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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 16/2018 

PROCESSO Nº 1819/2018 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

A Prefeitura do Município de Mairinque, por autorização do Senhor Secretário Municipal de Obras, nos autos 

do Processo administrativo de nº 1819/2018, torna pública que se acha aberta licitação na modalidade de 

CONCORRENCIA PÚBLICA de nº 001/2018, do tipo empreitada pelo menor preço global, nos termos do Edital 

de nº 16/2018 e seus anexos: 

OBJETO: Registro de Preços para a Melhoria do Sistema Viário Municipal compreendendo: Movimentação de 

terra , manutenção e Recuperação de Leito e Subleito, Manutenção e Recuperação de Pavimentação (Leito 

Carroçável) Asfáltica e/ou Blocos Sextavados de Concreto, Recapeamento e Sinalização Viária para a Secretaria 

de Obras, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I.  

DATA/HORA/LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES "1" E "2" E ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 

27/04/2018 ás 10h00min, na Sala de Abertura de Procedimentos Licitatórios, no Paço Municipal, na 

cidade de Mairinque-SP. 

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

A pasta contendo o Edital e os respectivos anexos da Licitação poderão ser retirados junto ao Departamento 

de Licitações e Contratos Administrativos desta Prefeitura Municipal, no horário compreendido das 09h00 as 

16h00 de Segunda a Sexta-Feira, mediante o pagamento do custo de reprodução no importe de R$ 10,00 (dez 

reais), ou pelo endereço eletrônico WWW.MAIRINQUE.SP.GOV.BR, Informações sobre esta licitação poderá 

ser obtida, pelos telefones (11) 4718-8714 

Recomendamos ainda, consultas à página: WWW.MAIRINQUE.SP.GOV.BR para eventuais comunicações, 

esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo licitatório. 

Extrato de Publicação, Jornal de grande circulação– Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e na pagina 

WWW.MAIRINQUE.SP.GOV.BR  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

PROCESSO Nº 1819/2018 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIOS 

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Mairinque, constituída pela 

Portaria nº378/2017  e alterações, faz saber que: 

 

Acha-se aberta, sob a modalidade CONCORRÊNCIA, licitação do tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento 

MENOR PREÇO GLOBAL,para Registro de Preços para a Melhoria do Sistema Viário Municipal compreendendo 

: Movimentação de terra , manutenção e Recuperação de Leito e Subleito, Manutenção e Recuperação de 

Pavimentação (Leito Carroçável) Asfáltica e/ou Blocos Sextavados de Concreto, Recapeamento e Sinalização 

Viária. conforme objeto sob o título específico, indicado no item “1” deste edital. 

 

Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até as 09:30 horas do dia 27 de Abril de 

2018, junto a sala de compras e licitação no paço municipal, com endereço na Cidade de Mairinque, Estado de 

São Paulo,sito à Avenida Lamartine Navarro, 514, centro, Mairinque/SP – Mairinque, dois (02) envelopes, um 

contendo a “documentação” e o outro a “proposta comercial”, tudo conforme previsto neste edital, local em 

que em seguida, em ato público se dará a ABERTURA dos mesmos. 

 

A licitação é regida pelo disposto no DECRETO MUNICIPAL Nº 6323, de 14 de Julho de 2017 e na LEI F EDERAL 

Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e, em especial, pelas normas e condições expressas neste 

edital. 

 

1 OBJETO: Registro de Preços para a Melhoria do Sistema Viário Municipal compreendendo: 

Movimentação de terra , manutenção e Recuperação de Leito e Subleito, Manutenção e 

Recuperação de Pavimentação (Leito Carrocável) Asfáltica e/ou Blocos Sextavados de 
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Concreto, Recapeamento e Sinalização Viária 

 

2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar desta CONCORRENCIA as empresas 

que: 

 

a) Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante 

deste instrumento e seus anexos. 

 

b) Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

c) Prestar garantia de 1% do valor estimado do lote o qual deseja participar, nos termos do item 

8.3.4. 

 

2.1 Será vedada a participação de empresas: 

 

a) Declaradas inidôneas para licitar por ato do Poder Público. 

 

b) Sob processo de recuperação de crédito ou insolvência civil. 

 

c) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do 

Estado, do Distrito Federal ou do Município, pelo órgão que o praticou, bem como as que 

tenham sido punidas com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

d)  Que estiverem suspensas de licitar e contratar por qualquer órgão da Administração Pública, 

em todas as suas esferas. 

 

e) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 
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f) Enquadradas nas disposições do Art. 9° da Lei Federal 8666/93. 

 

2.2 A participação nesta CONCORRÊNCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que 

conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem 

como às disposições contidas no Decreto Municipal n° 6323, Lei Federal nº 8.666/1993 e 

demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste 

correspondente. 

 

2.3 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejem se valer dos benefícios da Lei 

Complementar 123 de 2006, deverão apresenta, dentro do envelope de documentação, 

declaração que comprove a referida condição. 

 

2.4 A proponente deverá declarar, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra 

na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar 123/06, bem assim, que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao 

seu desenquadramento dessa situação.  

 

2.5  A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 123, 

de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo 

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na 

legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação 

da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.  

 

2.6 A falta da declaração de enquadramento da empresa proponente como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da 

licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 2006, salvo se a 

própria licitante desistir de sua participação no certame, na sessão pública de abertura da 

licitação, retirando seus envelopes. 
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3 DO CREDENCIAMENTO: Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos (fora dos envelopes): 

 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 

de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos 

a presente licitação, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre 

os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

3.1 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

 

3.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada.  

 

4 REGIME DE EXECUÇÃO: O Regime de execução do(s) futuro(s) contrato(s) será(ão) pelo 

critério de execução indireta por preço unitário da mensal, e critérios estabelecidos nesse 

Edital e nos seus anexos. 

 

4.1 O Contrato, a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Mairinque e o vencedor do 

certame, terá validade de doze (12) meses corridos, a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço. 

 

4.2 2.2. O prazo previsto na Cláusula "4.1" poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, na forma do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 
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5 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento da(s) fatura(s) será efetuado diretamente na 

Tesouraria da Prefeitura do Município de Mairinque, com o prazo de carência de até 28 

(vinte e oito) dias contados da data do recebimento de cada medição do objeto da licitação, 

salvo se este dia coincidir com Sábado, Domingo, Feriado, ou dia em que não houver 

expediente na sede da prefeitura do Município de Mairinque, hipótese em que prorrogar-se-

á para o primeiro dia útil que se seguir. 

 

5.1 Mediante requerimentos mensais apresentados à PREFEITURA pela(o) contratada(o), serão 

efetuadas, após decurso dos respectivos períodos as medições dos serviços executados, 

desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da 

respectiva medição; 

 

5.2 Planilha de Medição, em 03 vias; 

 

5.2.1 Após aprovadas às medições pela Prefeitura, a contratada emitirá a correspondente Nota 

Fiscal que deverá ser apresentada ao Secretário de Obras, até o 5º dia útil da data da 

aprovação da medição; 

 

5.3 Às parcelas pagas com atraso superior a trinta (30) dias incidirão juros de mora de seis por 

cento (6,0%) ao ano e correção monetária através do INPC-IBGE, tudo "pro rata tempore". 

 

5.4 As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento 

correrá cinco (05) dias úteis após a data de sua reapresentação. 

 

5.5 Os preços dos serviços objeto do presente contrato não serão reajustados a cada 12 (doze) 

meses, contados da data da apresentação da proposta, com base na variação do IPCA, do 

mesmo período. 

 

6 DOTAÇÃO: As despesas com as contratações serão oneradas/suportadas com receita de 
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transferências correntes recebidas de outras esferas de governo consignadas nas seguintes 

indicações e dotações orçamentárias do município: 

 

Obras e Serviços Públicos: 02.09.01.15.451.0027.1.039.4.4.90.51  

 

7 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: Sob pena de DESQUALIFICAÇÃO, os envelopes 

deverão ser entregues totalmente fechados, indevassáveis e rubricados em seus fechos, um 

deles com a designação “ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO”, destinados aos documentos 

para habilitação, conforme item “8” e seus subitens deste edital e, o outro com a designação 

“ENVELOPE 02 – PROPOSTA”, que deverá conter a proposta de preços, conforme item “9”e 

seus subitens deste edital. 

 

7.1 Os envelopes deverão conter em sua parte externa, respectivamente, as seguintes 

referências: 

 

 À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/18 

“ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO” 

NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/18 

“ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL” 

NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO 

 

8 HABILITAÇÃO: Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem em ordem e 

válidos os documentos a seguir mencionados, os quais deverão vir contidos no “ENVELOPE 

Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO”, em uma via cada, no original ou por qualquer processo de cópia 
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autenticada por cartório competente, ou ainda, por publicação no órgão da Imprensa Oficial 

do Estado, salvo se, constar no respectivo documento que o mesmo só é válido no original, 

sendo: 

 

8.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistira em: 

 

8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

8.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

8.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

8.1.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

 

8.1.5 No caso de Cooperativas prova de filiação na Organização das Cooperativas do Estado de São 

Paulo – OCESP. 

 

8.1.5.1 Quando cooperativas apresentar também: 

I) a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação 

e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição; 

II) a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI de cada um 

dos cooperados relacionados; 

III) a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço; 

IV) o registro previsto na Lei 5.764, art. 107; 
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V) a comprovação de integração das respectivas quotas partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; e 

VI) os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

a) ata de fundação; 

b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; 

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia que os aprovou; 

d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias; 

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembléias gerais 

reuniões seccionais; e 

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

 

8.1.6 O objeto social das empresas participantes deverá ser compatível com o objeto da licitação. 

 

8.2 REGULARIDADE FISCAL, consistente em: 

 

8.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF); 

 

8.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto da licitação; 

 

8.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação das certidões 

competentes, cujo prazo de expedição, para efeito de validade, deverá ser de até trinta (30) 

dias anteriores a data para a entrega dos envelopes, se outro prazo de validade não lhe 

constar expressamente; 

 

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do Licitante, feita 

por meio da apresentação das certidões negativas de débitos, inscritos e não inscritos na 

Divida Ativa, relativos aos tributos relacionados ao objeto desta licitação, cujo prazo de 
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expedição, para efeito de validade, deverá ser de até trinta (30) dias anteriores a data para a 

entrega dos envelopes, se outro prazo de validade não lhe constar expressamente; 

 

8.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Mobiliário), do local do domicílio ou da 

sede do interessado, através da apresentação da(s) certidão(ões) competente(s) cujo prazo 

de expedição, para efeito de validade, deverá ser de até trinta (30) dias anteriores a data 

para a entrega dos envelopes, se outro prazo de validade não lhe constar expressamente; 

 

8.2.6 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da 

apresentação da Certidão competente (FGTS), cujo prazo de expedição, para efeito de 

validade, deverá ser de até 30 (tinta) dias anteriores a data para a entrega dos envelopes, se 

outro prazo de validade não lhe constar expressamente; 

 

8.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas), cujo prazo de expedição, para efeito de validade, deverá 

ser de até trinta (30) dias anteriores a data para a entrega dos envelopes, se outro prazo de 

validade não lhe constar expressamente; 

 

8.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, consistente em: 

 

8.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com os 

respectivos termos de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, devidamente registrados no órgão competente e 

assinados; 

 

8.3.1.1 Nos casos de empresas recém-constituídas, item 8.3.1 deverá ser substituído por balanço de 

abertura, devidamente registrado ou autenticado no órgão competente e assinado; 

 

8.3.1.2 Nos casos de sociedades regidas pela Lei Federal n° 6.404/76 (sociedade anônima), deverá 
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ser apresentado através de publicação em Diário Oficial; 

 

8.3.1.3 Para as empresas que efetuarem a escrituração digital através do Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED (Decreto Federal n° 6.022/2007), deverão ser apresentados o 

Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis extraídos do sistema, juntamente 

com o recibo de entrega e requerimento de autenticação de livro digital, nos termos da 

Instrução Normativa DNRC nº 107/2008; 

 

8.3.1.4 Apresentação dos índices econômicos e financeiros a seguir mencionados, extraídos do 

balanço devidamente assinados: 

 

a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,0 (um vírgula zero), obtido através 

da seguinte fórmula: 

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 

b) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,0 (um vírgula zero), obtido através da 

seguinte fórmula: 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

c) Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou menor do que 0,5 (zero vírgula cinco), obtido 

através da seguinte fórmula: 

IEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total 

 

8.3.2 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não 

anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. 

 

8.3.2.1 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor. 
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8.3.3 Comprovação do Capital Social Integralizado ou patrimônio líquido de, no mínimo 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total ofertado em reais estimado para a 

contratação, devendo sua comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta e na forma da Lei. 

 

8.3.4 Na forma do inciso III, do art. 31, da Lei Federal 8.666/93, a licitante ainda deverá apresentar 

garantia mediante uma das modalidades previstas no caput e no § 1° do art. 56 da Lei 

Federal 8.666/93, correspondente a 1% (um por cento) do valor total anual em reais 

estimado para a contratação, R$ 16.572.462,66 (dezesseis milhões, quinhentos e setenta e 

dois reais, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) 

 

8.3.4.1 O prazo de validade da garantia de que trata o subitem 8.3.4 deverá ser de no mínimo 60 

(sessenta) dias, devendo este prazo, se necessário, ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos. 

