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COMPROVANTE DE ENTREGA  

 

CONVITE 007/2018 

 

DECLARAMOS QUE ESTAMOS SENDO CONVIDADOS A PARTICIPAR DO CONVITE 

ACIMA MENCIONADO, E QUE RECEBEMOS, NESTA DATA, O RESPECTIVO EDITAL 

COMPLETO COM O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO CUJO ENCERRAMENTO DAR-SE-

Á NO DIA 10/05/2018 ÀS 14:00 HORAS. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa para ampliação, reforma e adequação das salas da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme cronograma e planilha 

orçamentária constantes no Anexo I. 

 

  

FIRMA CONVIDADA:  

             

            

       

____________________, DE _________________ DE 2018. 

 

 

CARIMBO E ASSINATURA 

Em caso de assinatura 

ilegível, favor identificar 

nome por extenso 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CONVITE N.º 007/2018 Edital N.º 39/2018 

PROCESSO N.º 3170/2018 

 

DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

CONFORME CRONOGRAMA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTANTES NO ANEXO I. 

  

1. PREÂMBULO  

 

1.1. De conformidade com o disposto no Processo Administrativo Nº 3170/2018, a 

Comissão Permanente de Licitações torna público, para conhecimento dos 

interessados, que se acha aberto nesta Prefeitura o Convite Nº 007/2018, em epígrafe, 

por solicitação da Secretaria de Assistência Social. 

 

1.2. PRAZO: 90 (noventa) dias contados da Ordem de Serviço, podendo ser 

prorrogado nos termos e prazos da lei. 

 

1.3. A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO GLOBAL e se processará de conformidade com este edital e a Lei 

Federal n° 8666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123/2006 com as 

alterações da Lei Complementar 147/2014 e demais disposições legais aplicáveis à 

espécie.  

 

1.4.LOCAL E DATA PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES   

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:  Av. Lamartine Navarro, 514 - Bairro Centro – 

Mairinque – SP CEP 18120-000. Divisão de Licitações, até as 14:00 horas do dia 

10/05/2018 quando ocorrerá a abertura dos envelope HABILITAÇÃO e, em sendo 

o caso, o envelope PROPOSTA  

  

  1.5.   As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pelo Setor 

de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Mairinque. Comunicações pelo 

telefone (11) 4718-8644, Comunicações através de correspondências: endereçar à 

Prefeitura, ATENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES a Av. Lamartine Navarro, 514 - 
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Bairro Centro – Mairinque - SP – CEP – 18120-000. 

 

  1.6.   A Prefeitura não se responsabiliza por documentos enviados pelo correio e não 

entregues em tempo hábil na Divisão de Licitações. 

   

 1.7. O custo estimado desta contratação é de R$ 74.635,71 (setenta e quatro mil 

seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) 

 

  1.8. - Fazem parte deste edital: 

             

   Anexo I – Memorial Descritivo com custo estimado. 

   Anexo II – Termo de credenciamento 

Anexo III – Modelo de Indicação pela Assinatura do Contrato e dos Dados 

Bancários. 

Anexo IV – Minuta de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação.  

Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo VI – Minuta de Declaração de inexistência de empregado menor no 

quadro de empresa. 

Anexo VII– Minuta da Proposta. 

    Anexo VIII – Minuta de Contrato. 

    Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação. 

   Anexo X -  Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal. 

    

 

02. DO OBJETO 

 

2.1. VISA A PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CRONOGRAMA E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA CONSTANTES NO ANEXO I. 

 

2.1.1.  A presente licitação e o contrato dela decorrente regular-se-á pelas suas 

disposições e por preceitos de Direito Público, aplicando, supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, 
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sendo que seu regime jurídico confere à Administração, conforme o caso, as 

prerrogativas de: 

 

2.1.2. Sem prejuízo do disposto no Artigo 65 da Lei 8.666/93, alterá-lo, 

unilateralmente e na forma da lei, para melhor adequação às finalidades 

de interesse público, assegurando o seu equilíbrio econômico-financeiro 

e os demais direitos da CONTRATADA; 

 

   2.1.3. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I 

do art. 79 da Lei Federal n. 8666/1993; 

 

    2.1.4. Fiscalizar sua execução; 

 

2.1.5. Aplicar sanções previstas em lei ou neste instrumento, em razão 

de sua inexecução parcial ou total; 

 

2.1.6. Anular ou revogar o procedimento nos termos da legislação de 

regência e utilizar-se das demais prerrogativas permitidas em lei. 

