão para os condutores a partir de 6 mm quadrados. Sua construção e
instalação deverão garantir o isolamento mínimo de 600V entre todas as partes
energizadas e entre estas e a estrutura, bem como se adequar às normas brasileiras sobre
o assunto.
Referências: Eletromar, Paschoal Thomeu, Elsol, Gimi ou equivalentes técnicos.
13. ELETRODO DE ATERRAMENTO
Haste de aterramento, fabricada com núcleo de aço SAE 1045 revestido em cobre
eletrolítico.
Referência: Burndy, Eltec , Gamatec ou equivalentes técnicos.
14. SUPRESSOR DE SURTO
Tipo 127V, 40KA, 8x20µs, próprio para instalação em quadros de distribuição.
Referência: Clamper, Siemens, Pial equivalentes técnicos.
15. TOMADAS
15.1. TOMADA DE ENERGIA
Tomada, tipo 2P + T (2 polos mais terra), para uso com pluque de pino chato ou redondo,
sem placa de acabamento, nas cores preta (127V), ou vermelha (220V), para montagem
embutida, em material termoplástico auto extinguível, em poliamida 6.6 ou melhor, com
tensão de isolamento de 250V, contatos em latão, terminais de ligação embutidos, estar
de acordo com a norma NBR 6147 – NEMA 1516 e ter certificação conforme portarias 82
de 13/06/2001 e 136 de 04/10/2001 do INMETRO.
Referencia: Steck, Primelétrica, Bticino ou equivalentes técnicos.
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ANEXO III
(Em papel timbrado da empresa licitante e entregue fora dos envelopes de
habilitação e proposta comercial)

CARTA CREDENCIAL

À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.

Ref. Licitação
Tomada de Preços nº ___/2015

A empresa

, (razão social da empresa), inscrita pelo

CNPJ sob n.º

, neste ato, devidamente representada por

, (nome completo), portador do RG
, na qualidade de

CPF

(proprietário, sócio, procurador) nomeia

como seu batente representante
e CPF

e

, (nome completo), portador do RG
,

outorgando-lhe

poderes

específicos

para

formular ofertas e lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
licitatório em referência.

Local e Data____________, ____ de ______________ de 2015.

________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV
(Em papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR COM CONTRATO SOCIAL E/OU
REGISTRO COMERCIAL

(nome

da

empresa),

devidamente

inscrita

ao

CNPJ

nº.

________________________, Inscrição Estadual nº. _____________________,
sediada

na

Rua/Av.

_____________________,
______________,

neste

____________________________,
cidade
ato

__________________,

representada

Bairro
Estado

e

por __________________,

portador da cédula de identidade nº. ______________, inscrita ao CPF
nº.___________________,

residente

e

domiciliado

na

Rua/Av.

_________________, Bairro _______________, cidade ________________,
Estado de ____________, para os fins de

dar

cumprimento

às

exigências

do processo licitatório nº. ___________, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI,
que os documentos apresentados, tais como: estatuto social, contrato social e sua
respectiva última alteração (se couber) ou outro instrumento de registro
empresarial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedade não
empresária, ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência dessa investidura, tratam-se de documentos
em vigência e efetivamente válidos e verídicos na data da licitação.

Local e Data____________, ____ de ______________ de 2015.

________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V
(Em papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu, ___________, portador do RG.____________________, representante
credenciado (ou legal) da empresa_________________________ (razão social
da empresa), inscrita no CNPJ sob nº_____________________, DECLARO, sob
as penas da Lei, que a empresa cumpre plenamente com as exigências e os
requisitos de Habilitação previstos no instrumento convocatório Da Tomada de
Preços nº ____/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Itirapina-SP,
inexistindo qualquer fato impeditivo à participação neste certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data____________, ____ de ______________ de 2015.

________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VI
(Em papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2015
PROCESSO Nº 1.705/2013

A Licitante
nº

, inscrita no CNPJ sob
Inscrição

Estadual

nº

................................,

estabelecida na Rua.................................................., por intermédio de seu
representante legal (nome completo, RG, CPF), para fins de participação na
Tomada de Preços em epígrafe DECLARA a inexistência de impedimento legal
para licitar ou contratar com a Administração, inclusive no que se refere às
vedações estabelecidas na Lei Estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999.

Local e Data____________, ____ de ______________ de 2015.

________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VII
(Em papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO
(a que se refere o artigo 2º do decreto nº 42.911/98, de 06 de março de 1998)

À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.

Ref. Licitação
Tomada de Preços nº ___/2015

Eu,

, (nome completo), representante legal da empresa
(razão social da empresa), interessado em participar da licitação em

referência, realizada pela Prefeitura municipal de Itirapina – SP, DECLARO, sob
as penas da lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93 com
alteração introduzida pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, a empresa
acima, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que
se refere à observância do disposto no incluso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal.

Local e Data____________, ____ de ______________ de 2015.

________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021
Processo nº 1.705/13
Fls.: ______________
Ass.: _____________

ANEXO VIII
(Em papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE DO EDITAL E SEUS ANEXOS

À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.

Ref. Licitação
Tomada de Preços nº ___/2015

Eu,

, (nome completo), portador do RG

,

representante credencial (ou legal) da empresa

,

(razão social da empresa), inscrita pelo CNPJ sob n.º

,

vem, através desta, declarar a plena e total aceitação dos termos do Edital de
Tomada de Preços nº _____/2015 e seus anexos, sob as penalidades da Lei e
que o exame dos documentos técnicos anexos a esta são suficientes para a
adequada avaliação do serviço a executar, dos custos a considerar e da
elaboração de proposta;

Local e Data____________, ____ de ______________ de 2015.

________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IX
(Em papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO MENOR APRENDIZ – Decreto 4.356/02

À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.

Ref. Licitação
Tomada de Preços nº ___/2015

A

(nome

da

empresa),

inscrita

no

CNPJ/MF

n.º

_________________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
________________, portador do RG n.º ___________ e do CPF n.º
______________, DECLARA, para os devidos fins do disposto no inc. V do art.
27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito (18) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis (16) anos.
Ressalva: - Emprega menor, a partir de quatorze (14) anos, na condição de
aprendiz. ( ).