 

8.3.4.2 A garantia prevista no subitem 8.3.4 e na forma exigida pelo subitem 8.3.4.1 a proponente 

deverá recolher a importância devida no Departamento Financeiro/tesouraria existente na 

Prefeitura de Mairinque. 

 

8.3.4.3 A devolução da garantia para licitar será efetuada após publicação no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo, do ato que homologar a presente licitação, mediante requerimento do licitante 

devidamente protocolado, na Coordenadoria Geral de Licitações, sito no endereço constante 

deste edital. 

 

8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, consistente em: 

 

8.4.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA/CONFEA), válida na data da abertura da Licitação; 
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8.4.2. Atestado(s) de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto 

do item ofertado desta licitação, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado que comprove(m) a prestação de serviços objeto da presente licitação. 

 

 a) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ao) ser apresentado(s) em papel timbrado, no 

original ou cópia devidamente autenticada assinado(s) e com a identificação do 

representante que o(s) subscreve(m), com a devida identificação e número do telefone para 

possível contato; 

b) O Atestado fornecido deverá ser por item, devendo ainda comprovar a prestação de 

serviços de no mínimo 50% do objeto ofertado. 

 

8.4.3. Comprovação de possuir, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível 

superior que possua vínculo com a Licitante, através de: 

 

 a) Cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotações de CTPS – Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, acompanhada da respectiva Ficha de Registro de Empregados, 

nos termos da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto no 61.799/87;  

b) No caso de sócios, a Licitante deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em 

vigor na data de apresentação dos documentos desta licitação;  

c) Quando se tratar de dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio de 

cópia da Ata da Assembléia, referente a sua investidura no cargo ou o Contrato Social;  

d) Caso o profissional seja autônomo, contratado pela licitante para a realização do objeto 

licitado, a proponente deverá apresentar o respectivo contrato de prestação de serviços, 

devidamente registrado no órgão competente, demonstrando que preenche os requisitos e 

se responsabiliza tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos do disposto na 

Súmula 25, do TCE - SP.  

 

8.4.4 Declaração formal sob as penas da lei, com firma reconhecida de disponibilidade de toda a 

mão de obra e equipamentos adequados para a realização do objeto do certame caso venha 

a licitante ser julgada vencedora; 
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8.4.4.1 As cooperativas além da declaração deverão apresentar comprovação, anterior a data da 

licitação, da filiação do cooperado, através de Ata de Assembléias onde conste a sua 

inclusão; 

 

8.5 GERAIS, consistente em: 

 

8.5.1 Declaração de que não está enquadrado em nenhuma das condições que vedam a 

participação na licitação; 

 

8.5.2 Declaração expressa de aceitação integral e irretratável nas normas e condições 

estabelecidas no edital, bem como, a submissão e observância dos regulamentos e normas 

gerais e especiais que regem a matéria; 

 

8.5.3 Declaração assinada pelo responsável da empresa, que não outorga trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre aos menores de dezoito (18) anos, e qualquer trabalho aos menores de 

dezesseis (16) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos. 

 

8.5.4 Atestado de visita, cujo modelo anexo deverá ser devidamente preenchido pelo licitante, 

Anexo IV. As visitas deverão ser realizadas pelo Responsável da empresa licitante ou 

representante legal, a empresa interessada deverá marcar a visita pelos telefones 4718-8663 

(Departamento de Obras e Serviços Públicos) 

 

OBS.: As certidões extraídas da Internet devem ser apresentadas no original. 

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa - CPD-EN, dentro do prazo de validade. 

 

9 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, a proposta deverá ser 

apresentada em uma única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel 

timbrado da licitante, redigida em apenas uma face da folha, em linguagem clara e que não 

dificulte a exata compreensão de seu enunciado, e conterá: Razão social, endereço, CNPJ, 
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telefone e fax, devendo constar ainda, de forma precisa os elementos e requisitos seguintes: 

 

9.1 Especificação clara, completa e detalhada conforme padrão definido no Anexo III; 

 

9.2 O desconto, em algarismo e por extenso, com centavos de no máximo 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula; 

 

9.2.1 O valor ofertado por item deve ter como referência os valores praticados no mercado para 

pagamento em até 28 (vinte e oito) dias, não podendo ter embutidos encargos financeiros; 

 

9.2.2 Declaração expressa de que os preços contidos na proposta comercial incluem todos os 

custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, 

serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucros e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

9.3 Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em algarismo e por 

extenso, prevalecerá o valor por extenso.  

 

9.4 Data base dos preços propostos; 

 

9.4.1 Indicar obrigatoriamente e fazer constar de sua proposta, o sindicato representativo da 

categoria profissional envolvida nos serviços contratados. 

 

9.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da abertura dos envelopes 01 – PROPOSTA DE PREÇOS; 

 

9.6 Assinatura e identificação do responsável pela empresa (sócio(a) ou diretor(a)); 

 

9.7 A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as normas 

legais, regulamentares e editalícias que regem a presente licitação. Não serão admitidas, 
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posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação da Proposta de 

Preços, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolso e 

indenizações de qualquer natureza; 

 

9.8 Para as Cooperativas, o preço ofertado será acrescido de 15% (quinze por cento) para efeito 

de equalização, observados os termos das Leis Federais nºs 9.876/99 e 8212/91; 

 

10 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: A presente licitação será processada nos Termos do 

disposto no art. 43 da Lei 8.666/93 e suas alterações, observando-se que: 

 

11 ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO: A presente Concorrência será processada e 

julgada de acordo com o procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.1 Abertura dos envelopes nº 01 – Documentação: 

 

11.1.1 No local, hora e dia designado no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou de 

seus representantes que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a 

Comissão Permanente de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 

DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou 

seus representantes credenciados, procedendo, a seguir, à abertura do envelope 

DOCUMENTAÇÃO. 

 

11.1.2 Os documentos contidos nos Envelopes nº 01 – Documentação serão examinados e 

rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como, pelos 

proponentes ou seus representantes credenciados. 

 

11.1.3 Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do Envelope nº 01 – 

Documentação, através de pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, 

sendo inserida em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração 

pertinente, a qual será assinada pelos  membros da Comissão e licitantes ou seus 
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credenciados. 

 

11.1.4 Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será 

suspensa, publicando-se o resultado no órgão de Imprensa Oficial do Estado, para o 

conhecimento de todos os participantes. 

 

11.1.5 Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, 

após a publicação do resultado na Imprensa Oficial do Estado, e, decorrido o prazo para 

interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este. 

 

11.2 Critérios para julgamento da documentação: 

 

11.2.1 Serão inabilitados à presente licitação os participantes que: 

 

a) Apresentarem a documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, 

cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva; 

 

b) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item “8”  e seus sub itens. 

 

11.2.2 Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito (08) 

dias úteis para a reapresentação de nova documentação, escoimadas das causas que ensejou 

a inabilitação. 

 

11.3 Abertura do Envelope nº 2 – Proposta: 

 

11.3.1 Os envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas serão abertos no local mencionado no 

preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação, se houver desistência expressa 

de interposição de recursos, feita pelas proponentes, ou após decorrido o prazo para 

interposição de recursos ou julgados os interpostos, cuja data e horário será comunicado 

através da Imprensa Oficial do Estado; 
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11.3.2 Uma vez aberta as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 

admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as 

ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas no edital; 

 

11.3.3 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus representantes presentes, e será 

procedida a sua leitura; 

 

11.3.4 Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do Envelope nº 02 – 

Proposta, através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, devendo 

toda e qualquer declaração pertinente constar em ata, que será assinada pelos membros da 

Comissão e pelos proponentes. 

 

11.3.5 Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será 

encerrada, sendo o resultado publicado através da Imprensa Oficial do Estado. 

 

11.4 Será(ão) considerado(s) vencedor(es) o(s) licitante(s) habilitado(s) que oferecer(em) o(s) 

MENOR PREÇO GLOBAL, levando-se em consideração a somatória de todos os preços 

unitários. 

 

11.5 Critério de Julgamento da PROPOSTA: 

 

11.5.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Estiverem em desacordo com o edital; 

 

b) Apresentarem preços baseados nos de outras propostas; 

 

c) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 
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d) Com preços acima dos valores estimados no “Termo de Referência” deste edital; 

 

d.1) No caso de a proposta ser considerada inexeqüível, a Comissão solicitará justificativa 

detalhada da composição de custos para avaliação de realização. 

 

11.5.2 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito 

(08) dias úteis para a reapresentação de novas propostas, escoimadas das causas que 

ensejou a desclassificação. 

 

11.5.3 Após o exame das propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando em conta 

exclusivamente o MENOR PREÇO GLOBAL, considerando a somatória de todos os preços, das 

propostas que atendam integralmente o edital, por item e por unidade. 

 

11.5.4 No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público, 

conforme disposto no §2 do art. 45 da Lei 8.666/93. 

 

11.5.5 Será assegurado o exercício do direito de preferência as microempresas e empresas de 

pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a 

proposta primeira classificada. 

 

12 RECURSOS: As impugnações ao edital e recursos deverão ser protocoladas junto ao Protocolo da 

Prefeitura de Mairinque, com endereço na Av. Nicolau Ferreira de Souza, nº. 280 – Bairro Centro, 

no horário de expediente, sendo que os recursos hierárquicos deverão ser dirigidos ao Ex.mo. Sr. 

Prefeito Municipal. 

 

13 PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A vencedora deverá 

assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de cinco (05) dias úteis, contados da data da 

publicação da homologação – adjudicação do certame, junto a Secretaria de Obras e serviços 

Púlicos, no Departamento de Compras e Licitações. 
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13.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

 

14 FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Para a utilização da Ata de Registro de 

Preços, a unidade deverá requisitar do(s) detentor (es) da Ata, obedecida a ordem de 

classificação, os serviços registrados mediante a elaboração do termo contratual, convocando-o 

para a sua aceitação. 

 

14.1 Cada Termo Contratual/Autorização de Fornecimento deverá ter, no mínimo: 

 

a) número da Ata; 

b) quantidades; 

 

c) descrição dos serviços; 

 

d) dotação orçamentária onerada; 

 

e) valor; 

 

f) condições de pagamento; 

 

g) penalidades. 

 

14.2 Das penalidades: 

 

14.2.1 Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a detentora da ata ficará 

sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
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a) multa diária de cinco décimos por cento (0,5%) por dia, por atraso injustificado na prestação dos 

serviços; 

 

b) pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 

8.666/93 e multa de vinte por cento (20%) sobre o valor dos serviços não executados; 

 

14.2.2  O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo 

por ela a garantia oferecida, e os pagamentos futuros pela diferença, se houver. 

 

14.2.3 As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o 

pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que seu ato punível venha a acarretar a Administração. 

 

14.3 Dos preços: 

 

14.3.1 os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a execução dos serviços constante no termo 

contratual. 

 

15 PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO(S) FUTURO(S) TERMO(S) DE CONTRATO(S): Sob 

pena de perda do direito da contratação, o DETENTOR DA Ata de Registro de Preços deverá firmar 

o Termo de Contrato no prazo de cinco (05) dias corridos, contados da data em que for convocado 

pela Prefeitura do Município de Mairinque. 

 

15.1 O prazo cedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 

 

15.1.1 Se o detentor da Ata se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar o 

Termo de contrato, dentro do prazo previsto no item “15” ou sub item “15.1”, caracterizará o 
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descumprimento total; da obrigação, ficando sujeita à multa de vinte por cento (20%) sobre o 

valor dos contratos a serem firmados, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da lei 

nº 8.666/93. 

 

15.2 Como condição para a assinatura do contrato, será exigida o depósito de garantia de 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, podendo a mesma ser representada por caução em 

dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. 

 

15.2.1 Em caso de aditamento de contrato, a garantia ofertada deverá ser renovada pelo mesmo prazo 

do aditamento, se for o caso. 

 

16 PENALIDADES: Sem prejuízo do disposto no Artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, o contratado 

ficará sujeito as seguintes penalidades: 

 

16.1 Pelo atraso na execução do contrato – multa moratória de cinco décimos por cento (0,5%) por dia 

de atraso, até o limite de cinco (05) dias, após o que será considerada infração contratual, com a 

conseqüente rescisão da contratação, independentemente de qualquer aviso ou notificação, sem 

prejuízo da multa prevista no subitem seguinte; 

 

16.2 Pela infração a qualquer das cláusulas contratuais – multa contratual de vinte por cento (20%) 

sobre o valor contratado.  

 

16.2.1 O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por 

ela a garantia oferecida, e os pagamentos futuros pela diferença, se houver. 

 

16.2.2 As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o 

pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que seu ato punível venha a acarretar a Administração. 

 

17 DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: Integram o presente edital: 
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17.1 ANEXO I –MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

17.2 

 

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REGISTRO DE PREÇOS – INFRA ESTRUTURA URBANA  

 

17.3 

 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA 

 

17.4 ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

 

17.5 ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.6 ANEXO VI – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

17.7 ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

17.8 

 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

18 INFORMAÇÕES E ESCLARESCIMENTOS A RESPEITO DA LICITAÇÃO: Quaisquer esclarecimentos ou 

informações a respeito da presente licitação poderão ser obtidos junto ao Departamento de 

Compras e Licitações ou através do telefone (011) 4718-8714sempre no horário das 08:30 às 

12:00 horas ou das 13:30 às 16:00 horas. 