 

2.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

03. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO E DA FORMA DE 

APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS.  

  

3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 

funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado DEVIDAMENTE 

CONVIDADAS OU INTERESSADAS. 

 

3.1.1. Entende-se por CONVIDADAS aquelas a quem a Prefeitura fez o   

convite; 

 

3.1.2. Entende-se por INTERESSADAS aquelas que manifestarem seu   
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interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro horas) da data e 

hora marcada para a entrega dos envelopes. 

 

    

3.2. Os documentos e propostas deverão ser entregues em dois envelopes   

separados devidamente lacrados com os seguintes dizeres: 

 

Nome da Licitante:________________________________________ 

Convite nº 007/2018 

Objeto: Ampliação, reforma e adequação das salas da Secretaria  

Municipal de Assistência Social. 

Data de entrega: 10/05/2018 

HABILITAÇÃO 

 

                       

                     Nome da Licitante:________________________________________ 

                     Convite nº 007/2018 

Objeto: Ampliação, reforma e adequação das salas da Secretaria  

Municipal de Assistência Social. 

                     Data de entrega: 10/05/2018 

                     PROPOSTA 

 

3.2.1. Os envelopes deverão ser entregues na Divisão de Licitações, sito a Avenida 

Lamartine Navarro, 514 – Bairro Centro – Mairinque - SP.  

 

  3.3.  SOMENTE PODERÃO MANIFESTAR-SE EM ATA:  

 

    a) Representante legal da empresa, munido de comprovante e RG;  

    b) Procurador munido de procuração e RG ou;  

c) Representante credenciado pela empresa, munido de credencial e RG 

conforme modelo do Anexo II 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

  



 

 6 

4.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

 

  4.2. Não será permitida a participação de empresas: 

 

4.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

4.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

4.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedimento de contratar com esta 

administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 

 

4.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

 

4.2.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitada; 

 

4.2.6. Estejam com falência decretada ou concordatária que não estejam em processo 
de recuperação judicial. 

 

4.2.6.1. As empresas em recuperação judicial poderão participar do 

presente certame, desde que apresentem, durante a fase de habilitação, o 
Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno 
vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 
econômico-financeira estabelecidos no edital. 

 

 4.2.7. Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 
Mairinque. 

 

05. DO CREDENCIAMENTO 

  

5.1.  No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão 

estar representados por agentes credenciados, com poderes para praticar todos os 

atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
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licitatórias CONFORME MODELO DO ANEXO II. 

 

5.2.  Em atendimento aos termos da Lei Complementar 123 com as alterações   

introduzidas pela Lei Complementar 147/14, as ME e EPP deverão apresentar 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício do 

direito previsto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/06 e alteração 

posterior, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste 

Edital e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Habilitação) e 2 (Proposta 

Comercial), juntamente como documento de credenciamento (Anexo II). 

 

5.3.  O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular, em 

original ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados 

constantes do Anexo II. 

 

5.4. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia 

autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os 

seus poderes.  

 

5.5. O documento de credenciamento deverá ser entregue NO INICIO DA 

 SESSÃO juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento 

equivalente, FORA DO ENVELOPE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 

 

5.6.  A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas 

impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos. 

   

  5.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

 

5.8. Os documentos de credenciamento serão juntados ao processo administrativo. 

 

 

06. DA HABILITAÇÃO.  

 

  6.1 – O envelope “Documentos” deverá conter:  
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   6.1.1 - Habilitação jurídica:  

 

a) Inscrição no Registro Comercial, no caso de empresário individual.  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais ou empresa 

individual de responsabilidade limitada e, no caso de Sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, de conformidade com a Lei em vigor;  

c)  Certificado do MEI, no caso de Micro Empreendedor Individual; 

d) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício;  

e) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade    

estrangeira em funcionamento no País.  

f) Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da   assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como 

o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971, no caso de 

sociedade cooperativa;  

 

6.1.1.1 - Poderá ser apresentada apenas a consolidação da alteração 

contratual. 

 

   6.1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

    

6.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

– CNPJ; 

 

6.1.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame. No caso de 

isenção, entregar declaração assinada pelo representante legal do 

licitante. 