Local e Data____________, ____ de ______________ de 2015.

________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO X
(Em papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO – Lei 10.218/99

À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.

Ref. Licitação
Tomada de Preços nº ___/2015

Eu,

(nome completo) representante legal da empresa
(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do processo licitatório

modalidade Tomada de Preços nº _____/2015, da Prefeitura Municipal de
Itirapina, declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de empregadora, não
tivemos diretor, gerente ou empregado condenado por crime ou contravenção em
razão da prática de atos de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado
civil, ou pela adoção de práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do
exercício do direito à maternidade ou de qualquer outro critério discriminatório
para a admissão ou permanência da mulher ou do homem no emprego,
obedecido o prazo especificado no § 1º da Lei nº 10.218, de 12 de fevereiro de
1999.
Local e Data____________, ____ de ______________ de 2015.

________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO XI
(Em papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.

Ref. Licitação
Tomada de Preços nº ___/2015

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste ato convocatório, que a empresa
da empresa), CNPJ sob n.º

, (razão social
, é microempresa ou empresa de

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaram conhecer na íntegra,
estando apta, portando, a exercer o direito de preferencia como critério de
desempate no procedimento licitatório realizado sob a modalidade Tomada de
Preços nº ____/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Itirapina – SP.

Local e Data____________, ____ de ______________ de 2015.

________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO XII

MODELO - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇO Nº ----/2015

Atesto para os devidos fins e efeitos legais de direito, que conforme Tomada de
Preço nº 007/2014, a empresa ____________________________________,
escrita no CNPJ sob nº ____________________ e Inscrição Estadual n.º
___________________, com sede na ________________________________, na
cidade

de

___________________,

devidamente

representada

pelo

__________________________________, portador da cédula de identidade n.º
__________________ CREA n.º _____________, visitou o local onde serão
executados as obras e serviços referentes à reforma e ampliação do Centro de
Saúde III – referente ao programa QUALIS UBS FASE II, com fornecimento de
material, mão de obra e ferramental, conforme Convenio RESOLUÇÃO SS n° 130
de 09 de dezembro de 2013, estando a empresa ciente das condições gerais do
terreno para composição do seu orçamento a ser apresentado na planilha –
Proposta Comercial.
Prefeitura Municipal de Itirapina,

de ______________ de 2.015.

Engº

LUCIANO MIGUEL DEL NERO
Secretaria Municipal de Projetos e Obras

____________________
Representante Legal
CREA/SP n.º
Razão Social da empresa
CNPJ: ______________
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ANEXO XIII
(Em papel timbrado da empresa licitante)
PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
Tomada de Preços nº -----/2015
“Planilha de Qualificação Econômico-Financeira”
a - Índice de Liquidez Geral – ILG

(

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo
+

)

ILG = -------------------------------------------------------------------------- = ___________
(
+
)
Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo
b - Índice de Liquidez Corrente – ILC
Ativo Circulante
(

)

ILC = ------------------------------------------------ = ___________
(
)
Passivo Circulante
c - Índice de endividamento total – IET
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo
(
+
)
IET = -------------------------------------------------------------------- = ____________
(
)
Ativo Total
OBS.: Os espaços entre parênteses, deverão ser preenchidos com os valores do
Balanço do último exercício, na forma prevista no item 4.3.3.3, a maquina de
escrever e sem rasuras ou borrões ou ainda em papel timbrado da empresa,
igualmente nos mesmos padrões, sem rasuras ou borrões. Os cálculos deverão
ser efetuados de forma clara e com o preenchimento obrigatório do resultado,
seguindo o proposto acima.
Carimbo da Proponente
Data: ____/____/____

_______________________
Assinatura do Representante:
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ANEXO XIV
DA PLANILHA DE ORÇAMENTO BASICO
CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PROGRAMA QUALIS UBS II

Item

OBRA:
ÁREAS:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE III
Terreno = 1.023,40 m2 Área à Reformar = 100,00 m2
Área à Ampliar = 80,00 m2

LOCAL:

Centro de Saúde III, Avenida 01, nº 250, Centro, Itirapina, SP

Código
(SINAPI/CPOS)

1
1.1

Descrição do Serviço

BDI = 20%
Unid.

Quant.

C.
Unitário

Unid.

6,00

311,2

BDI 20%

Custo Total

PLACA DA OBRA
74209

2

Confecção e instalação da placa da obra (modelo Governo Estadual)

373,44

2.240,64

DEMOLIÇÃO

2.1

73801/1

Demolição de piso c/ bota-fora

m2

91,60

15,88

290,92

1.745,53

2.2

73899/1

Demolição de alvenaria/esquadrias/laje c/ bota-fora (paredes e vãos)

m3

1,10

47,50

13,06

65,31

CUSTO TOTAL DO ITEM
3

1.810,84

SERVIÇOS PRELIMINARES

20%

3.1

73992/1

Locação da obra

m2

15,00

3.2

500806

Transporte de entulho

m3

10,00

7,03
8,57

21,09

126,54

17,14

102,84

CUSTO TOTAL DO ITEM
4

229,38

INFRA ESTRUTURA

4.1

79517/1

4.2

72920

4.3

74164/4

Escavação manual de valas

m3

1,05

21,17

4,45

26,67

Aplioamento pisos fundo de valas

m2

2,60

14,03

7,30

43,77

Lastro de pedra britada e= 5cm

m3

0,13

76,82

2,00

11,98
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4.4

73904/1

Reaterro interno apiloado

m3

0,52

68,06

7,08

42,47

4.5

5651

Forma de madeira maciça

m2

5,20

23,73

24,68

148,08

4.6

74254/1+74254/2

Armação CA-50A (Blocos e Baldrames)

kg

6,00

5,87

7,04

42,26

4.7

73942/2

Armação CA-60A (Blocos e Baldrames)