 

19 DISPOSIÇÕES GERAIS: Aplica-se à presente licitação as seguintes disposições gerais: 

 

19.1 Não se admitirá a entrega de envelopes via postal. 

 

19.2 Cada licitante deverá ser representado por apenas uma pessoa em cada sessão, não se admitindo 

que uma mesma pessoa represente mais de um interessado. 
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19.3 A Prefeitura do Município de Mairinque se reserva no direito de somente contratar com o 

adjudicatário se o mesmo comprovar, por ocasião da contratação, que está em dia com todas as 

obrigações legais, fiscais e com a Seguridade Social, situação que deverá manter durante todo o 

prazo contratual. 

 

  

20 FORO: Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Mairinque. 

 

 
E para que ninguém alegue ignorância, vai o presente edital afixado no site desta Prefeitura, no lugar de 

costume, bem como, publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de Grande circulação na região, 

conforme determina o artigo 21, inciso II e III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

Mairinque, 21 de Março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

 

 

 ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA 
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ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

 

Informamos que para a Obra Melhoria do Sistema Viário Municipal, 

Mairinque - SP. 

Os índices de maior relevância são: 

 

 
1.0 Execução de perfil extrusado no local - 45 CM BASE X 15 CM ALTURA: 

360 m3.  
2.0 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 

CBUQ -> CAMADA E=4CM. Incluindo fornecimento, carga, transporte, 
descarga e aplicação: 700,00 m². 

3.0 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm: 400,00 m.  
4.0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO DE 35 MPA, ESPESSURA DE 

8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM 
REJUNTE EM AREIA: 6.000,00 m². 
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
 

 

Vimos por meio desta, apresentar a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 

REGISTRO DE PREÇOS – MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS PÚBLICAS onde estão relacionados os 

itens a seguir 1.1 - Serviços preliminares, 1.2 - Movimentação de terra, 1.3 - 

Recuperação/Manutenção de Drenagem, 1.4 - Recuperação de Base e Sub-base, 1.5 - 

Recuperação de Pavimentação asfáltica, 1.6 - Recapeamento de Vias Públicas, 1.7 - 

Recuperação de Pavimento Sextavado e 1.8 – Sinalização Horizontal e Vertical em Vias 

do Centro e Município de Mairinque. Devido a cidade possuir ruas com pavimentação 

antiga, superiores á 15 anos e, necessitarem de constantes reparos e recapes para melhor 

utilização dessas vias. 

A referida planilha visa suprir a Administração em atender as necessidades da 

população, pois, o processo de licitação demanda tempo e na maioria dos casos tem se 

urgência na execução de determinados serviços, portanto, agilizar o atendimento é a 

prioridade da Municipalidade. 

A prefeitura nos últimos anos tem investido na recuperação da infraestrutura e 

pavimentação existente e na execução de infraestrutura e pavimentação de novas ruas e 

bairros, com esse registro de preços a PMM, busca agilidade, transparência e controle 

no gerenciamento dos contratos visando reduzir os custos e melhorar a qualidade dos 

serviços prestados pelas construtoras. 
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Como a área é muito ampla para a manutenção e a demanda é crescente na 

infraestrutura urbana, com o método de preço unitário possibilita a execução dos 

serviços previstos em determinadas localidades de forma a atender ás necessidades da 

população de maneira satisfatória, diminuindo o tempo para iniciar os serviços, todos os 

serviços serão executados com o acompanhamento de profissionais capacitados, o 

pagamento será efetuado após aferição dos serviços executados “in loco”, apresentação 

dos laudos, Relatório fotográfico e planilha de medição aprovada e liberada pela 

fiscalização. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Obra: Melhoria do Sistema Viário Municipal compreendendo: 
Movimentação de terra, Manutenção e Recuperação de Drenagem 
Profunda e Superficial, Recuperação de Leito e Subleito, Manutenção 
e Recuperação de Pavimentação (Leito Carroçável) Asfáltica 
e/ouBlocos Sextavados de Concreto, Recapeamento e Sinalização 
Viária. 
 

 
Item 01 - Melhoria do Sistema Viário Municipal 
 

1.0 - NORMAS PARA EXECUÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais 

 O presente Memorial de Especificação tem por finalidade estabelecer as diretrizes 

e fixar as características técnicas a serem observadas na  execução dos serviços acima 

mencionados. 

 Na execução da obra em epígrafe, ficará a cargo da empreiteira: mão de obra, 

material, instalações provisórias, sendo água, luz e força, com seus respectivos consumos 

mensais, equipamentos, transporte interno e externo, cálculo de todos os elementos 

estruturais e locação da obra.  A Contratada deverá apresentar, sempre que solicitado, 

laudos técnicos de institutos especializados, provas de carga e rompimento de corpos de 

prova, sem ônus adicional à Prefeitura. 

 A Contratada deverá visitar o local onde será realizada a obra, representada por 

Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a), a fim de se familiarizar com as condições em que os 

serviços se desenvolverão e eliminar qualquer dúvida quanto à situação do terreno. 
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 Relação dos Projeto 

 Folha Única: Projeto Básico / Planta de Localização da Obra 

 

1.2 NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

Fica a cargo da Contratada o armazenamento adequado, seguindo as recomendações 

dos fabricantes dos produtos a serem utilizados, para que não haja nenhuma perda de 

material, sendo que não haverá reposição por parte da Prefeitura. 

Sempre que os serviços forem feitos de forma grosseira ou em desacordo com o 

projeto a Prefeitura determinará que sejam refeitos e o ônus será pela Contratada. 

Todos os materiais e suas aplicações ou instalações devem obedecer ao prescrito 

pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis e cadernos 

técnicos do DER/SP. 

A Contratada deverá manter a obra limpa e em total segurança.A Contratada deverá 

fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos necessários para segurança dos 

mesmos, bem como, todos os tipos de ferramentas para o bom andamento da obra. 

A Contratada deverá manter na obra um Engenheiro Civil e um Mestre de 

obra em tempo integral durante a execução dos serviços. 

A Contratada é totalmente responsável por quaisquer acidentes de trabalho de seus 

funcionários. 

Ao iniciar os serviços de acabamento, a Contratada deverá consultar aSecretaria de 

Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Mairinque, para que o responsável técnico 

esteja ciente e de acordo com o material a ser comprado pela Contratada, e forneça as 

especificações pertinentes a cada caso. 
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Em hipótese alguma serão aceitos materiais sem a prévia aprovação daSecretaria de 

Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Mairinque. 

1.3 Dúvidas 

No caso de dúvidas, a Contratada deverá procurar os esclarecimentos na Prefeitura 

Municipal de Mairinque, Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, onde deverão ser 

sanadas. Em hipótese alguma a Contratada tem direito de fazer modificações no projeto sem 

antes consultar por escrito aSecretaria Municipal de Planejamento e Obras. 

Durante as Obras a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento responsável 

pelas orientações técnicas. 

1.4 Disposições Preliminares 

A Contratada deverá entregar à Prefeitura após 10 (dez) dias da assinatura do 

contrato a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT)  de execução da Obra. 

2.0 Movimentação de Terra 

2.1 A Contratada deverá fornecer os equipamentos, máquinas e caminhões para a execução 

dos serviços de terraplenagem, corte, carga, descarga, transporte e compactação do solo de 

acordo com o tipo de obra que será executada e fornecer os ensaios em conformidade com 

as normas da ABNT. 

3.0 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DEDRENAGEM - SUPERFICIAL/PROFUNDA 

3.1 – Demolições/Retiradas 

Neste item estão previstos a realização de demolições e/ou retiradas de elementos de 

drenagens superficial e ou profundas para serem refeitos ou receberem manutenção 

se for o caso. 

Execução de retiradas de peças lineares (Guias) danificadas com seção superior a 60 

cm2 manualmente. Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive 
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fragmentação, danificados, sendo todo o material, equipamento e mão de obra por 

conta da empresa contratada. Serão realizados também a manutenção, de Poços de 

Visitas (PV), Bocas de Lobo (simples, duplas ou triplas), Escadas Hidráulicas, Muros 

de Ala e Sarjetões.  

3.2  Execução de Guias Pré-Moldadas de Concreto e Sarjeta Moldadas “in   loco” 

Após as demolições necessárias serão executados os elementos de drenagens com o   fornecimento de 

material e assentamento de guias pré-moldadas e realização de sarjetas moldadas “in loco”, utilizando formas 

em sarrafos de madeira e base de pedra britada, bem como equipamentos pertinentes para execução. O 

concreto utilizado deverá ter a resistência acima de 200 kgf/cm². 

O serviço deverá ser executado em conformidade com o projeto, devidamente alinhado, boa 

concordância nas embocaduras, inclusive nos trechos rebaixados e bom acabamento nos rejuntes e nas 

sarjetas de concreto.  

 

3.3 Execução de perfil extrusado, sarjeta e sarjetão de concreto moldadas “in loco” no padrão 

PMSP (Após as Demolições) 

Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora, sarjeta 

moldada no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa - 0,30mx0,10m e sarjetão moldado no 

local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa - 0,60mx0,20m, utilizando equipamentos pertinentes para 

execução. 

O serviço deverá ser executado em conformidade com o projeto, devidamente alinhado, boa 

concordância nas embocaduras e bom acabamento no concreto.  

 

3.4 Manutenção em Poço de Visita, Boca de lobo, guias e sarjetas. 

Para a execução de recapeamento de vias, recuperação de pavimentação, a 

contratadadeverá  fornecero material e mão de obra para executar os reparos necessários para o 

funcionamento de Poços de Visita, Bocas de lobo, Bocas de leão, guias e sarjetas, utilizando 

equipamentos pertinentes para execução. 

O serviço deverá ser executado em conformidade com o projeto, devidamente alinhado, boa 

concordância nas embocaduras e bom acabamento no concreto.   

3.5 Fornecimento e assentamento de Tubos de Concreto (Reposição dos Retirados por 

Danificação) 
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Execução dos serviços necessários comreaterro apiloado, fornecimento, assentamento e rejuntamento 

com argamassa de cimento e areia 1:4, com verificação de alinhamento e declividade, em toda a escavação 

deverá ser feita a análise para verificar a resistência do solo e quando necessário utilizar escoramento 

descontínuo de vala. 

Fornecimento e assentamento de tubos de concretoPS-2 DN=400mm PS-2 DN=500mm, PS-1 

DN=600mm, PS-1 DN=800mm, PS-1 DN=1000mm, conforme, especificado no projeto. 

Fornecimento e assentamento de meio tubo de concreto, DN=300mm e DN=500mm, conforme, 

especificado no projeto. 

Execução e manuseio interno do canteiro até o local do assentamento dos tubos, descida até a vala e 

assentamento sobre lastro de pedra britada ou areia, incluindo alinhamento, apoios, travamentos e 

rejuntamento das juntas. 

O material excedente das escavações será carregado e transportado a qualquer distância, 

descarregado e espalhado. Sinalização de trânsito local incluindo a montagem, manutenção e remoção de 

placas indicativas, cones de sinalizaçãoe cavaletes, dispositivos de sinalização refletida e de iluminação de 

segurança ao longo da vala, tapume contínuo em chapas de madeira com o fornecimento de todo o material, 

equipamento e mão de obra necessários à montagem, manutenção e remoção do tapume contínuo ao longo 

da vala. 

 

3.6 Poço de visita padrão PMSP 

Recuperação/Manutenção de poço de visita nas dimensões (C=1,60m; L=1,60m; h=1,30 até 1,60), 

instalação de escada marinheiro e tampão de ferro fundido DN=60cm, incluindo escavação do terreno de 

qualquer natureza, exceto rocha.  

A contratada deverá executar a carga e o transporte de todo o material a qualquer distância, descarga 

e espalhamento do material excedente do aterro em bota-fora; sinalização, tapume, execução de lastro de lajes 

em concreto armado, execução de alvenaria em blocos de concreto de 19x19x39cm, com revestimento 

impermeabilizante, canaleta de fundo, cintas de armação, aterro compactado. 

 

3.7 Caixa de captação tipo boca de lobo PMSP 

A Manutenção/Recuperação de caixa de captação simples nas seguintes dimensões (C=1,40m; 

L=1,10m; h=1,10m), duplas nas seguintes dimensões (C=2,80m; L=1,10m; h=1,10m) ou até triplas deverão ser 

executadas no padrão “boca de lobo tipo PMSP com tampa de concreto”, conforme detalhe técnico em anexo, 

incluindo escavação de terreno de qualquer natureza (se for o caso) exceto rocha, carga, transporte a qualquer 

distância, descarga e espalhamento do material excedente do aterro em bota fora. Execução de lastro de pedra 

britada, lajes de fundo, alvenaria em blocos de concreto de 19x19x39cm, tampa de concreto armado com 
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e=10cm de espessura, guia chapéu e revestimento interno de reboco com argamassa de cimento e areia traço 

1:3 com impermeabilizante e=2cm, e reaterro compactado das laterais. 