 

Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal, através de Certidão 
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Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa do 

domicílio ou sede da licitante; 

 

6.1.2.3 – Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou 

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 

nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 ou do 

Estado da sede da licitante, ou declaração de isenção ou de não 

incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas 

da lei;  

 

6.1.2.4 – Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, através 

de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários ou Positiva com Efeito de 

negativa do domicílio ou sede do licitante;  

 

6.1.2.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 

com efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho; 

 

6.1.2.6 - CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado para 

comprovação de situação regular, em cumprimento ao instituído por Lei.  

 

6.1.3. No caso de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas   

serão aceitas como válidas as expedidas até 180 cento e oitenta dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes. 

 

   6.1.4.  Qualificação Técnica: 

 

6.1.4.1. Comprovação de aptidão técnica operacional para   

desempenho da atividade objeto da presente licitação ou similares, 

através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito 

público ou privado, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos 
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de prova de execução de atividade objeto da licitação ou similares, 

desde que em quantidades razoáveis, assim considerados 50% a 60% 

da execução da atividade pretendida – Súmula 24 do TCE/SP, cuja 

exigência de reconhecimento de firma do atestado será estabelecida 

pela Comissão de Licitação caso haja patente dúvida acerca de sua 

legitimidade, que poderá ser apresentada novamente pela licitante no 

prazo de 5 (cinco) dias. 

 

 

6.1.5.  Qualificação Econômico-Financeira: 

 

6.1.5.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo 

distribuidor judicial da sede do licitante. 

 

6.1.5.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial 

expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante, se for o caso, 

sendo que na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, 

deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento 

pelo juízo competente de plano de recuperação judicial/extrajudicial em 

vigor – Súmula 50 do TCE/SP. 

 

6.1.5.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta, excetuadas da 

apresentação as microempresas ou empresa de pequeno porte, 

conforme art. 3° do Decreto Federal n° 8,538/2015. 

 

6.1.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos 

em substituição às certidões exigidas; 

 

   6.1.7 – Outros documentos: 
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6.1.7.1 – Declaração, assinada pelo representante legal, de que não 

emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 anos (Art. 7º, XXXIII, CF) (Anexo 

VI). 

 

6.1.7.2 – Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de 

habilitação. (Anexo IV) 

 

6.1.7.3 - Nome de quem assinará o contrato, nos termos do exercício da 

administração constituídos na habilitação jurídica, informando CPF, RG 

e cargo, na hipótese de adjudicação, Agencia Bancária e nº da Conta 

Corrente, para pagamento, número de telefone, fax e e-mail para envio 

de correspondências. (Anexo III).  

  

           6.1.8 – DAS MEs e EPPs 

 

6.1.8.1 – As microempresas e empresa de pequeno porte, por ocasião 

da participação neste certame, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição;  

 

6.1.8.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da do 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa; 

 

6.1.8.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no 

subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à 

convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 

referentes ao procedimento licitatório. 
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6.1.9 – Os documentos mencionados no item 5.1 e seus subitens poderão ser 

apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou 

publicação em órgão da Imprensa Oficial, nos termos do Artigo 32 da Lei 

8.666/93.  

 

6.1.10 - Os demais documentos de que tratam os artigos 28 a 31 da Lei de 

Licitações e Contratos ficam dispensados, conforme estabelece o artigo 32, § 

1º, da mencionada Lei (Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores). 

 

 

07. DA PROPOSTA 

 

   7.1 – O envelope “Proposta” deverá conter:  

 

7.1.1 - Proposta em impresso próprio da licitante, devidamente identificada e 

assinada (não podendo ser assinatura digital), contendo preço total para a 

execução dos serviços (conforme descrição no Termo de Referência – anexo I). 

Modelo de proposta Anexo VII.  

 

7.1.2 - Nos preços deverão estar incluídos, além dos lucros todas as despesas 

de custos como, por exemplo materiais, mão de obra, equipamentos, 

transportes, seguros, cargas, encargos sociais e trabalhistas, custos e 

benefícios, tributos e quaisquer outras despesas diretas ou indiretamente 

relacionadas com a prestação do serviço. 

 

7.1.2.1 A CONTRATADA deverá incluir em orçamento proposto, todos 

os materiais e serviços, mesmo quando não especificamente citados 

no projeto, necessário ao completo e perfeito acabamento e 

funcionamento do prédio. 