kg

10,00

6,85

13,70

82,20

4.8

74138/2

Concreto usinado Fck=20 Mpa

m3

0,80

315,96

50,55

303,32

4.9

5968

Impermeabilização de baldrames e arrimos da divisa

m2

2,60

29,50

15,34

92,04

CUSTO TOTAL DO ITEM
5

792,80

SUPERESTRUTURA

5.1

5651

5.2
5.3

20%

Formas de madeira maciça (Pilares e Vigas)- com reaproveitamento

m2

3,50

23,73

16,61

99,67

74138/2

Concreto Usinado Fck= 20 Mpa e lançamento

m3

1,25

315,96

78,99

473,94

74202/1

Laje pré fabricada unidirecional H= 8 cm , incluindo treliças, lajota, ferragens,
concreto - completa com mão de obra

m2

45,60

52,05

474,70

2.848,18
3.421,78

6
6.1

ALVENARIA
73935/1

Alvenareia em tijolo cerâmico furado 10x20x20, 1/2 vez

m2

80,00

43,92

702,72

CUSTO TOTAL DO ITEM

6.2
7

4.216,32
4.216,32

PISO E CONTRA-PISO

7.1

74164/4

Lastro de pedra britada e= 5cm

m3

2,32

76,82

35,64

213,87

7.2

6042

Lastro de concreto magro e = 5cm (contra piso interno)

m3

2,32

243,96

113,20

679,18

7.3

84191

Piso granilite 8mm com polimento

m2

100,00

50,91

1.018,20

6.109,20

7.4

73850/1

Rodapé em granilite 10cm

m

85,50

17,13

292,92

1.757,54

CUSTO TOTAL DO ITEM
8

8.759,79

ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)

8.1

74067/1

8.2

68052

8.3

72119

Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas
moveis, incluso guarnição e vidro temperado, incolor, 8mm
Janela basculante de alumínio
Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inc lusive
massa para vedação

20%
m2

8,80

582,75

1.025,64

6.153,84

m2

1,12

581,87

130,34

782,03

m2

1,12

194,18

43,50

260,98
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8.4

73910/7

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela
2a, alisar 2a e dobradiças

unid

3,00

294,15

176,49

CUSTO TOTAL DO ITEM
9

1.058,94
8.255,79

COBERTURA

9.1

73931/3

Estrutura de cobertura em madeira de Lei p/ telhas cerâmicas

m²

55,00

62,23

684,53

4.107,18

9.2

73938/2

Cobertura com telha de cerâmica tipo plan

m²

55,00

75,19

827,09

4.962,54

9.3

72107

Rufo em chapa galvanizada n24 corte 0,25m

m

11,20

16,55

37,07

222,43

9.4

72105

Calha em chapa galvanizada N24 corte 0,50 m

m

30,60

39,65

242,66

1.455,95

9.5

72107

Rufo em chapa galvanizada n24 corte 0,25m (muros laterais)

m

8,60

16,55

28,47

170,80

CUSTO TOTAL DO ITEM
10

10.918,90

REVESTIMENTOS

10.1

5974

Chapisco em alvenaria nova

m2

80,00

3,80

60,80

364,80

10.2

5995

Reboco em alvenaria nova

m2

80,00

13,34

213,44

1.280,64

10.3

73912/2

Cerâmica esmaltada 20x20 branca (DML)

m2

34,20

31,76

217,24

1.303,43

CUSTO TOTAL DO ITEM
11

2.948,87

PINTURA

20%

11.1

73954/2

Pintura acrílica 2 demãos (paredes internas e externas) - Total da obra.

m2

80,00

9,42

150,72

904,32

11.2

73954/2

Pintura látex (forro) (Ampliação)

m²

45,60

9,42

85,91

515,46

CUSTO TOTAL DO ITEM
12

1.419,78

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

12.1

9537

Limpeza da obra

m²

100,00

1,64

32,80

CUSTO TOTAL DO ITEM

196,80

TOTAL GERAL - (REFORMA E AMPLIAÇÃO)
1

196,80

45.211,70

ALIMENTADOR DE BT - 220V

1.1

380410 Eletroduto ferro galvanizado Ø1.1/2" com acessórios

m

5,00

41,85

41,85

251,10

1.2
1.3

400610 Condulete de alumínio fundido Ø1.1/2" com acessórios
390305 Cabo de cobre de 16mm2,isolamento 0,6/1kV, isolação EPR 90

pç
m

2,00
30,00

44,73

17,89
47,58

107,35

7,93

285,48
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1.4

391008 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16mm²

pç

10,00

6,67

13,34

80,04

42,20

253,19

420521 Haste de aterramento de 5/8" x 3,00m
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16422008
16mm² a 35-35mm²

pç

3,00

70,33

pç

3,00

17,02

10,21

61,27

390407 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²

m

30,00

13,23

79,38

476,28

pç

1,00

333,89

66,78

400,67

2.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QTE-220V
370426 Quadro de distribuição universal de sobrepor para 24 DIN/ 18 BOLT-ON-150Asem componentes
371365 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10A até 50A

pç

1,00

69,45

13,89

83,34

2.3

371708 Dispositivo diferencial residual de 40A, 30mA-4 polos

pç

1,00

135,93

27,19

163,12

2.4

372404 Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de
65 até 80 kA

pç

3,00

136,11

81,67

490,00

2.5

371001 Barramento de cobre nu

kg

0,28

48,86

2,74

16,42

m

118,00

18,49

436,36

2.618,18

105,89

635,33

1.5
1.6
1.7
2
2.1

3
3.1

REDE DE ENERGIA DEDICADA
380404 Eletroduto ferro galvanizado Ø3/4" com acessórios

3.2

380406 Eletroduto ferro galvanizado Ø1" com acessórios

m

24,00

22,06

3.3

400604 Condulete de alumínio fundido Ø3/4" com acessórios

pç

22,00

23,64

104,02

624,10

3.4

400606 Condulete de alumínio fundido Ø1" com acessórios

pç

8,00

27,74

44,38

266,30

3.5

390217 Cabo de cobre de 4mm2,isolamento 750V, isolação em PVC 70º

m

3000,00

2,78

1668,00

10.008,00

3.6

381615 Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática

m

246,00

33,35

1640,82

9.844,92

3.7

381616 Curva vertical dupla de 90º interna ou externa e tampa com pintura eletrostática

pç

28,00

39,61

221,82

1.330,90

3.8

Curva horizontal dupla de 90º interna ou externa e tampa com pintura
381620 eletrostática

pç

8,00

pç

12,00

pç

48,00

3.9
3.10
4

381627 Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo
Caixa para tomadas energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com
381613 pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo

24,28
31,26
11,30

38,85
75,02
108,48

233,09
450,14
650,88

REDE DE LÓGICA

4.1

380406 Eletroduto ferro galvanizado Ø1" com acessórios

m

48,00

22,06

211,78

1.270,66

4.2

380410 Eletroduto ferro galvanizado Ø1.1/2" com acessórios

m

36,00

41,85

301,32

1.807,92
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4.3

380412 Eletroduto ferro galvanizado Ø2" com acessórios

m

108,00

36,37

785,59

4.713,55

88,77

532,61

4.4

400606 Condulete de alumínio fundido Ø1" com acessórios

pç

16,00

27,74

4.5

400610 Condulete de alumínio fundido Ø1.1/2" com acessórios

pç

8,00

44,73

71,57

429,41

4.6

400612 Condulete de alumínio fundido Ø2" com acessórios

pç

8,00

63,24

607,10

4.7

pç

6,00

95,60

4.8

400262 Caixa de passagem em alumínio fundido a prova de tempo 3300x300mm
Caixa para tomadas energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com
381613 pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo

101,18
114,72

pç

48,00

11,30

108,48

650,88

4.9

400435 Tomada RJ45 para rede de dados com placa

pç

48,00

30,36

291,46

1.748,74

391812 Cabo para rede U/UTP 23AWG com 4 pares - categoria 6A

m

800,00

7,18

1148,80

6.892,80

4.10

TOTAL GERAL (REFORMA ELÉTRICA E LÓGICA)

688,32

48.672,07

TOTAL GERAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO + REFORMA ELÉTRICA E LÓGICA)

93.883,77

Itirapina, abril de 2014.

Engº Manoel Eduardo Martins
CREA Visto SP nº 0480005558

Engº JOSÉ MARIA CANDIDO
Prefeito
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ANEXO XV
DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PROGRAMA QUALIS UBS II
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma e Ampliação do Centro de Saúde III
Local: Centro de Saúde III, Av. 01, nº 250 - Centro, Itirapina, SP
Item

Descrição

Cronograma
1º Mês

2º Mês
R$

3º Mês

R$

%

%

R$

1 PLACA DA OBRA

2240,64

100%

2 DEMOLIÇÃO

1.810,84

100%

-

-

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

229,38

100%

-

4 INFRAESTRUTURA

792,80

100%

5 SUPERESTRUTURA

3.421,78

100%

6 ALVENARIA

4.216,32

100%

4º Mês
%

R$

TOTAL
%
R$

2.240,64

-

R$

1.810,84

-

-

R$

229,38

-

-

-

R$

792,80

-

-

-

R$

3.421,78

-

-

R$

4.216,32

-

-

R$

8.759,79

-

7 PISO E CONTRAPISO

-

8.759,79

100%

8 ESQUADRIAS

-

2.476,74

30%

3.302,32

40%

-

R$

8.255,79

9 COBERTURA

-

2.183,78

20%

8.735,12

80%

-

R$

10.918,90

10 REVESTIMENTOS

-

-

2.948,87

100%

-

R$

2.948,87

11 PINTURA

-

-

1.419,78

100%

-

R$

1.419,78

12 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

-

-

-

R$

196,80

R$

48.672,07

R$

93.883,77

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
TOTAL

14.207,32
26.919,08

20%

14.207,32
27.627,63

20%

14.207,32
30.613,41

20%

28.414,64
28.414,64

40%

Itirapina, 10 de Abril de 2014.

Engº Manoel Eduardo Martins
CREA Visto SP nº 0480005558

Engº JOSÉ MARIA CANDIDO
Prefeito
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ANEXO XVI
DA PROPOSTA COMERCIAL
CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PROGRAMA QUALIS UBS II

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE III – REFERENTE AO PROGRAMA QUALIS UBS FASE II,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAL, CONFORME CONVENIO
RESOLUÇÃO SS N° 130 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.
OBRA:
ÁREAS:

LOCAL:
Item

Código

Descrição do Serviço

(SINAPI/CPOS)

1
1.1

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE III
Terreno = 1.023,40 m2 Área à Reformar = 100,00 m2
Área à Ampliar = 80,00 m2
Centro de Saúde III, Avenida 01, nº 250, Centro, Itirapina, SP
Unid.

BDI = 20%
C.
Quant.
BDI 20%
Unitário

PLACA DA OBRA
74209

2

Confecção e instalação da placa da obra (modelo Governo Estadual)

Custo Total

20%
Unid.

6,00

-

-

-

DEMOLIÇÃO

2.1

73801/1

Demolição de piso c/ bota-fora

m2

91,60

-

-

-

2.2

73899/1

Demolição de alvenaria/esquadrias/laje c/ bota-fora (paredes e vãos)

m3

1,10

-

-

-

CUSTO TOTAL DO ITEM
3

-

SERVIÇOS PRELIMINARES

20%

3.1

73992/1

Locação da obra

m2

15,00

-

-

-

3.2

500806

Transporte de entulho

m3

10,00

-

-

-

CUSTO TOTAL DO ITEM
4

-

INFRA ESTRUTURA

60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021 Processo nº 1.705/13
Fls.: ______________
Ass.: _____________