 

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE 

PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE   BASE E SUB-BASE  

 

           4.1 – Nesse item será realizada a demolição do pavimento asfáltico danificado com recuperação da 

base e sub-base, para a execução  do leito carroçável novamente (pavimentação). Todo os equipamentos, 

mão de obra, escavações, carga e descarga dos materiais resultantes serão de responsabilidade da empresa 

contratada. 

4.2Abertura e preparo de caixa – Após a Demolição e Retiradas do Pavimento Danificado, Base 

e Sub base 

Abertura de caixa até 0,25m e preparo de sub-leito para pavimentação, com a regularização mecânica 

da área para que o sub-leitoassuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção 

transversal típica, estabelecida pelo projeto para que o mesmo tenha as condições necessárias de receber o 

pavimento. 

 

4.3Execução de base de bica corrida – Para Tratar a Base e Sub Base 

Execução da base em bica corrida em 12 cm com o espalhamento e posterior uniformização e 

compactação de pedra britada e pó de pedra, conforme especificação a seguir: 

 

 

Peneiras                 % que passam:        

2"                                          100  

1.1/2"                           90   -   100 

3/4"                           50   -   85 

n º 4                          30   -   45 

nº 40                         10   -   25  

nº 200                         2   -   9 

A espessura acabada da base acabada será dimensionada pelo projeto básico. 

 

4.4Execução de imprimadura impermeabilizante – Execução do novo leito carroçável 

A imprimadura deverá ser aplicada sobre a base estabilizada granulometricamente, toda vez que sobre 

ela for aplicada a camada de binder usinado a quente. Essa imprimação impermeabilizante deverá ser 
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executada com asfalto diluído de cura média do tipo CM - 30 aplicado com taxa à razão de 0,8 a 1,5 l/m² (zero 

vírgula oito a um e meio litro por metro quadrado).   

 

4.5Execução de imprimadura ligante - Execução do novo leito carroçável 

 

Execução após a conclusão da camada deimprimação impermeabilizante; após a total limpeza de toda 

a terra, poeira e quaisquer outros materiais estranhos e antes da aplicação do revestimento do concreto 

asfáltico. Sua aplicação será feita por um distribuidor sob pressão, de material betuminoso, que consiste em 

asfalto recortado, emulsão asfáltica de ruptura rápida ou cimento asfáltico ou ainda cimento asfáltico de 

petróleo de penetração 150-200 (cento e cinqüenta - duzentos) isento de água. A aplicação só poderá ser 

realizada quando a superfície estiver completamente seca ou a critério da Fiscalização.  

O material betuminoso deverá ser aplicado nos limites de temperatura a seguir especificada e na razão 

de 0,5 (meio) a 1,0 (hum) litro por metro quadrado, a critério da Fiscalização. Onde houver deficiência de 

material deverá ser feita nova aplicação, não sendo tolerado o excesso de material betuminoso. 

Temperatura de aplicação 

Asfalto  recortado    Mínima                      Máxima 

RC - 0      10º C               40º C 

RC - 1       27º C               52ºC  

RC - 2       27º C               66º C 

RC - 3        52º C      79º C 

Emulsão  asfáltica     15º C    50º C 

Cimento  asfáltico penetração 150 - 200 35ºC 176º C 

Depois de aplicada, a imprimação deverá permanecer em repouso até que endureça suficientemente 

para receber o revestimento devendo ser conservada em perfeitas condições. A medição será efetuada pela 

área de imprimadura ligante executada (metro quadrado de imprimadura executada). 

 

4.6Execução da capa asfáltica em CBUQ – Recuperação do Leito Carroçável  

 

Revestimento de concreto asfáltico usinado a quente e consiste em uma camada de mistura íntima, 

devidamente dosada e usinada a quente; é constituída de agregação pétrea graduada e materiais 

betuminosos, esparramados e betuminados a quente. O agregado mineral será constituído de uma mistura de 

pedra britada, pó de pedra, areia e filler. Deverá apresentar granulometria classificada como “faixa C” conforme 

normas técnicas pertinentes.  

As manobras do compactador não poderão ser efetuadas sobre a camada que está sofrendo rolagem. 

A espessura será controlada e determinada pela FISCALIZAÇÃO será de 4,0 cm após conclusão da 
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compactação: entretanto, poderá ser verificada através de tantos furos quantos forem necessários sendo que a 

abertura e preenchimento dos furos serão feitos pela Contratada e às suas expensas. 

A CONTRATANTE não se responsabilizará por custos adicionais com relação ao item descrito acima. 

 

5 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

5.1 - Limpeza 

Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda superfície de pedras 

irregulares a serem revestidas com capa asfáltica. A superfície deverá ser fresada quando 

necessário, varrida, lavadade forma que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que 

a superfície fique limpa e isenta de pó. A varredura deverá ser procedida através de vassoura 

mecânica ou equipamento similar, enquanto que a lavagem deverá ser efetuada por meio de 

caminhão pipa equipado de mangueira d’água de alta pressão. Nas áreas onde a base estiver 

imprópria a receber o recape, deverá ser retirada a capa, executar a troca de solo e executar 

a recomposição da base com materiais normatizados para a aplicação da camada do 

recapeamento. 

 

5.2 Aplicação de Imprimadura Ligante  

A pintura de ligação consistirá de uma película, de material betuminoso diretamente 

sobre a superfície existente, previamente limpo. Será empregada emulsão asfáltica catiônica 

do tipo RR-2C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m². A 

distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, 

equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras 

de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento 

devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando 

a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias de chuva. 

5.3 Aplicação de Concreto Asfáltico Usinado à Quente 
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 A camada de rolamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ, Faixa 

“C”, DER/SP, com uma espessura constante mínima compactada de 4,0 (quatro) cm, por meio de vibro-

acabadora, sobre o pavimento existente  em toda pista de rolamento de veículos. Para este serviços são 

previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo de pneus e vibro-acabadora. A 

massa asfáltica deverá ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se 

apresentar chuvoso ou com neblina. 

 A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem 

final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à massa asfáltica com vibro-

acabadora. A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar 

acabamento e corrigir irregularidades. Após o término da operação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a 

massa asfáltica já tenha resfriado. A confecção da mistura e sua distribuição e compactação deverá seguir as 

normas pertinentes e recomendações do trabalho técnico do DER/SP. 

 

6 Sinalização Horizontal 

6.1 Locação da Obra 

A marcação da obra será de responsabilidade da Contratada, de acordo com o projeto. Deve ser efetuada 

pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização 

horizontal. Nos casos de recuperação de sinalização existente, não é permitido o uso das faixas de pinturas 

existentes como referencial de marcação. 

 

6.2 Material 

 

 A tinta é uma mistura de ligantes, partículas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus 

agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material qualidades 

que atendam à finalidade a que se destina. 

 As tintas devem atender aos requisitos da NBR 11862. 

 O recipiente da tinta deve apresentar-se em bom estado de conservação, consideram-se como 

defeitos as seguintes ocorrências: 

 fechamento imperfeito; 

 vazamento; 

 falta de tinta; 
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 amassamento; 

 rasgões e cortes; 

 falta ou insegurança de alça; 

 má conservação; 

 marcação deficiente. 

 Após aplicação, deve apresentar plasticidade e elevada aderência às esferas de vidro retro-

refletivas, ao pavimento ou sinalização anterior, devendo resultar em uma película fosca, de aspecto 

uniforme, não podendo ser constatada a ocorrência de rachaduras, manchas ou outras irregularidades 

durante o período de sua vida útil. 

 As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831. 

 Os solventes usados na diluição da tinta ou limpeza dos equipamentos devem ser os indicados pelo 

fabricante da tinta e previamente aprovados pela fiscalização. 

 

 

6.3 Equipamentos 

 

 Devem ser utilizados os seguintes equipamentos: 

 Escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e 

secar apropriadamente a superfície a ser demarcada; 

 motor autopropulsão; 

 compressor com tanque pulmão de ar, com capacidade no mínimo 20% superior à 

necessidade típica de aplicação, 60 CFM a 100 lb/pol²; 

 tanques pressurizados para tinta, fabricados em aço inoxidável, ou aço carbono, 

material que requer manutenção mais intensa; 

 reservatórios para microesferas de vidro a serem aplicadas por aspersão; 

 agitadores mecânicos para homogeneização da tinta; 

 quadro de instrumentos e válvulas para regulagem, controle de acionamento de 

pistolas, conta-giro, horímetro e odômetro; 

 sistema de limpeza com solvente; 
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 sistema sequenciador para atuação automática das pistolas de tinta, permitindo 

variar o comprimento e a cadência das faixas; 

 dispositivos a ar comprimido para aspersão das microesferas de vidro, 

espalhadores, devendo apresentar flexibilidade para troca de bicos, orifícios, 

adequando-se para aspergir microesferas de quaisquer granulometrias e pressões 

entre 2 e 5 lb/pol²; 

 sistemas de braços suportes para pistolas; 

 dispositivos de segurança; 

 termômetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um 

higrômetro para umidade relativa do ar, trena e um medidor de espessura. 

 

6.4 Execução 

 Os serviços serão executados em faixas de sinalização contínua de bordos na cor branca. A 

espessura de aplicação deve ser de 0,6 mm e com largura de 0,10 m. 

 Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40°C ou 

estiver inferior a 5°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação. 

 A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas de vidro tipo A, com no 

máximo 5% em volume de água potável, para o ajuste  

da viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser expressamente determinada pela fiscalização. 

 A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 30 minutos após o 

término da aplicação. 

 A aplicação pode ser mecânica ou manual. 

 Os serviços só podem ser iniciados após sinalizar adequadamente o local. 

 Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de 

contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou 

partículas de pavimento em estado de desagregação. 

 A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de cobertura 

ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste caso o trecho a ser 

refeito, pela contratada, sem qualquer ônus adicional à Prefeitura. 
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7 LIMPEZA FINAL 

 Durante a execução da pavimentação, a obra deverá ser mantida limpa e no ato da sua entrega 

deverá estar perfeitamente limpa, ou seja, o pavimento, guias, sarjetas, calçadas e canteiros deverão estar 

isentos de restos de materiais tais como: emulsão asfáltica, massa asfáltica, agregados, óleos, graxas e 

etc. 

 

8 PRAZO 

 O prazo para entrega da obra em sua totalidade não deverá exceder a 365 (Trezentos e sessenta e 

cinco) dias. 
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ANEXO II  

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REGISTRO DE PREÇOS – INFRA 

ESTRUTURA URBANA 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS - INFRA ESTRUTURA URBANA 

OBRA: Melhoria do Sistema Viário Municipal compreendendo:  Movvimentação de terra, Drenagem 
profunda e superficial, Recuperação de Leito e Sub-leito, Pavimentação asfáltica e blocos sextavados 
de concreto, Recapeamento e Sinalização viária no MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

LOCAL: Melhoria do Sistema Viário Municipal - MAIRINQUE-SP 
Área Total 

(m²):  
  

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA UNITÁRIO BDI = 0,00% 

DATA BASE: Tabela Sinapi: Novembro/2017 Com Desoneração; CPOS- 
Novembro/2017 - BM - 171 - com desoneração; DER - Data de Referência: 
30/09/2017 

  

Os encargos Sociais aplicados aos custos orçados consideram a desoneração da 
folha de pagamentos de que trata a Lei nº 12.844/2013, em conformidade com as 
tabelas de custos publicadas pelo SINAPI, CPOS e DER para as datas bases 
informadas. 