 

7.1.3 - Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a sessenta 

(60) dias, contados da data da entrega da mesma; 

 

7.1.4 - Data e assinatura devidamente identificada do proponente sob a 
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denominação ou razão social; 

 

7.1.5 - Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário ou global 

simbólico, irrisório, de valor zero, ou excessivo ou deixarem de atender os itens 

supra; 

 

7.1.6 - A Comissão Permanente de Licitação corrigirá eventuais erros com 

operações aritméticas, sendo que prevalecerá, para efeito de julgamento, o 

valor corrigido, com base nas quantidades fornecidas por este edital e nos 

preços unitários ofertados. Havendo divergência entre o preço indicado em 

algarismo e por extenso, prevalecerá o valor apresentado por extenso. 

 

08. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO:  

 

8.1 - O adjudicatário deverá firmar o Termo de Contrato, no prazo de cinco (05) dias 

corridos da data em que for convocado, prorrogáveis uma única vez por igual período, 

mediante justificativa expressa e aceita pela administração, sob pena de perda do 

direito da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

 

09. DO REAJUSTE 

 

9.1. Decorrido o prazo de 12 meses de apresentação da proposta comercial, nos 

termos do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666 de 1993 e art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192 de 

2001, será concedido reajuste de preço dos serviços tomando por base a variação do 

índice IPCA(IBGE) ocorrida no período obedecendo a seguinte fórmula: 

   

  P = Po x I  

                      Io   

 

ONDE: 

 

  P = Preço reajustado 

       Po = Preço proposto 

  I = índice do mês de reajuste 
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         Io = índice do mês de apresentação da proposta. 

 

 

10 – DAS PENALIDADES 

 

10.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste Edital, ou pela 

inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de 

acordo com a infração cometida, garantida a defesa prévia:  

   

   10.1.1 - Advertência;  

 

10.1.2 - Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato até 10 dias, pelo   

atraso cumprimento dos serviços;  

 

10.1.3 – Multa de 5% (um por cento) do contrato, até 10 dias, pela não 

substituição do serviço prestado em desacordo e não aprovado no prazo 

previsto na notificação;  

 

10.1.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 dias 

pelo descumprimento de quaisquer outras clausulas deste edital;  

  

10.1.5 - Decorridos os dez dias previstos nos itens 9.1.2 a 9.1.4, ou em caso de 

falta grave ou reincidência dos motivos que levaram Prefeitura a aplicar as 

sanções previstas neste edital o contrato poderá ser rescindida, caso em que 

será cobrada a multa de 20%(vinte por cento) sobre o seu efetivo valor.  

 

10.1.6. - A recusa da empresa declarada vencedora em assinar o contrato no 

prazo fixado pela administração, caracterizará descumprimento integral das 

obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 

20% (vinte por cento) do valor da sua proposta. 

 

10.1.6.1.  Na hipótese do item anterior, à Prefeitura poderá  convocar a licitante 

imediatamente classificada ou revogar a licitação sem que caiba aos licitantes 

direito a indenização de qualquer espécie 
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10.1.7 - O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de   

sanar a falha ou irregularidade a que deu origem.  

 

10.1.8 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração pública por prazo de dois (02) anos.  

 

10.1.9 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

10.2. Sem prejuízo das sanções previstas no item 9.1 e subitens, poderão ser 

aplicadas à inadimplente outras contidas na Lei de Licitações. 

 

10.3. A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores têm caráter de sanção administrativa, a sua aplicação não 

exime a licitante vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 

venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

10.4. Além das multas que serão aplicadas à licitante vencedora inadimplente, as 

irregularidades mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva ficha 

cadastral.  

 

10.5. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos 

da licitante vencedora ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.  

  

10.6.  As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação 

das demais, quando cabíveis. 

 

 

           11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 – Após a aprovação da prestação do serviço pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, a contratada emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com 

o(s) serviço(s) prestado(s). 
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11.2 – A Secretaria Municipal de Assistência Social terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da apresentação da fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 

11.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo, n.º d o  

empenho, bem como Banco, n.º da Agência Bancária   e n.º da Conta 

Corrente, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informação 

fundamental. 

 

11.2.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se- á o 

prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da 

apresentação do documento corrigido. 

 

11.2.3. A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações 

e deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no 

artigo 78, inciso XV, da Lei. 

 

11.3. A fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as 

informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no 

subitem 11.2, a partir da data de sua reapresentação. 

 

11.4.  A devolução da fatura ou nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá 

de pretexto para que a Contratada suspenda a prestação do serviço. 

 

11.5.  A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação dos 

serviços, acompanhado da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 

03.07.2009), se for o caso e devidamente conferida pelo setor requisitante, estando 

o(s) serviço(s) prestado(s) de acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, 

observando as exigências deste edital. 