4.1

79517/1

Escavação manual de valas

m3

1,05

-

-

-

4.2

72920

Aplioamento pisos fundo de valas

m2

2,60

-

-

-

4.3

74164/4

Lastro de pedra britada e= 5cm

m3

0,13

-

-

-

4.4

73904/1

Reaterro interno apiloado

m3

0,52

-

-

-

4.5

5651

Forma de madeira maciça

m2

5,20

-

-

-

4.6

74254/1+74254/2

Armação CA-50A ( Blocos e Baldrames )

kg

6,00

-

-

-

4.7

73942/2

Armação CA-60A ( Blocos e Baldrames )

kg

10,00

-

4.8

74138/2

Concreto usinado Fck=20 Mpa

m3

0,80

4.9

5968

Impermeabilização de baldrames e arrimos da divisa

m2

2,60

-

-

-

-

-

-

-

-

CUSTO TOTAL DO ITEM
5

-

SUPERESTRUTURA

5.1

5651

5.2

74138/2

5.3

74202/1

20%

Formas de madeira maciça (Pilares e Vigas)- com reaproveitamento

m2

3,50

-

-

-

Concreto Usinado Fck= 20 Mpa e lançamento
Laje pré fabricada unidirecional H= 8 cm , incluindo treliças, lajota, ferragens,
concreto - completa com mão de obra

m3

1,25

-

-

-

m2

45,60

-

-

-

6
6.1

ALVENARIA
73935/1

Alvenareia em tijolo cerâmico furado 10x20x20, 1/2 vez

m2

80,00

-

-

CUSTO TOTAL DO ITEM

6.2
7

-

PISO E CONTRA-PISO

7.1

74164/4

Lastro de pedra britada e= 5cm

m3

2,32

-

7.2

-

6042

Lastro de concreto magro e = 5cm (contra piso interno)

m3

2,32

-

-

-

7.3

84191

Piso granilite 8mm com polimento

m2

100,00

-

-

-

7.4

73850/1

Rodapé em granilite 10cm

m

85,50

-

-

-

CUSTO TOTAL DO ITEM
8

ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)

-

20%
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8.1

74067/1

8.2

68052

8.3

72119

8.4

73910/7

Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas
moveis, incluso guarnição e vidro temperado, incolor, 8mm

m2

8,80

Janela basculante de alumínio

m2

1,12

-

m2

1,12

-

unid

3,00

-

Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inc lusive
massa para vedação
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela
2a, alisar 2a e dobradiças

-

-

-

-

-

-

-

CUSTO TOTAL DO ITEM
9

-

COBERTURA

9.1

73931/3

Estrutura de cobertura em madeira de Lei p/ telhas cerâmicas

m²

55,00

9.2

73938/2

Cobertura com telha de cerâmica tipo plan

m²

55,00

9.3

72107

Rufo em chapa galvanizada n24 corte 0,25m

m

9.4

72105

Calha em chapa galvanizada N24 corte 0,50 m

m

9.5

72107

Rufo em chapa galvanizada n24 corte 0,25m (muros laterais)

m

-

-

-

-

-

-

11,20

-

-

-

30,60

-

-

-

8,60

-

-

-

CUSTO TOTAL DO ITEM
10

-

REVESTIMENTOS

10.1

5974

Chapisco em alvenaria nova

m2

80,00

-

-

10.2

5995

Reboco em alvenaria nova

m2

80,00

-

-

-

10.3

73912/2

Cerâmica esmaltada 20x20 branca (DML)

m2

34,20

-

-

-

CUSTO TOTAL DO ITEM
11

-

PINTURA

20%

11.1

73954/2

Pintura acrílica 2 demãos (paredes internas e externas) - Total da obra.

m2

80,00

-

11.2

73954/2

Pintura látex (forro) (Ampliação)

m²

45,60

-

-

12.1

-

CUSTO TOTAL DO ITEM
12

-

-

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
9537

Limpeza da obra

m²

100,00

CUSTO TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO)

-

-

-
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1

ALIMENTADOR DE BT - 220V

1.1

380410

Eletroduto ferro galvanizado Ø1.1/2" com acessórios

m

5,00

-

-

-

1.2

400610

Condulete de alumínio fundido Ø1.1/2" com acessórios

pç

2,00

-

-

-

1.3

390305

Cabo de cobre de 16mm2,isolamento 0,6/1kV, isolação EPR 90º

m

30,00

-

-

-

1.4

391008

Terminal de pressão/compressão para cabo de 16mm²

pç

10,00

-

-

-

1.5

420521

Haste de aterramento de 5/8" x 3,00m

pç

3,00

-

-

-

1.6

422008

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 1616mm² a 35-35mm²

pç

3,00

-

-

-

1.7

390407

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²

m

30,00

-

-

-

2.1

370426

pç

1,00

-

-

-

2.2

371365

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QTE-220V
Quadro de distribuição universal de sobrepor para 24 DIN/ 18 BOLT-ON-150Asem componentes
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10A até 50A

pç

1,00

-

-

-

2.3

371708

pç

1,00

-

-

-

2.4

372404

pç

3,00

-

-

-

2.5

371001

kg

0,28

-

-

-

2

3

Dispositivo diferencial residual de 40A, 30mA-4 polos
Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto
de 65 até 80 kA
Barramento de cobre nu
REDE DE ENERGIA DEDICADA

3.1

380404 Eletroduto ferro galvanizado Ø3/4" com acessórios

m

118,00

-

-

-

3.2

380406 Eletroduto ferro galvanizado Ø1" com acessórios

m

24,00

-

-

-

3.3

400604 Condulete de alumínio fundido Ø3/4" com acessórios

pç

22,00

-

-

-

3.4

400606 Condulete de alumínio fundido Ø1" com acessórios

pç

8,00

-

-

-

3.5

390217 Cabo de cobre de 4mm2,isolamento 750V, isolação em PVC 70º

m

3000,00

-

-

-

3.6

381615 Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática

m

246,00

-

-

-

3.7

pç

28,00

-

-

-

3.8

381616 Curva vertical dupla de 90º interna ou externa e tampa com pintura eletrostática
Curva horizontal dupla de 90º interna ou externa e tampa com pintura
381620 eletrostática

pç

8,00

3.9

381627 Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo

pç

12,00

-

-

-
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3.10

Caixa para tomadas energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com
381613 pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo

4

pç

48,00

-

-

-

REDE DE LÓGICA

4.1

380406 Eletroduto ferro galvanizado Ø1" com acessórios

m

48,00

-

-

-

4.2

380410 Eletroduto ferro galvanizado Ø1.1/2" com acessórios

m

36,00

-

-

-

4.3

380412 Eletroduto ferro galvanizado Ø2" com acessórios

m

108,00

-

-

-

4.4

400606 Condulete de alumínio fundido Ø1" com acessórios

pç

16,00

-

-

-

4.5

400610 Condulete de alumínio fundido Ø1.1/2" com acessórios

pç

8,00

-

-

-

4.6

400612 Condulete de alumínio fundido Ø2" com acessórios

pç

8,00

-

-

-

-

-

-

4.7

pç

6,00

4.8

400262 Caixa de passagem em alumínio fundido a prova de tempo 3300x300mm
Caixa para tomadas energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com
381613 pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo

pç

48,00

4.9

400435 Tomada RJ45 para rede de dados com placa

pç

48,00

4.10

391812 Cabo para rede U/UTP 23AWG com 4 pares - categoria 6A

-

-

-

-

-

-

m
800,00
TOTAL GERAL (REFORMA ELÉTRICA E LÓGICA)

-

-

TOTAL GERAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO + REFORMA ELÉTRICA E LÓGICA)

-

-

Itirapina, agosto de 2014.

LIDIANE APARECIDA RÖSSLER FELTRIN
Divisão de Licitações e Compras

Carimbo da Empresa

Data: __/__/____
Validade da proposta é de _____ dias.
Ass. do responsável: ___________________________________________________________
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ANEXO XVII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0xx/2015

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO
DE SAÚDE III – QUALIS UBS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO
DE OBRA E FERRAMENTAL, CONFORME
CONVENIO RESOLUÇÃO SS N° 130 DE
09/12/2013.
Por este instrumento Administrativo de Contrato, de um lado
o MUNICÍPIO DE ITIRAPINA, pessoa jurídica de direito público interno, sediado na
Prefeitura Municipal de Itirapina, sita à Avenida 01, nº 106, centro, Município de Itirapina,
Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 46.313.714/0001-50, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, o Engº JOSÉ MARIA CÂNDIDO, brasileiro,
casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 11.770.846 e do CPF nº 984.843.898/04,
residente e domiciliado à Rua 5, nº 495, Centro, Município de Itirapina, Estado de São
Paulo, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a ............................, sito
à ....................., nº ...., Bairro ..................., município de ................., Estado de ................,
CEP ............., telefones (....) ................, inscrita no CNPJ sob o nº ...................................,
Inscrição Estadual nº ............................., neste ato representada por seu ..................., o
senhor ........................, (qualificação completa), portador do RG nº ................. e do CPF nº
.............., residente e domiciliado à ........................, nº ..........., Bairro ............., município
de .............., Estado de ................, CEP ............., doravante denominada CONTRATADA,
em observância e atendimento ao Processo Licitatório nº 1.705/2013, elaborado sob a
modalidade Tomada de Preços nº 004/2015, com subordinação à Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela legislação superveniente, vigente
e aplicável à espécie, têm, entre si, justos e contratados o quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.

1.2.

Este instrumento tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para
execução de reforma e ampliação do Centro de Saúde III – referente ao programa
QUALIS UBS FASE II, com fornecimento de material, mão de obra e
ferramental, conforme Convenio RESOLUÇÃO SS n° 130 de 09 de dezembro de
2013, em conformidade com os projetos, planilha, Memoriais e Edital.
Fazem parte integrante do presente contrato o Edital e todos os seus anexos, em
especial: Memorial, Memorial Descritivo e Memorial Elétrico, –
Projetos/Pranchas, Planilha Proposta Comercial; Projetos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS
2.1.
Para melhor caracterização dos serviços, objeto deste Contrato, bem como para
melhor definir e explicitar as obrigações ora contraídas, serão mantidas as
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descrições dos serviços e a serem concluídos pela CONTRATADA, contidos no
Edital, Memorial Descritivo e Memorial Elétrico, projetos/pranchas, Planilhas e
demais anexos, os quais ficam fazendo parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1.

O valor da presente contratação é de R$ __________ (por extenso), fixos e
irreajustáveis, vinculados ao valor da proposta vencedora.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1.

O prazo de vigência deste contrato é 06 (seis) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por iguais e
sucessivas vezes, até o limite e termos da legislação vigente. (Lei de Licitações).

4.2.

Os serviços e obras contratados, conforme item 02 – do Edital, terão o prazo
máximo de 04 (quatro) meses para serem executados e concluídos, conforme
expedição da Ordem de Início de Serviços.

4.3.

Antes do início das obras, a Contratada deverá apresentar ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica à Secretaria Municipal de Projetos e Obras, conforme
praxe na execução de obras públicas. Deverá ainda, fornecer uma cópia da ART à
Divisão de Licitações e Compras, para que seja apensada ao processo licitatório.

4.4.

O prazo para inicio dos trabalhos será de no máximo 05 (cinco) dias, contados a
partir da data de expedição da Ordem de Início de Serviços – OIS.

4.5.

Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos e em sua contagem
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ORDENS DE SERVIÇOS E REALIZAÇÕES
5.1.

5.3.
5.4.

5.5.

Os serviços, objeto deste Contrato, serão solicitados a CONTRATADA pelo
CONTRATANTE, através da Secretaria de Municipal de Projetos e Obras e
Coordenadoria de Projetos e Convênios, mediante Ordem de Serviço, a qual
passará a integrar esse Contrato, em que serão definidos o prazo e a estimativa de
custo.
5.1.1 As despesas advindas da execução do objeto desta licitação correrão por
conta da dotação orçamentária, consignada no orçamento com vigência no
exercício de 2015, convênio sob a categoria econômica 4490.51.00 e
funcional programática 10.301.9023.1.178.
Serão cobrados ISSQN, conforme CTM – Código Tributário Municipal.
Caberá a CONTRATADA, fornecer toda a equipe de obras e de escritório para a
perfeita realização das tarefas definidas no item 2 do Edital, bem como arcar com
todos os encargos de pessoal, alimentação, viagens e demais gastos exigidos para
a execução das obras e serviços.
A execução dos serviços e obras constantes neste contrato, deverão atender
rigorosamente as normas técnicas pertinentes ao assunto e às orientações
complementares da Secretaria Municipal de Projetos e Obras e Coordenadoria de
Projetos e Convênios, sendo expressamente proibida a utilização de matérias
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5.6.