  

Planilha Orçamentária 

ITE
M 

Código 
Font

e 
Descrição dos Serviços Un. Qtd. P.Unit. P.Total 

1 
 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO  DE INFRAESTRUTURA URBANA 

EM VIAS PÚBLICAS 
    

1.1     Serviços Preliminares 

1.1.
1 

02.08.020 
CPO

S 
Placa de identificação para 
obra 

m² 45,00 
 R$          

326,91  
 R$                   

14.710,95  
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  Sub-Total 1.1   
 R$                  

14.710,95  

                

1.2     MOVIMENTO DE TERRA         

1.2.
1 

02.09.040 
CPO

S 

Limpeza mecanizada do 
terreno, inclusive troncos 
até 15 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição, 
dentro e fora da obra, com 
transporte no raio de até 1,0 
km 

M2 
7.500,0

0 
 R$              

2,06  
 R$                   

15.450,00  

1.2.
2 

07.01.060 
CPO

S 

Escavação e carga 
mecanizada em solo de 2ª 
categoria, em campo aberto 

M3 
3.500,0

0 
 R$            

13,49  
 R$                   

47.215,00  

1.2.
3 

05.10.020 
CPO

S 

Transporte de solo de 1ª e 
2ª categoria por caminhão 
até o 2° km 

M3 
3.500,0

0 
 R$              

4,22  
 R$                   

14.770,00  

1.2.
4 

05.10.021 
CPO

S 

Transporte de solo de 1ª e 
2ª categoria por caminhão 
para distâncias superiores 
ao 2° km até o 3° km 

M3 
3.500,0

0 
 R$              

6,31  
 R$                   

22.085,00  

1.2.
5 

05.10.022 
CPO

S 

Transporte de solo de 1ª e 
2ª categoria por caminhão 
para distâncias superiores 
ao 3° km até o 5° km 

M3 
3.500,0

0 
 R$              

6,97  
 R$                   

24.395,00  

1.2.
6 

07.01.010 
CPO

S 

Escavação e carga 
mecanizada para acertos em 
taludes. 

m3 
5.000,0

0 
 R$              

7,58  
 R$                   

37.900,00  

1.2.
7 

07.05.010 
CPO

S 

Escavação e carga 
mecanizada em solo brejoso 
ou turfa 

M3 600,00 
 R$            

22,55  
 R$                   

13.530,00  
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1.2.
8 

05.10.030 
CPO

S 
Transporte de solo brejoso 
por caminhão até o 2° km 

M3 600,00 
 R$              

7,27  
 R$                     

4.362,00  

1.2.
9 

05.10.031 
CPO

S 

Transporte de solo brejoso 
por caminhão para 
distâncias superiores ao 2° 
km até o 3° km 

M3 600,00 
 R$            

10,02  
 R$                     

6.012,00  

1.2.
10 

05.10.032 
CPO

S 

Transporte de solo brejoso 
por caminhão para 
distâncias superiores ao 3° 
km até o 5° km 

M3 600,00 
 R$            

10,46  
 R$                     

6.276,00  

1.2.
11 

05.10.020 
CPO

S 

Transporte de solo de 1ª e 
2ª categoria por caminhão 
até o 2° km 

M3 
3.000,0

0 
 R$              

4,22  
 R$                   

12.660,00  

1.2.
12 

07.11.02 
CPO

S 

Reaterro compactado 
mecanizado de vala ou cava 
com compactador 

M3 
3.000,0

0 
 R$              

4,26  
 R$                   

12.780,00  

1.2.
13 

07.01.120 
CPO

S 

Carga e remoção de terra 
até a distância média de 1,0 
km 

M3 
3.000,0

0 
 R$              

7,29  
 R$                   

21.870,00  

1.2.
14 

79472 
SINA

PI 

 REGULARIZACAO DE 
SUPERFICIES EM TERRA 
COM MOTONIVELADORA  

m2 
35.000,

00 
 R$              

7,29  
 R$                 

255.150,00  

  Sub-Total 1.2   
 R$                

494.455,00  

1.3     
RECUPERAÇÃO/MANUTENÇ
ÃO DE DRENAGEM  

        

1.3.
1 

04.02.030 
CPO

S 

Retirada de peças lineares 
(GUIAS) com seção superior 
a 60 cm².  

M 
8.000,0

0 
 R$              

2,73  
 R$                   

21.840,00  
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1.3.
2 

04.40.010 
CPO

S 

Retirada manual de guia 
pré-moldada, inclusive 
limpeza, carregamento, 
transporte até 1,0 
quilômetro e 
descarregamento  

M 
2.000,0

0 
 R$              

5,52  
 R$                   

11.040,00  

1.3.
3 

03.01.260 
CPO

S 

Demolição mecanizada de 
sarjeta ou sarjetão, inclusive 
fragmentação, 
carregamento, transporte 
até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

M3 60,00 
 R$          

174,38  
 R$                   

10.462,80  

1.3.
4 

54.06.040 
CPO

S 
Guia pré-moldada reta tipo 
PMSP 100 - fck 25 MPa 

M 
1.400,0

0 
 R$            

36,22  
 R$                   

50.708,00  

1.3.
5 

54.20.100   
Reassentamento de guia 
pré-moldada reta e/ou 
curva 

  600,00 
 R$            

13,36  
  

1.3.
6 

54.06.170 
CPO

S 

Sarjeta ou sarjetão moldado 
no local, tipo PMSP em 
concreto com fck 25 MPa 

M3 60,00 
 R$          

441,80  
 R$                   

26.508,00  

1.3.
7 

54.06.150 
CPO

S 

Execução de perfil extrusado 
no local - 45 CM BASE X 15 
CM ALTURA 

M3 720,00 
 R$          

886,28  
 R$                 

638.121,60  

1.3.
8 

11.18.040 
CPO

S 
Lastro de pedra britada M3 113,00 

 R$          
106,10  

 R$                   
11.989,30  

1.3.
9 

08.01.040 
CPO

S 

ESCORAMENTO 
DESCONTÍNUO DE MADEIRA 
PARA CANALIZAÇÃO DE 
TUBOS. ESCORAMENTO DE 
VALA, TIPO DESCONTÍNUO, 
COM PROFUNDIDADE DE 0 
A 1,5 M,  LARGURA MAIOR 
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 
  

M2 900,00 
 R$            

30,59  
 R$                   

27.531,00  
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1.3.
10 

11.18.020  
CPO

S 

lastro de areia para 
CAMADA HORIZONTAL 
DRENANTE PARA 
TUBULAÇÃO DE DRENAGEM 

M3 161,55 
 R$          

132,42  
 R$                   

21.392,45  

1.3.
11 

17.01.040  
CPO

S 

 LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5  CM. 
AF_07_2016. - Lastro de 
concreto impermeabilizado. 

m3 8,50 
 R$          

422,74  
 R$                     

3.593,29  

1.3.
12 

07.02.020 
CPO

S 

Escavação mecanizada de 
valas ou cavas com 
profundidade de até 2,00 m 

m3 
4.927,2

9 
 R$              

6,16  
 R$                   

30.352,12  

1.3.
13 

07.02.040 
CPO

S 

Escavação mecanizada de 
valas ou cavas com 
profundidade de até 3,00 m 

m3 
1.125,0

0 
 R$              

6,95  
 R$                     

7.818,75  

1.3.
14 

07.01.120  
CPO

S 

CARGA E REMOÇÃO DE 
TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 
MÉDIA DE 1,0 KM 

m3 925,80 
 R$              

7,29  
 R$                     

6.749,10  

1.3.
15 

07.11.020 
CPO

S 

 REATERRO COMPACTADO 
MECANIZADO DE VALA OU 
CAVA COM COMPACTADOR  

m3 
5.853,0

9 
 R$              

4,26  
 R$                   

24.934,18  

1.3.
16 

46.12.060  
CPO

S 
Tubo de concreto (PS-2), 
DN= 400mm 

M 
1.166,6

7 
 R$            

69,33  
 R$                   

80.885,00  

1.3.
17 

46.12.070  
CPO

S 
Tubo de concreto (PS-2), 
DN= 500mm 

M 250,00 
 R$            

95,26  
 R$                   

23.815,00  

1.3.
18 

46.12.080 
CPO

S 
Tubo de concreto (PA-1), 
DN= 600mm 

M 800,00 
 R$          

132,15  
 R$                 

105.720,00  

1.3.
19 

46.12.100 
CPO

S 
Tubo de concreto (PA-1), 
DN= 800mm 

M 300,00 
 R$          

216,85  
 R$                   

65.055,00  

1.3.
20 

46.12.120 
CPO

S 
Tubo de concreto (PA-1), 
DN= 1000mm 

M 180,00 
 R$          

303,94  
 R$                   

54.709,20  

1.3.
21 

46.12.210 
CPO

S 
Meio tubo de concreto, DN= 
300mm 

M 
1.000,0

0 
 R$            

41,44  
 R$                   

41.440,00  
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1.3.
22 

46.12.230 
CPO

S 
Meio tubo de concreto, DN= 
500mm 

M 
1.000,0

0 
 R$            

69,40  
 R$                   

69.400,00  

1.3.
23 

03.01.210 
CPO

S 

Demolição mecanizada de 
concreto armado, inclusive 
fragmentação e 
acomodação do material. 20 
PVs NAS DIMENSÕES 
1,60X1,60X1,60 - TIPO PMSP 

m³ 76,80 
 R$          

306,50  
 R$                   

23.539,20  

1.3.
24 

49.12.110  
CPO

S 
Poço de visita de 1,60 x 1,60 
x 1,60 m - tipo PMSP. 

Un. 30,00 
 R$       

3.510,20  
 R$                 

105.306,00  

1.3.
25 

49.06.400 
CPO

S 

Tampão em ferro fundido de 
Ø 600 mm, classe 125 
(ruptura > 125 kN) para 
REDE PLUVIAL/ESGOTO - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.      

Un. 20,00 
 R$          

311,28  
 R$                     

6.225,60  

1.3.
26 

06.21.00 
PM
M 

LEVANTAMENTO OU 
REBAIXAMENTO DE 
TAMPÃO DE POÇO DE 
VISITA. 

uni
d. 

20,00 
 R$          

109,54  
 R$                     

2.190,80  

1.3.
27 

03.01.210 
CPO

S 

Demolição mecanizada de 
concreto armado, inclusive 
fragmentação e 
acomodação do material. 20 
PVs NAS DIMENSÕES 
1,60X1,60X1,60 - TIPO PMSP 

m³ 136,00 
 R$          

306,50  
 R$                   

41.684,00  

1.3.
28 

49.12.010  
CPO

S 

Boca de lobo simples tipo 
PMSP com tampa de 
concreto 

Un. 40,00 
 R$       

1.960,33  
 R$                   

78.413,20  

1.3.
29 

49.12.030 
CPO

S 

Boca de lobo dupla tipo 
PMSP com tampa de 
concreto 

Un. 30,00 
 R$       

3.184,30  
 R$                   

95.529,00  

1.3.
30 

49.12.050 
CPO

S 

Boca de lobo tripla tipo 
PMSP com tampa de 
concreto 

Un. 15,00 
 R$       

4.374,81  
 R$                   

65.622,15  
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1.3.
31 

06.22.03 
PM
M 

REFORMA DE BOCA DE 
LOBO SIMPLES 

Un. 27,00 
 R$          

532,66  
 R$                   

14.380,04  

1.3.
32 

06.22.04 
PM
M 

REFORMA DE BOCA DE 
LOBO DUPLA 

Un. 27,00 
 R$          

590,56  
 R$                   

15.943,15  

1.3.
33 

06.23.04 
PM
M 

SUBSTITUIÇÃO DE GUIA 
CHAPÉU PARA BOCA DE 
LOBO 

Un. 10,00 
 R$            

52,38  
 R$                        

523,80  

1.3.
34 

06.23.05 
PM
M 

SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA 
DE CONCRETO PARA BOCA 
DE LOBO 

Un. 7,00 
 R$          

139,16  
 R$                        

974,12  

1.3.
35 

06.66.01 
PM
M 

REFORMA DE BOCA DE LEÃO 
SIMPLES 

Un. 4,00 
 R$          

622,03  
 R$                     

2.490,19  

1.3.
36 

06.66.02 
PM
M 

REFORMA DE BOCA DE LEÃO 
DUPLA 

Un. 2,00 
 R$          

717,80  
 R$                     

1.435,60  

1.3.
37 

09.01.020  
CPO

S 
Forma em madeira comum 
para fundação 

M2 50,00 
 R$            

54,66  
 R$                     

2.733,00  

1.3.
38 

09.01.030 
CPO

S 
Forma em madeira comum 
para estrutura 

M2 100,00 
 R$          

114,86  
 R$                   

11.486,00  

1.3.
39 

10.01.040 
CPO

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

 KG 800,00 
 R$              

5,20  
 R$                     

4.160,00  

1.3.
40 

10.01.060 
CPO

S 
Armadura em barra de aço 
CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa 

 KG 500,00 
 R$              

5,45  
 R$                     

2.725,00  

1.3.
41 

10.02.020 
CPO

S 

Armadura em tela soldada 
de aço ARMACAO EM TELA 
DE ACO SOLDADA 
NERVURADA. 

 KG 400,00 
 R$              

5,82  
 R$                     

2.328,00  

1.3.
42 

11.01.100 
CPO

S 
Concreto usinado, fck = 20,0 
Mpa 

M3 10,00 
 R$          

262,87  
 R$                     

2.628,70  
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1.3.
43 

11.01.130 
CPO

S 
Concreto usinado, fck = 25,0 
Mpa 

M3 15,00 
 R$          

271,64  
 R$                     

4.074,60  

1.3.
44 

11.01.160 
CPO

S 
Concreto usinado, fck = 30,0 
Mpa 

M3 5,00 
 R$          

280,06  
 R$                     

1.400,30  

1.3.
45 

14.10.101 
CPO

S 

Alvenaria de bloco de 
concreto de vedação de 9 x 
19 x 39 cm - classe C 

M2 30,00 
 R$            

40,61  
 R$                     

1.218,30  

1.3.
46 

14.05.050 
CPO

S 

Alvenaria de bloco cerâmico 
estrutural, uso revestido, de 
14 cm 

M2 30,00 
 R$            

49,27  
 R$                     

1.478,10  

1.3.
47 

14.05.060 
CPO

S 

Alvenaria de bloco cerâmico 
estrutural, uso revestido, de 
19 cm 

M2 30,00 
 R$            

57,46  
 R$                     

1.723,80  

1.3.
48 

17.02.020 
CPO

S 
Chapisco M2 180,00 

 R$              
4,22  

 R$                        
759,60  

1.3.
49 

17.02.140 
CPO

S 
Emboço desempenado com 
espuma de poliéster 

 
M2 

180,00 
 R$            

16,13  
 R$                     

2.903,40  

1.3.
50 

87237/001 
SINA

PI 

MURO DE ALA EM 
ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO PARA TUBO 
DN400 E 600MM 

uni
d. 