 

11.6.  Serão de inteira responsabilidade da contratada os encargos, impostos e taxas 

decorrentes do objeto deste edital.  

 

  11.7. Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  
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11.8.  A contratada terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após 

prazo estabelecido do item 11.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão 

corrigidos pela variação do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero 

vírgula cinco por cento) sobre a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de 

pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores devidos à contratada, com 

créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante 

dos valores apurados.  

 

11.9.  O preço contratado constituirá, a qualquer título, a única e completa 

remuneração pela adequada prestação de serviço e os pagamentos não isentarão a 

contratada de sua responsabilidade.  

 

 

12.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1 Implantar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início 

pelo Contratante; 

 

12.2 A CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionada 

com a obra, deve ter obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todos os 

projetos com os respectivos memoriais e das condições locais onde serão implantados 

os serviços. Os materiais empregados na obra e os serviços a serem executados, 

obedecerão rigorosamente ao seguinte: 

 

- Normas da ABNT 

- Normas e especificações constantes neste documento 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes 

- Normas Internacionais consagradas na falta das citadas 

12.3 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, 

de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

12.4 Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as 

partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam 

abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem 

como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta 

elétrica na mesma tomada de corrente. 

 

12.5 A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral 
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responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços adotados na 

execução da obra. 

12.6 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, laudos técnicos de 

institutos especializados, no que se refere à qualidade e especificações dos materiais 

e serviços utilizados, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

 

12.7 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, laudos técnicos de 

institutos especializados, no que se refere à qualidade e especificações dos materiais 

e serviços utilizados, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

 

12.8 Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer 

despesas relativas as instalações provisórias de obra, inclusive tapumes, barracão, 

andaimes, ligações provisórias, equipamentos e maquinários, todos os custos relativos 

a mão-de-obra empregada, materiais, projetos complementares ou de revisão, cópias 

em geral, alvarás, emolumentos, impostos, transportes, despesas de escritório, 

devendo nestes custos estar incluído o BDI. 

 

12.9 A CONTRATADA tem até três dias úteis para providências de solicitações 

devidamente registradas no Diário de Obras pela CONTRATANTE. Caso o prazo seja 

insuficiente, a CONTRATADA deve registrar no Diário de Obras os motivos pelo não 

atendimento da solicitação neste prazo. Deverá deixar registrado também qual o novo 

prazo, que será objeto de análise por parte da CONTRATANTE.  

 

 

12.9.1. Todas as medidas deverão ser conferidas na obra. 

 

12.10 A CONTRATADA é totalmente responsável por danos ou incidentes causados a 

CONTRATANTE ou a terceiros por seus funcionários (efetivos ou terceirizados) em um 

raio de 2km do local da obra, mesmo estando estes fora do horário de trabalho.  

 

12.11 Antes da entrega da ORDEM DE SERVIÇO para o início dos trabalhos, a 

CONTRATADA deverá apresentar a ART referente ao trabalho a ser executado. 

 

12.12 A CONTRATADA colocará e conservará no local da obra placas com dimensões 

e diretrizes no padrão usual da Prefeitura Municipal de Mairinque, com modelos 

fornecidos pela Fiscalização, fazendo constar os dados exigidos pelo C.R.E.A sobre 

responsáveis, além das informações fornecidas pela Fiscalização. 

 

12.13 A CONTRATADA executará, através de instrumentos e de acordo com o 

desenho de implantação, aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de 

quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 

encontradas no local. No caso de discrepância, deverá ser comunicada à Fiscalização, 

a quem competirá deliberar a respeito. 

 

12.14 Durante todo o decorrer da obra, ficarão a cargo da CONTRATADA a reforma, 
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conservação e limpeza das instalações da obra. 

 

12.15 Será procedida periódica remoção de todo o entulho e dos detritos que venham 

a se acumular no local da obra, com custos a cargo da CONTRATADA. 

 

12.16 A CONTRATADA fica ciente de que é absolutamente proibida a entrada ou 

permanência de funcionários sem os equipamentos de segurança necessários. 

 

12.17 A CONTRATADA deverá providenciar também equipamentos de segurança para 

a equipe de fiscalização da CONTRATANTE, para as vistorias dos trabalhos. Estes 

equipamentos serão imediatamente devolvidos no término da vistoria. 