5.7.

5.8.

desqualificados e impróprios e em quantidade menor ao estabelecido, que poderão
comprometer a qualidade, segurança e durabilidade das obras.
Caberá à Secretaria Municipal de Projetos e Obras e Coordenadoria de Projetos e
Convênios acompanhar a execução dos serviços e obras contratados; decidir sobre
problemas técnicos encontrados; orientar a contratada na interpretação dos
projetos e memoriais e fiscalizar a perfeita execução dos mesmos, principalmente
no caso de falhas, omissões ou não anotações e/ou informações na documentação
técnica.
Antes do inicio das obras, a contratada deverá apresentar ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica à Secretaria Municipal de Projetos e Obras, conforme
praxe na execução de obras públicas.
As contas de água e energia elétrica serão de responsabilidade total da empresa
contratada, durante o período de execução de execução das obras e serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
6.1.

A CONTRATADA poderá, mediante prévia e expressa autorização do
CONTRATANTE, sub-contratar a execução de parte dos serviços que pela sua
própria especificidade, não possam por ela ser realizados.
6.1.1. Neste caso, os serviços executados por terceiros, serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que se refere a sua
remuneração, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer pagamento
além dos previstos neste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE PAGAMENTO
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Os pagamentos serão feitos conforme medição e de acordo com o Cronograma
Físico Financeiro.
Os pagamentos serão efetuados, dentro de até 20 (vinte) dias, após o recebimento
da nota fiscal/fatura com a medição, e serem conferidos e atestados pelas
Secretárias Municipais de Projetos e Coordenadoria de Projetos e Convênios,
órgãos responsáveis pelo controle, fiscalização e medição das obras, após
verificação criteriosa da execução dos quantitativos na planilha vencedora do
certame.
Em conformidade com o disposto na legislação vigente, em especial nas Leis
Federais nº 8.880, de 27/05/94 e nº 9.069, de 29/06/95 e na Medida Provisória nº
1675-39 de 29/06/98, não se aplica reajustamento de preços, por ser o contrato
inferior a (12) doze meses.
A Nota Fiscal / Fatura, deverá estar acompanhada do atestado de conclusão de
cada medição, emitido e assinado pelas Secretarias Municipais de Projetos e
Obras e Coordenadoria de Projetos e Convênios, órgão responsável pela
fiscalização da execução do contrato, com base, no valor da proposta da empresa
vencedora deste certame.
Os preços ofertados não sofrerão quaisquer reajustes durante o prazo de vigência
do contrato, que será de 10 (dez) meses, e em conformidade com o disposto na
legislação vigente, em especial nas Leis Federais n.º 8.880, de 27/05/94 e n.º
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9.069, de 29/06/95 e na Medida Provisória n.º 1675-39 de 29/06/98, em que fica
suspensa a aplicabilidade de reajustamento de preços, por ser o contrato inferior a
12 (doze) meses.
CLÁUSULA OITAVA – DOS IMPOSTOS
8.1.

Os tributos e demais encargos (impostos, taxas, tarifas, emolumentos,
contribuições fiscais, para fiscais e correlatos) devidos em decorrência, direta ou
indireta, deste instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, que os recolherá, sem direito a reembolso.
O CONTRATANTE quando for retentor, descontará e recolherá, nos prazos da
lei, os pagamentos que efetuar, à parte que for devida pela CONTRATADA,
segundo a legislação vigente.

8.2.

Serão retidos por parte da Prefeitura Municipal de Itirapina, os valores referentes a
INSS que incidirem sobre o valor total dos serviços contratados e executados
(sobre o valor total da nota fiscal/fatura), conforme orientação da Controladoria
Geral da União e Ministério da Previdência Social.

CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS
9.1.
9.2.

9.3.

A seu exclusivo critério, o CONTRATANTE poderá suspender total ou
parcialmente a execução dos serviços, avisando a CONTRATADA por escrito.
Ocorrendo o previsto no item “9.1.”, acima, o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor proporcional aos serviços executados até a data de
comunicação da suspensão. Caso a CONTRATADA tenha recebido qualquer
pagamento relativo a este Contrato, o mesmo será descontado da remuneração que
vier a ser definida.
A comunicação para reinício dos serviços, se ocorrer, será feita por escrito, tendo
a CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias par reiniciá-los, a contar do
recebimento de tal comunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA
CONTRATADA
10.1.

–

OBRIGAÇÕES

E

RESPONSABILIDADES

DA

A CONTRATADA, além das demais responsabilidades previstas neste Contrato e
seus anexos, obriga-se a:
a)
organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com
eficiência o objeto deste Contrato;
b)
realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita
observância às legislações federal, estadual e municipal e a quaisquer ordens
ou determinações do Poder Público;
c)
permitir e facilitar o CONTRATANTE, o acompanhamento e verificação
dos serviços em realização, o que não isentará a CONTRATADA de suas
responsabilidades;

68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021
Processo nº 1.705/13
Fls.: ______________
Ass.: _____________

d)

10.2.

10.3.
10.4.

refazer, às suas expensas, os serviços executados com erro ou imperfeição
técnica, salvo se decorrentes de informação errônea do CONTRATANTE,
sem prejuízo das multas contratuais;
e)
comunicar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive
transgressões às normas técnicas ou leis em vigor, que vier a constatar nos
serviços realizados;
f)
responsabilizar-se-á direta e exclusivamente pelos serviços e por sua
exequibilidade até a conclusão dos mesmos e, consequentemente, responder
pelos danos que venha, direta ou indiretamente, causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros.
A execução dos serviços e obras constantes desta contratação deverão atender
rigorosamente as normas técnicas pertinentes ao assunto e às orientações
complementares da Secretaria Municipal de Projetos e Obras, sendo
expressamente proibida a utilização de materiais desqualificados e impróprios, e
em quantidade menor ao estabelecido, que poderão comprometer a qualidade, a
durabilidade e a segurança das obras e serviços.
Não serão aceitos materiais em quantitativos e qualidades inferiores ao
estabelecido na planilha e projeto originário.
As obras e serviços serão acompanhados pelo engenheiro responsável da
Prefeitura Municipal de Itirapina.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MODIFICAÇÕES NOS SERVIÇOS
11.1.