8,00 
 R$       

1.113,84  
 R$                     

8.910,72  

1.3.
51 

87237/002 
SINA

PI 

MURO DE ALA EM 
ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO PARA TUBO 
DN800 

uni
d. 

3,00 
 R$       

1.388,04  
 R$                     

4.164,12  

  Sub-Total 1.3   
 R$             

1.841.015,28  

1.4     
RECUPERAÇÃO DE BASE E 
SUB-BASE 
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1.4.
1 

03.07.010 
CPO

S 

Demolição (levantamento) 
mecanizada de pavimento 
asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte 
até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

m² 
15.000,

00 
 R$            

15,23  
 R$                 

228.450,00  

1.4.
2 

05.08.060 
CPO

S 

Transporte de entulho, para 
distâncias superiores ao 3° 
km até o 5° km 

m3 
2.250,0

0 
 R$            

10,55  
 R$                   

23.737,50  

1.4.
3 

07.01.060 
CPO

S 

Escavação e carga 
mecanizada em solo de 2ª 
categoria, em campo aberto 

M3 
3.750,0

0 
 R$            

13,49  
 R$                   

50.587,50  

1.4.
4 

07.01.120  
CPO

S 

CARGA E REMOÇÃO DE 
TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 
MÉDIA DE 1,0 KM 

M3 
5.250,0

0 
 R$              

7,29  
 R$                   

38.272,50  

1.4.
5 

72887 
CPO

S 

Transporte de solo de 1ª e 
2ª categoria por caminhão 
até o 2° km. 

M3 
5.250,0

0 
 R$              

4,22  
 R$                   

22.155,00  

1.4.
6 

23.04.02.02.0
1.99 

DER 

SUB BASE OU BASE SOLO 
BRITA C/CIM.4% COM 
TRANSP. JAZIDA ATE LOCAL 
DE APLICAÇÃO 

M3 
2.250,0

0 
 R$          

206,72  
 R$                 

465.120,00  

1.4.
7 

23.04.03.03.9
9  

DER 
SUB-BASE OU BASE DE BICA 
CORRIDA 

M3 
2.250,0

0 
 R$          

168,54  
 R$                 

379.215,00  
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1.4.
8 

54.03.22 
CPO

S 

 RESTAURAÇÃO DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO 
COM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO 
QUENTE - CBUQ. materiais e 
mão-de-obra necessários 
para a execução de 
restauração de pavimento 
asfáltico como 
tamponamento de buracos, 
ou de reparos em 
pavimentos asfálticos com 
concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ, 
compreendendo os serviços: 
fornecimento de mistura 
homogênea a quente, 
executada em usina de 
agregados e material 
betuminoso, incluindo 
perdas; carga, transporte 
até o local de aplicação, 
descarga; execução de 
camada de concreto 
asfáltico, compactação e 
acabamento final. 

M3 600,00 
 R$          

700,00  
 R$                 

420.000,00  

  Sub-Total 1.4 
 

 R$             
1.627.537,50  

1.5     
RECUPERAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

        

1.5.
1 

03.07.010 
CPO

S 

Demolição (levantamento) 
mecanizada de pavimento 
asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte 
até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

M2 
35.000,

00 
 R$            

15,23  
 R$                 

533.050,00  



 

51 

 

1.5.
2 

54.01.030 
CPO

S 

Abertura e preparo de caixa 
até 40 cm, compactação do 
subleito mínimo de 95% do 
PN e transporte até o raio 
de 1,0 km 

M2 
35.000,

00 
 R$            

14,22  
 R$                 

497.700,00  

1.5.
3 

54.03.230 
CPO

S 
Imprimação betuminosa 
ligante 

M2 
35.000,

00 
 R$              

3,22  
 R$                 

112.700,00  

1.5.
4 

54.03.240 
CPO

S 
Imprimação betuminosa 
impermeabilizante 

M2 
35.000,

00 
 R$              

6,94  
 R$                 

242.900,00  

1.5.
5 

54.03.200 
CPO

S 
Concreto asfáltico usinado a 
quente - Blinder 

M3 466,67 
 R$          

708,53  
 R$                 

330.647,33  

1.5.
6 

54.01.230 
CPO

S 
Base de macadame 
betuminoso 

M3 466,67 
 R$          

446,36  
 R$                 

208.301,33  

1.5.
7 

54.03.210 
CPO

S 

Camada de rolamento em 
concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ -> 
CAMADA E=4CM. Incluindo 
fornecimento, carga, 
transporte, descarga e 
aplicação. 

M3 
1.400,0

0 
 R$          

757,46  
 R$             

1.060.444,00  

1.5.
8 

74022/040 
SINA

PI 

ENSAIOS MARSHALL - 
MISTURA BETUMINOSA A 
QUENTE 

uni
d. 

30,00 
 R$          

224,20  
 R$                     

6.726,00  

1.5.
9 

17.05.070 
CPO

S 

Piso com requadro em 
concreto simples com 
controle fck = 20 Mpa, 
execução de calçada 
material e mão de obra, 
acabamento desempenado. 

  
M3 

1.750,0
0 

 R$          
569,64  

 R$                 
996.870,00  

1.5.
10 

34.02.100 
CPO

S 

Plantio de grama esmeralda 
em placas (jardins e 
canteiros) 

M2 
7.500,0

0 
 R$              

8,59  
 R$                   

64.425,00  
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1.5.
11 

23.04.03.01.9
9 

DER 
SUB-BASE OU BASE BRITA 
GRAD. SIMPLES 

M3 
5.250,0

0 
 R$          

198,34  
 R$             

1.041.285,00  

1.5.
12 

23.04.03.03.9
9  

DER 
SUB-BASE OU BASE DE BICA 
CORRIDA 

M3 
1.312,5

0 
 R$          

168,54  
 R$                 

221.208,75  

1.5.
13 

23.04.03.04.9
9 

DER 
SUB-BASE OU BASE DE 
PEDRA RACHAO, CONF. ET-
POO/042 (DERSA)  

M3 
1.312,5

0 
 R$          

191,54  
 R$                 

251.396,25  

1.5.
14 

23.04.02.02.0
1.99 

DER 

SUB BASE OU BASE SOLO 
BRITA C/CIM.4% COM 
TRANSP. JAZIDA ATE LOCAL 
DE APLICAÇÃO 

M3 
1.312,5

0 
 R$          

206,72  
 R$                 

271.320,00  

1.5.
15 

23.13.07.03.9
9  

DER 

RECICLAGEM DE 
PAVIMENTO COM ADICAO 
DE 20% DE BRITA E 4% DE 
CIMENTO 

M3 
1.312,5

0 
 R$          

154,79  
 R$                 

203.161,88  

1.5.
16 

54.01.050  
CPO

S 
Compactação do subleito 
mínimo de 95% do PN 

m³  
5.250,0

0 
 R$            

11,25  
 R$                   

59.062,50  

1.5.
17 

54.01.010  
CPO

S 

REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA DE 
SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE 
DO PROCTOR NORMAL  

m³  
5.250,0

0 
 R$              

9,96  
 R$                   

52.290,00  

1.5.
18 

08.05.180 
CPO

S 

FORNECIMENTO/INSTALACA
O DE MANTA BIDIM RT-31- 
Manta geotêxtil com 
resistência à tração 
longitudinal de 10kN/m e 
transversal de 9kN/m 

M2 
2.000,0

0 
 R$            

11,40  
 R$                   

22.800,00  
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1.5.
19 

08.10.108 
CPO

S 

 MURO DE GABIÃO, 
ENCHIMENTO COM PEDRA 
DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE,COM GAIOLAS 
DE COMPRIMENTO IGUAL A 
2 METROS, ALTURA DO 
MURO DE ATÉ 4 METROS - 
FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_12/2015 
  
  

M3 50,00 
 R$          

492,96  
 R$                   

24.648,00  

  Sub-Total 1.5   
 R$             

6.200.936,04  

1.6     
RECAPEAMENTO DE VIAS 
PÚBLICAS 

       7.1  

1.6.
1 

54.03.230 
CPO

S 
Imprimação betuminosa 
ligante 

m² 
100.000

,00 
 R$              

3,22  
 R$                 

322.000,00  

1.6.
2 

54.03.210 
CPO

S 

Camada de rolamento em 
concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ -> 
CAMADA E=4CM. Incluindo 
fornecimento, carga, 
transporte, descarga e 
aplicação. 

M3 
4.000,0

0 
 R$          

757,46  
 R$             

3.029.840,00  

1.6.
3 

    FRESAGEM 

1.6.
4 

03.07.050 
CPO

S 

Fresagem de pavimento 
asfáltico com espessura até 
5 cm, inclusive 
carregamento, transporte 
até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

M2 
100.000

,00 
 R$              

5,67  
 R$                 

567.000,00  
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  Sub-Total 1.6   
 R$             

3.918.840,00  

1.7     
RECUPERAÇÃO DE 
PAVIMENTO SEXTAVADO 

        

1.7.
1 

03.06.050 
CPO

S 

Desmonte (levantamento) 
mecanizado de pavimento 
em paralelepípedo ou lajota 
de concreto, inclusive 
carregamento, transporte 
até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

M2 
12.000,

00 
 R$            

14,86  
 R$                 

178.320,00  

1.7.
2 

04.40.050 
CPO

S 

Retirada manual de 
paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive limpeza, 
carregamento, transporte 
até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

M2 
3.000,0

0 
 R$            

11,11  
 R$                   

33.330,00  

1.7.
3 

05.08.220 
CPO

S 

Carregamento mecanizado 
de entulho fragmentado, 
com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 
1,0 km 

m³ 
1.200,0

0 
 R$              

8,37  
 R$                   

10.044,00  

1.7.
4 

05.08.060 
CPO

S 

Transporte de entulho, para 
distâncias superiores ao 3° 
km até o 5° km 

m³ 
1.200,0

0 
 R$            

10,55  
 R$                   

12.660,00  

1.7.
5 

05.08.080 
CPO

S 

Transporte de entulho, para 
distâncias superiores ao 5° 
km até o 10° km 

m³ 
1.200,0

0 
 R$            

19,77  
 R$                   

23.724,00  

1.7.
6 

54.01.400 
CPO

S 

Abertura de caixa até 25 cm, 
inclui escavação, 
compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 
15.000,

00 
 R$            

12,00  
 R$                 

180.000,00  
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1.7.
7 

07.01.120  
CPO

S 

CARGA E REMOÇÃO DE 
TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 
MÉDIA DE 1,0 KM 

M3 
5.250,0

0 
 R$              

7,29  
 R$                   

38.272,50  

1.7.
8 

05.10.021 
CPO

S 

Transporte de solo de 1ª e 
2ª categoria por caminhão 
para distâncias superiores 
ao 2° km até o 3° km 

M3 
5.250,0

0 
 R$              

6,31  
 R$                   

33.127,50  

1.7.
9 

05.10.022 
CPO

S 

Transporte de solo de 1ª e 
2ª categoria por caminhão 
para distâncias superiores 
ao 3° km até o 5° km 

M3 
5.250,0

0 
 R$              

6,97  
 R$                   

36.592,50  

1.7.
10 

54.01.010 
CPO

S 

Regularização e 
compactação mecanizada 
de superfície, sem controle 
do proctor normal 

M2 
15.000,

00 
 R$              

1,89  
 R$                   

28.350,00  

1.7.
11 

23.04.02.02.0
1.99 

DER 

SUB BASE OU BASE SOLO 
BRITA C/CIM.4% COM 
TRANSP. JAZIDA ATE LOCAL 
DE APLICAÇÃO 

M3 
2.250,0

0 
 R$          

206,72  
 R$                 

465.120,00  

1.7.
12 

23.04.03.03.9
9  

DER 
SUB-BASE OU BASE DE BICA 
CORRIDA 

M3 
2.250,0

0 
 R$          

168,54  
 R$                 

379.215,00  

1.7.
13 

54.20.130 
CPO

S 

Reassentamento de 
pavimentação em lajota de 
concreto, espessura 8 cm, 
com rejunte em areia 

M2 
3.000,0

0 
 R$            

16,67  
 R$                   

50.010,00  

1.7.
14 

54.04.350 
CPO

S 

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA 
DE CONCRETO DE 35 MPA, 
ESPESSURA DE 8 CM, TIPOS: 
RAQUETE, RETANGULAR, 
SEXTAVADO E 16 FACES, 
COM REJUNTE EM AREIA. 

M2 
12.000,

00 
 R$            

65,38  
 R$                 

784.560,00  

  Sub-Total 1.7   
 R$             

2.253.325,50  
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1.8     SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL 

1.8.
1 

97.04.010  
CPO

S 
Sinalização horizontal com 
tinta vinílica ou acrílica97 

m² 
7.714,2

9 
 R$            

21,43  
 R$                 

165.317,14  

1.8.
2 

37.05.06.99  DER 

SUPORTE TUBULAR 
GALVANIZADO D=2 1/2" 
H=3,00 M  - PARA PLACAS 
DE SINALIZAÇÃO. 

M 225,00 
 R$          

114,45  
 R$                   

25.751,25  

1.8.
3 

97.05.130  
CPO

S 

COLOCAÇÃO DE PLACA EM 
SUPORTE DE MADEIRA / 
METÁLICO - SOLO. 

uni
d. 

100,00 
 R$            

38,73  
 R$                     

3.873,00  

1.8.
4 

97.05.100 
CPO

S 

PLACA ESMALTADA PARA 
IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 
DIMENSÕES 45X25CM 

uni
d. 

11,25 
 R$          

680,28  
 R$                     

7.653,15  

1.8.
5 

97.05.100 
CPO

S 

CONFECÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZAÇÃO SEMI-
REFLETIVA - Sinalização 
vertical em placa de aço 
galvanizada com pintura em 
esmalte sintético 
Diâm=60cm. 

m² 28,00 
 R$          

680,28  
 R$                   

19.047,84  

  Sub-Total 1.8   
 R$                

221.642,38  

                

                              

  
TOTAL 
GERAL 

  
 R$           

16.572.462,66  
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ANEXO III  

MODELO DE PROPOSTA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. 

 

PROCESSO Nº 1819/2018 

 

A empresa 

...........................................................................,estabelecida à 

......................................................................inscrita no CNPJ sob nº 

.................................................., telefone n° ......................................., 

fax n°......................................., e-mail .......................................... 

 

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Total Geral para contratação R$ .............. 

 

Prezados Senhores:  

Declaramos que mesmo com o desconto acima ofertado teremos 

condições de suprir todas as despesas, tais como, transportes, mão-de-

obra, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos, incidentes 

sobre a execução do objeto. 

Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, se submete a 

todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação supra, bem 



 

58 

 

(carimbo) 

como às disposições da Lei Federal n° 8.666/93, que integrarão o ajuste 

correspondente. 

E ainda que, o valor ofertado por hora têm como referência o prazo para 

pagamento de até ... (...) dias, contados do recebimento do objeto da 

presente licitação.  

Validade da proposta: ...... dias corridos (respeitar limite do Edital). 

 

........, ......... de .......................................... de 2018. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da 

licitante e carimbo da empresa) 

Nome: ...................................................................................... 

RG. : ........................................................................................ 

Cargo:............................................................................................... 

Assinatura e identificação do proponente ou de seu representante legal. 

(Papel Timbrado da Empresa) 
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ANEXO IV 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

Eu Sr(a) _____________________________________________________________,  inscrito no RG 

sob o nº. __________________________________ e CPF/MF sob o 

n___________________________, Representante Legal da Empresa: 

_______________________________________________, inscrita no C.N.P.J/M.F sob o nº 

______________________________, com sede na Cidade de ______________________, na 

Rua/Av._____________________________________ nº __________ - Bairro: 

______________________________, que visitamos os locais a serem realizados os serviços, e 

DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todas as eventuais dificuldades que poderão surgir 

quando da Prestação de serviços, assumindo integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

serviços e pelo cumprimento de todas as obrigações objeto da licitação, tais como: horário, distância, 

quantidade de mão de obra, salvo se em decorrência de motivos alheio a sua vontade, ou advindo da 

Administração Pública. 

___________________________, _____ de _______________________ de2018. 

Assinatura do Responsável Legal/Procurador e Carimbo do C.N.P.J. 

Assinatura do Responsável PMA 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE ATA 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /18 

 

PROCESSO Nº _______/18 

VALIDADE: DOZE (12) MESES 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE E 

A EMPRESA ..., VISANDO A .... 

 

I – CONTRATANTE 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

C.N.P.J./M.F. sob o nº ______________________, com Paço Municipal na 

______________________________________, aqui representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 

__________________________, portador da Cédula de Identidade com RG sob o nº _____________ 

e inscrito no C.P.F. /M.F. sob o nº _____________, doravante designado CONTRATANTE e; 

 

II - CONTRATADO (A): 

..., Inscrita (a) no C.N.P.J/M.F. sob o nº ..., com sede na Cidade de ..., Estado de ..., na Rua ..., ... – ..., 

neste ato representado (a), por seu (a) Procurador Sr(a) ..., portador (a) da cédula de identidade com 

R.G. nº ..., Inscrito no C.P.F. /M.F. sob o nº. ..., adjudicatária da Concorrência Pública para Registro de 

Preços nº .../15, conforme instrumento de mandato que se encontra as fls. ..., doravante designado 

(a) CONTRATADO (A) resolvem registrar os preços, com integral observância na lei Federal nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições 

seguinte: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS, a prestação de 

serviços ..., conforme Anexo I – Memorial Descritivo e proposta apresentada na licitação que se 

encontra às fls. ..., respectivamente, e que integram este instrumento. 

§ Único. Utilizarão os preços registrados as seguintes unidades: ... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços 

terá validade por doze (12) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS: os prestações dos serviços registrados 

nesta Ata serão requisitados através de cada unidade citada na cláusula primeira, mediante a 

elaboração de Ordem de Serviços correspondente. 

 

§ Único. Cada Ordem de Serviços conterá no mínimo: 

 

I. Número da Ata. 

II. Quantidade. 

III. Descrição dos serviços. 

IV. Dotação orçamentária onerada. 

V. Valor. 

VI. Condições de pagamento. 

VII. Penalidades. 

VIII. Das penalidades. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇOS: A DETENTORA DA ATA 

deverá retirar A Ordem de Serviços, no prazo de cinco (05) dias úteis a partir da data de recebimento 

do memorando da unidade interessada. 
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§ Único. O prazo para assinatura e retirada da Ordem de Serviços, poderá ser prorrogado por igual 

período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E REAJUSTE: Os preços permanecerão fixos e reajustáveis pelo 

período de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento da(s) fatura(s) será efetuado 

diretamente na Tesouraria da Prefeitura do Município de Mairinque, com o prazo de carência de até 

28 (vinte e oito) dias contados da data do recebimento de cada medição do objeto da licitação, salvo 

se este dia coincidir com Sábado, Domingo, Feriado, ou dia em que não houver expediente na sede 

da prefeitura do Município de Mairinque, hipótese em que prorrogar-se-á para o primeiro dia útil 

que se seguir. 

 

§1º. Mediante requerimentos mensais apresentados à PREFEITURA pela(o) contratada(o), serão 

efetuadas, após decurso dos respectivos períodos as medições dos serviços executados, desde que 

devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição; 

 

§ 2º. Planilha de Medição, em 03 vias; 

 

§3º. Após aprovadas às medições pela Prefeitura, a contratada emitirá a correspondente Nota Fiscal 

que deverá ser apresentada ao Secretário de Educação, até o 5º dia útil da data da aprovação da 

medição; 

 

§4º. Às parcelas pagas com atraso superior a trinta (30) dias incidirão juros de mora de seis por cento 

(6,0%) ao ano e correção monetária através do INPC-IBGE, tudo "pro rata tempore". 

 

§5º. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento 

correrá cinco (05) dias úteis após a data de sua reapresentação. 
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CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: Constituem obrigações 

e responsabilidades da CONTRATANTE: 

 

I. o pagamento do preço no prazo e condições estabelecidas nesta Ata; 

 

II. prestar ao CONTRATADO (A) todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de 

Registro de Preços; 

 

III. indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de registro de Preços. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO(A) CONTRATADO(A): Constituem 

obrigações e responsabilidades do(a) CONTRATADO(A): 

 

a) o planejamento da execução da prestação dos serviços, nos seus aspectos administrativos e 

técnicos; 

 

b) respeitar, rigorosamente, na execução deste contrato, a legislação trabalhista, fiscal e 

previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá 

unilateralmente; 

 

c) corrigir ou substituir, no total ou em parte, o (s) serviço (s) impugnado(s) por erros, imperícias, 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, por sua conta e risco, sem prejuízo de ação 

regressiva contra aquele (s) que tiver (em) dado causa; 

 

d) manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que ensejaram sua habilitação na licitação que deu origem ao 

presente instrumento; 
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e) prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a 

atender pronta e irrestritamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO: Não obstante o fato de a vencedora ser a única e exclusiva 

responsável pelos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua 

própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude desta 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES: Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93, a detentora da ata ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa 

prévia: 

 

I. multa diária de cinco décimos por cento (0,5%) por dia, por atraso injustificado na entrega dos 

produtos ou serviços; 

 

II. pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 

8.666/93 e multa de vinte por cento (20%) sobre o valor dos produtos não entregues; 

 

III. o valor da multa será descontada no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo 

por ela a garantia oferecida, e os pagamentos futuros pela diferença, se houver; 

 

IV. as multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o 

pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 

seu ato punível venha a acarretar a Administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A Ata de Registro de 

Preços poderá ser rescindida pelos seguintes motivos: 

 

§ 1º. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima primeira 

acima. 

 

§ 2º. Manifesta impossibilidade por parte da contratada de cumprir as obrigações assumidas pela 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 

 

§ 3º. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração. 

 

§ 4º. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, desta Ata. 

 

§ 5º. Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da Contratada. 

 

§ 6º. Inobservância da boa técnica na execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO: Sem prejuízo da plena responsabilidade do (a) 

CONTRATADO (A) perante a CONTRATANTE ou terceiros, fica expresso que a fiscalização da execução 

deste contrato será exercida pela CONTRATANTE, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, cujos 

representante indicado pelo Sr. (a) Secretário (a), anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados, sendo certo que as decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Aplica-se a presente Ata de Registro de Preços 

as seguintes disposições gerais: 
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a) O compromisso de fornecimento e de execução dos serviços só estará caracterizado mediante 

recebimento da Nota de Empenho, acompanhada da respectiva "Ordem de Serviço" ou instrumento 

equivalente. 

 

b) As Ordens de Serviço deverão ser formuladas pela Contratante através de memorando datado, 

que consignará prazo para prestação dos serviços e demais informações necessárias. 

 

c) A detentora da Ata fica obrigada a cumprir integralmente as Ordens de Serviço emitidas pela 

Unidade(s) Requisitante(s)/Contratante(s) e recebidas pela detentora até a data do vencimento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

d) Decorrido o prazo da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da detentora de 

cumprir as Ordens de Serviço recebidas até a data de vencimento da Ata de Registro de Preços. 

 

e) A detentora da Ata de Registro de Preços obriga-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços executados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 

e.1) O Técnico responsável pela fiscalização deverá exigir o cumprimento desta obrigação durante o 

prazo de vigência da(s) Ordem(ns) de Serviço até a sua execução total. 

 

f) Qualquer eventual subcontratação de terceiros pela(s) detentora(s) para execução de até 20% 

(vinte por cento) dos serviços deverá ser previamente autorizada pela Contratante, sendo exigida a 

comprovação do atendimento do disposto no item 7 - Habilitação pela empresa subcontratada. 
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g) A Secretaria de Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, especialmente 

se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no 

mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços. 

 

h) Os serviços não poderão sofrer paralisação por mais de 24 (vinte e quatro) horas em sua execução, 

sem justificativa devidamente aceita pela Administração. 

 

i) Os prepostos da detentora da Ata de Registro de Preços que não tenham comportamento 

adequado, a critério da fiscalização, deverão ser substituídos em 24 (vinte e quatro) horas da 

constatação do fato anômalo que evidencie a necessidade de substituição do empregado. 

 

j) A detentora das Ata de Registro de Preços se compromete a: 

 

j.1) Deixar, na unidade em que foram executados os serviços, os materiais substituídos que, a critério 

do Município de Mairinque, forem reaproveitáveis. 

 

k) A detentora da Ata de Registro de Preços será a única responsável perante terceiros pelos atos 

praticados pelo seu pessoal e pelo uso de material empregado nos serviços que executar, excluída a 

total responsabilidade da Prefeitura do Município de Mairinque por quaisquer reclamações e/ou 

indenizações eventualmente cabíveis. Serão de inteira responsabilidade da detentora da Ata de 

Registro de Preços todos os seguros, inclusive os relativos à garantia financeira para eventual 

aquisição de equipamentos necessários aos serviços. São expressamente de responsabilidade da 

detentora da Ata de Registro de Preços os seguros de responsabilidade civil e eventual ressarcimento 

de todos os danos materiais causados a seus empregados ou a terceiros. 

 

l) A detentora da Ata de Registro de Preços obriga-se a respeitar as normas técnicas pertinentes ao 

objeto licitado, quando as especificações técnicas não constarem expressamente neste Edital. 
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l.1) A detentora da Ata de Registro de Preços será a única responsável pelo cumprimento das normas 

de segurança do trabalho, devendo exigir de seus funcionários o uso dos equipamentos de proteção 

individual. 

 

m) A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar toda e qualquer alteração nos dados 

cadastrais para atualização. 

 

E por estarem assim justos e contratados, firmam a presente Ata em três (03) vias de igual teor e 

forma para um só efeito legal. 

 

Mairinque, ... de ... de 2018 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ______ 

 

PROCESSO Nº .../2018 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº .../2018 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

 

CONTRATADO(A): ... 