Ao CONTRATANTE é facultado introduzir modificações consideradas
imprescindíveis nos serviços, objeto deste Contrato, antes ou durante a execução
dos mesmos.

11.2.

Se as modificações provocarem alguma alteração contratual, a CONTRATADA
deverá comunicar imediatamente tal fato ao CONTRATANTE, para que
eventuais divergências venham a ser sanadas de comum acordo bem como, para
possibilitar ao CONTRATANTE a análise quanto à necessidade de eventual
aditamento Contratual.

11.3.

O presente contrato está sujeito a alterações, nas hipóteses previstas nos artigos 58
e 65, da lei nº 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.032/95 e
nº.9.648/98.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TOLERÂNCIA
12.1.

Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir a
inobservância mesmo por omissão, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas
e condições deste Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer
modo, afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais
permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MULTAS
13.1

Se a contratada inadimplir o contrato;
13.1.1.
no todo, incidirá uma multa de 30% (trinta) sobre o valor total do
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13.2.
12.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.
13.8.

pedido de compra (empenho), ainda ficará sujeita às sanções previstas nos
artigos 87 e 88, da Lei Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8883/94 e
nº 9032/95;
13.1.2.
em parte, incidirá uma multa de 25% (vinte e cinco) sobre o valor
total do Contrato (empenho), ainda ficará sujeita às sanções previstas nos
artigos 87 e 88, da Lei Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8883/94 e
nº 9032/95;
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
O atraso injustificado na execução implicará na aplicação de multa na forma
prevista no artigo 86, da Lei nº 8666/93, atualizada pelas Leis nº 8883/94 e
nº.9032/95, sobre o valor total da contratação e conforme a proporção
correspondente aos seguintes percentuais:
a)
Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia
de atraso;
b)
Atraso de 06 (seis) a 15 (quinze) dias, multa de 0,2% (dois décimos por
cento), por dia de atraso;
c)
Atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias, multa de 0,4% (quatro décimos
por cento), por dia de atraso;
d)
Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,9 % (nove décimos por cento),
por dia de atraso.
A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando
cabíveis.
O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da intimação do interessado.
Imposta a multa, deverá ser paga no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar de sua
intimação.
13.6.1. da aplicação da multa o contratado será intimado pessoalmente e por
escrito para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar recurso, se
desejar, nos termos da legislação vigente.
13.6.2. o não pagamento da referida multa, dentro do prazo previsto, ensejará sua
inscrição na Dívida Ativa, para posterior cobrança judicial.
Em nenhuma hipótese, o total das multas aplicadas poderá ultrapassar o valor do
contrato à data da aplicação das penas.
A multa poderá ser paga e/ou descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Prefeitura Municipal de Itirapina e/ou descontado do valor da garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
14.1.

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato de pleno direito,
independentemente de qualquer formalidade, sem que assista a CONTRATADA o
direito de reclamação ou indenização, nos seguintes casos:
a)
inadimplemento de cláusula contratual por parte da CONTRATADA;
b)
inobservância de recomendação de dados fornecidos;
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c)

14.2.

14.3.

imperícia, negligência, imprudência, atraso e desídia, na realização dos
serviços contratados;
d)
liquidação judicial ou extrajudicial, falência, concordata ou concurso de
credores da CONTRATADA;
e)
quando o valor das multas aplicadas ultrapassar 10% (dez por cento) do
valor do Contrato ou Ordem de Serviço.
Constituem, ainda, motivos para a rescisão contratual, por parte do
CONTRATANTE, além dos casos já enumerados, quaisquer fatos que, a seu
critério, venham a desabonar a idoneidade técnica ou financeira da
CONTRATADA, ressalvado os direitos decorrentes dos serviços executados.
A CONTRATADA receberá o pagamento dos serviços executados até a data da
rescisão, deduzindo-se eventuais multas aplicadas, se houver, dando-se por
definitivamente encerrado este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES
15.1.

A correspondência recíproca relativa a este Contrato, será considerada efetuada,
se entregue com protocolo de recebimento, do qual constará o assunto, data de
recebimento e nome do remetente, nos endereços mencionados neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1.

Fica eleito a Vara Distrital de Itirapina, Comarca de Rio Claro-SP, com exclusão
de qualquer outra, por mais privilegiada que seja, para dirimir as questões
oriundas deste Contrato, devendo a parte vencida pagar à vencedora as custas,
despesas extrajudiciais e demais cominações legais e contratuais. Quaisquer
quantias devidas ao CONTRATANTE, pela CONTRATADA em decorrência
deste Contrato, serão cobradas pelo rito da execução, conferindo-se a este, para
todos os fins e efeito, o caráter de título executivo extrajudicial.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o
presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, perante 02 (duas) testemunhas
instrumentárias.
Itirapina, _____ de _______________ de 2.015.

MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
Eng.º José Maria Cândido
Contratante
________________________________
Contratada
TESTEMUNHAS:
______________________________
NOME:
RG:

____________________________
NOME:
RG:
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ANEXO XVIII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO de ITIRAPINA
Órgão ou Entidade: Prefeitura
Contrato n° (de origem): _____
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma e

ampliação do Centro de Saúde III – referente ao programa QUALIS UBS FASE II,
com fornecimento de material, mão de obra e ferramental, conforme Convenio
RESOLUÇÃO SS n° 130 de 09 de dezembro de 2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina
Contratada: ___________________________________
Advogado(s):
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins
de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar
todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o
caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Itirapina, __ de ______ de 2015.

__________________________
Prefeitura Municipal de Itirapina
Engº José Maria Candido

__________________________
Contatada
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