 

Pelo presente Instrumento de Termo de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, as partes 

adiante nomeadas e qualificadas, a saber: 

 

I - CONTRATANTE: 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

C.N.P.J./M.F. sob o nº _____________, com __________________________, aqui representado por 

seu ____, Sr. ______________, portador da Cédula de Identidade com RG sob o ____________ e 

inscrito no C.P.F. /M.F. sob o nº ______________, doravante designado CONTRATANTE e; 

 

 

II - CONTRATADO (A): 

 

...., inscrita (a) no C.N.P.J./M.F. sob o nº. ...., com sede na Cidade de ..., Estado de ..., na ..., nº. ..., 

neste ato representado (a) na forma do seu ..., por seu (a) ... ..., ..., portador da cédula de identidade 

com R.G. nº    inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº. .., doravante designado (a) CONTRATADO (A); 
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têm entre si certo e ajustado os serviços do (s) objeto (s) mencionado (s) na Cláusula Primeira, tudo 

nos termos do procedimento de licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que recebeu o 

nº. .../ - PROCESSONº. .../1, regendo-se pelo disposto na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, pelo ato convocatório da licitação, pela proposta do (a) CONTRATADO (A) e, em especial, pelas 

cláusulas e condições adiante enunciadas. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para a 

melhoria do Sistema Viário Municipal compreendendo: Movimentação de terra, manutenção e Recuperação 

de Leito e Subleito, Manutenção e Recuperação de Pavimentação (Leito Carroçável) Asfáltica e/ou Blocos 

Sextavados de Concreto, Recapeamento e Sinalização Viária, conforme especificações e quantitativos 

constantes no Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Regime de Execução é do objeto do 

contrato é o da Empreitada por Preço Unitário, de acordo com os critérios estabelecidos nesse 

contrato e nos seus anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: Pela prestação dos serviços objeto do presente contrato, a 

CONTRATANTE obriga-se a pagar ao (a) CONTRATADO (A) ... (...),  estando incluído no preço todas as 

despesas diretas e indiretas, tais como mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais e quaisquer outras necessárias a plena execução deste contrato. 

 

§ 1. Este(s) preço(s) será(ão) utilizado(s) para o pagamento dos serviços conforme detalhamento 

abaixo: 

...... 

§2º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 

de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão revisão destes para mais ou para menos, conforme o 

caso. 
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CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE MONETÁRIO DOS PREÇOS: Os preços dos serviços objeto do 

presente contrato serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da 

proposta pelo(a) CONTRATADO(A), com base na variação do IPCA, do mesmo período. 

 

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO: 

Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os 

quantitativos totais mensais dos tipos de serviços efetivamente realizados / veículos locados. 

 

§1º As medições, para efeito de pagamento, serão realizadas de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

a) No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a CONTRATADA 

entregará à Secretaria ou Órgão responsável um relatório contendo os quantitativos totais mensais 

de cada um dos veículos locados e os respectivos valores apurados. 

b) O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a 

correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. 

c) Serão considerados somente os serviços/veículos efetivamente realizados/locados. 

d) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às 

correspondentes quantidades de horas trabalhadas e/ou de cada veículos locado. 

 

§2º Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o CONTRATANTE atestará a 

medição mensal, comunicando à CONTRATADA, no prazo de 03 (três) dias contados do recebimento 

do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente fatura, a ser apresentada 

no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados. 

 

§3º As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o CONTRATANTE, e apresentadas na 

Secretaria de ........................, que é a Secretaria Gestora do Contrato. 
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§4º O pagamento da Nota Fiscal/Fatura será efetuado diretamente na Tesouraria da Prefeitura do 

Município de Mairinque ou Depósito em conta corrente informado pela CONTRATADA, com o prazo 

de carência de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação da fatura, salvo se este dia 

coincidir com sábado, Domingo, feriado ou dia em que não houver expediente na sede da Prefeitura 

do Município de Mairinque, hipótese em que prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir. 

 

§5º Quando da apresentação da(s) fatura(s) deverá ser observado o disposto na legislação vigente, 

devendo a CONTRATADA comprovar, se cabível, a regularidade  fiscal resultante da execução do 

ajuste, mediante a apresentação de: 

a) Prova do recolhimento mensal do FGTS por meio das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, que deverão corresponder ao período 

de execução e por tomador de serviço (contratante) são: 

a.1) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; 

a.2) Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, gerada e impressa pelo SEFIP após a transmissão do 

arquivo SEFIP, com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento 

bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; 

a.3) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE; 

a.4) Relação de Tomadores/Obras – RET 

 

§6º Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente a 

CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se 

preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução. 

 

§7º Nos termos do artigo 31 da Lei nº 8212, de 24.07.91, alterado pela Lei nº 9711, de 20.11.98, e 

Instrução Normativa MPS/ RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, a Prefeitura Municipal reterá 

11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 

equivalente; obrigando-se a recolher em nome da CONTRATADA, a importância retida até o dia vinte 
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do mês subsequente ao da emissão do respectivo documento de cobrança ou o dia útil 

imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. 

 

§8ºQuando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente a 

CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE 

SOCIAL”. 

a) Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos custos de fornecimento 

incorridos pela CONTRATADA a título de vale transporte, vale refeição e materiais, nos termos da 

legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no documento de cobrança. 

b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança, impossibilitará a CONTRATADA 

a efetuar sua compensação com o INSS, ficando a critério da Prefeitura proceder à retenção/ 

recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA – ATRASOS NO PAGAMENTO: Sobre as parcelas pagas com atraso superior à trinta 

(30) dias da data do vencimento, incidirão juros de mora de seis por cento (6,0 %) ao ano. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO: A CONTRATANTE suspenderá o pagamento de 

qualquer quantia devida ao(a) CONTRATADO(A) sempre que ocorrer circunstância que coloque em 

risco a realização dos objetivos do presente contrato e bem assim no caso de o(a) CONTRATADO(A) 

se recusar ou dificultar à CONTRATANTE ou seus prepostos, a livre fiscalização dos serviços, na forma 

prevista neste contrato, ou ainda no caso de paralisação dos mesmos. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS: O prazo para execução total do presente contrato é de 12 (doze) 

meses, contados da data da assinatura deste instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA - PRORROGAÇÃO DE PRAZOS: Nos termos do disposto no § 1º do artigo 57 da Lei 

nº 8.666/93 e, à critério exclusivo da CONTRATANTE, o prazo previsto neste contrato poderá ser 

prorrogado por igual período após devidamente justificado por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato serão oneradas por conta 

da dotação de classificação funcional programática: 

 

Secretaria de .........................   

XX.XXX.XX - 3.3.90.39.00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIREITOS DA CONTRATANTE: Com relação ao presente instrumento, 

são asseguradas à CONTRATANTE todas as prerrogativas previstas no artigo 58 da Lei Federal nº. 

8.666/93 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DIREITOS DO (A) CONTRATADO (A): Constituem direitos do (a) 

CONTRATADO (A): 

 

a) a indenização pelo que houver fornecido, bem como por outros prejuízos regularmente 

comprovados, desde que tais prejuízos não lhe sejam imputáveis, no caso de ser declarada a nulidade 

do contrato administrativo; 

 

b) o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, em caso de alteração unilateral do 

contrato que aumente os encargos do (a) CONTRATADO (A); 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

 

a) o pagamento do preço no prazo e condições estabelecidas neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO (A) CONTRATADO (A): 

Constituem obrigações e responsabilidades do (a) CONTRATADO (A):  
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§1º O(A) CONTRATADO(A) O planejamento da execução dos serviços, nos seus aspectos 

administrativos e técnicos. 

 

§2º Respeitar, rigorosamente, na execução deste contrato, a legislação trabalhista, fiscal e 

previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá 

unilateralmente. 

 

§3º Corrigir ou substituir, no total ou em parte, o (s) serviços (s) impugnados por erros, imperícias, 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, por sua conta e risco, sem prejuízo de ação 

regressiva contra aquele (s) que tiver (em) dado causa. 

 

§4º Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizer a 

CONTRATANTE no objeto da contratação até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor 

atualizado do contrato. 

 

§5º Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que ensejaram sua habilitação na licitação que deu origem ao 

presente instrumento. 

 

§6º Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a 

atender pronta e irrestritamente. 

 

§7º O (A) CONTRATADO (A) reconhece por este instrumento que é responsável em qualquer caso por 

danos ou prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer a CONTRATANTE, coisa, propriedade ou 

pessoa de terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo na execução do contrato, sejam eles 

causados por si, seus prepostos ou funcionários, bem como por pessoas por esta autorizadas a 

permanecer no local dos serviços, correndo por sua exclusiva expensas, os ressarcimentos ou 
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indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento exercidos pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Nos termos do disposto no artigo 87 da 

Lei Federal nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa do (a) CONTRATADO (A) aplicar as seguintes sanções: 

 

a) advertência; 

 

b) multas, na forma prevista neste contrato; 

 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

do Município de Mairinque, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por ato 

exclusivo do Chefe do Executivo Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE, que será concedida 

sempre que o (a) CONTRATADO (A) ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

Parágrafo único. A aplicação da sanção prevista na alínea "b" desta cláusula não impede a aplicação 

concomitante ou não das demais sanções previstas neste contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MULTAS: Sem prejuízo do disposto no artigo 87 da Lei Federal nº. 

8.666/93, O (a) CONTRATADO (A) fica sujeito (a) às seguintes penalidades: 
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a) multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, pela recusa 

injustificada em assinar o Termo de Contrato no prazo para o qual for convocado (a), caracterizando 

o descumprimento total da obrigação assumida; 

 

b) multa de mora de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de 

atraso ou paralisação injustificados, até o limite de 05 (cinco) dias úteis, após o que será considerado 

infração contratual, dando margem à rescisão unilateral do contrato e aplicação cumulativamente da 

multa prevista na alínea seguinte; 

 

c) multa contratual de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, pela inexecução total ou 

parcial do contrato ou infração à qualquer das cláusulas contratuais. 

Parágrafo único. As multas aplicadas, após regular processo administrativo, serão descontadas 

diretamente do montante das garantias quando efetuadas, dos pagamentos eventualmente devidos, 

ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO: O presente contrato poderá ser alterado, 

com as devidas justificativas, na ocorrência de qualquer dos casos previstos no artigo 65 da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CASOS DE RESCISÃO: Nas formas do disposto no artigo 78 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, devendo a rescisão contratual ser formalmente motivada nos autos do 

processo da licitação que deu origem a este instrumento, ficando assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORMAS DE RESCISÃO: A rescisão do presente contrato poderá ser: 

 

a) determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, na ocorrência de qualquer dos casos elencados 

nos inciso I à XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a CONTRATANTE; 

 

c) judicial, nas formas da legislação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - FISCALIZAÇÃO: Sem prejuízo da plena responsabilidade do (a) CONTRATADO 

(A) perante a CONTRATANTE ou terceiros, fica expresso que a fiscalização da execução deste contrato 

será exercida pela CONTRATANTE, através da Secretaria DE Obras e Serviços Públicos cujo 

representante indicado pelo Sr. (a) Secretario (a), anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados, sendo certo que as decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL: A Prefeitura não responderá por 

quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA em razão do presente instrumento, seja para 

com os integrantes de seu pessoal, seja para com os Poderes Públicos ou para terceiros em geral, 

sejam tais obrigações de que natureza forem, especialmente as decorrentes de relações 

empregatícias e as de caráter previdenciário, tributário ou acidentário, de forma que o 

descumprimento de tais obrigações pelo CONTRATADO, importará em rescisão do presente 

instrumento independentemente de pré-aviso, notificação judicial, ficando desde já facultado a 

Prefeitura o direito de acionar em regresso o CONTRATADO caso venha ser alvo de qualquer 

demanda decorrente deste Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS: Aplicam-se ao presente contrato as 

seguintes disposições gerais: 
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a) nenhum serviço fora das especificações deste contrato poderá ser realizado, ainda que em caráter 

extraordinário, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE; 

 

b) os casos omissos serão resolvidos pelas cláusulas e preceitos de direito público e, supletivamente 

pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SUCESSÃO E FORO: As partes se obrigam por si e sucessores ao fiel 

cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para dirimir as demandas decorrentes deste 

contrato o foro da sede da CONTRATANTE. 

 

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em três (03) vias de igual 

teor e forma para um só efeito legal. 

 

Mairinque, ...  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 
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TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

 

MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

ORDEM DE SERVIÇOS/CONTRATO Nº ..................../18 

OBJETO: .. 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAIRINQUE/SECRETARIA DE .../.... 

CONTRATADA: ................................ 

 

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 de 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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 

então, a contagem dos prazos processuais. 

 

Mairinque, .......... de ............. de 2018. 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAIRINQUE 
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.........(CONTRATADO)........................................ 

.........(REPRESENTANTE LEGAL).................... 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Concorrência Publica nº  

Processo nº 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está 

em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 

Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (---). 

Por ser verdade assina a presente 

 

..................., ............... de ................................ de 2018. 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável 

N.° do documento de identidade 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Concorrência Publica nº  

Processo nº 

 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de 

direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Concorrência Pública, que 
estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto 
na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 
 
 

(Local e Data) 
 
 

 

(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006.  
 

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP.)] 
 

 
 
 
 