 

12.18 Todos os acidentes de trabalho ocorridos serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

12.19 As ferramentas e equipamentos de uso no local da obra serão dimensionados, 

especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de 

construção.    

 

12.20 Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na 

Norma Regulamentadora NR-18: 

- Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões 

decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros 

acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos 

realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete 

especial. 

- Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção 

de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 

- Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar 

ferimentos nos olhos. 

- Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar 

irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações. 

- Óculos de segurança contra respingos: para trabalho que possam causar 

irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

 - Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do 

contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, 

equipamentos energizados, materiais abrasivos ou cortantes, materiais aquecidos ou 

quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona 

plastificada, de borracha ou de neoprene. 

 - Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou 
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lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 

- Calçados do couro: para trabalhos em locais que apresentam riscos de lesão 

do pé. 

Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível 

- Cintos de segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 

Equipamentos para proteção auditiva 

 - Protetores auriculares, para trabalhos, realizados em locais em que o nível de 

ruído for superior ao estabelecido na NR-15. 

Equipamentos para proteção respiratória 

- Respiradores contra poeira para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

 - Máscaras para jato de areia para trabalhos de limpeza por abrasão, através 

de jato de areia. 

- Respiradores e máscaras de filtro químico para trabalhos que oferecem riscos 

provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à 

saúde. 

 Equipamento para proteção do tronco. 

- Avental de raspa, para trabalhos de soldagem e corte a quente e de 

dobragem e armação de ferros. 

 - Em locais determinados pela fiscalização serão colocados, pelo construtor, 

extintores de incêndio para proteção das instalações do canteiro de obras. Eficiente e 

ininterrupta vigilância serão exercidas pelo construtor para prevenir riscos de incêndio 

ao canteiro de obras. Caberá à fiscalização, sempre que julgar necessário, ordenar 

providências para modificar hábitos de trabalhadores e depósitos de materiais que 

ofereçam riscos de incêndio às obras. 

 

12.21 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

 

12.22 Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, 

preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a 

execução deste contrato; 

 

12.23 Comunicar à unidade do Contratante que administra o contrato, toda vez que 

ocorrer afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer 

elemento da equipe que esteja prestando serviços;  

 

12.24 Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de 
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empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos 

serviços; 

 

12.25 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

 

12.26 Manter controle de frequência/pontualidade de seus funcionários sob o contrato; 

 

12.27 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada no local; 

 

12.28 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do Contratante em seu 

acompanhamento; 

 

12.29 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que 

culminaram em sua habilitação. 

 

12.30 A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve 

proceder às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem 

nos serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais 

demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos 

trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem 

vínculo com a Contratada. 

  

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

13.1. Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei, constituem 

obrigações da CONTRATANTE:  

 

13.1.1   Efetuar o pagamento na forma e nas condições estabelecidas neste 

contrato;  

 

 13.1.2. Fornecer as informações, documentos, dados e diretrizes de seu 

alcance, quando solicitados pela CONTRATADA, e quando necessários ou 

úteis à execução dos serviços contratados;  

 

13.1.3. Promover a fiscalização juntamente com a empresa contratada para 

este fim, atestar o recebimento em termos dos serviços, quando este estiver 
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em acordo com as diretrizes estabelecidas;  

 

13.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, qualquer suspensão, 

interrupção, alteração unilateral ou anormalidade verificada na execução do 

contrato, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a 

qualidade dos serviços licitados e sua execução dentro do prazo pactuado;  

 

13.1.5. Sem prejuízo da utilização de suas prerrogativas, garantir a 

CONTRATADA todos os direitos e garantias constitucionais e legais 

concernentes aos contratos administrativos regidos pelo direito público. 

 

 

14. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO NO CASO DE RESOLUÇÃO DO 

CONTRATO 

 

14.1. São direitos da Administração, sem prejuízo das demais disposições previstas 

neste instrumento, em caso de resolução do contrato administrativo: 

 

14.1.1 Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que 

se encontrar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade; 

  

14.1.2. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração pela contratada. 

 

 

15.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

15.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações 

orçamentárias: Classificação Funcional 15.451.0026.2.110 – 4.4.90.51.00 – Ficha 245. 

 

16- DO CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO: 

 

16.1 - O custo estimado para a prestação de serviços é de R$ 74.635,71 (setenta e quatro mil 

seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), conforme Anexo I. 
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17 - ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

 

17.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718-8714/8677, 

informando o número da licitação, ou diretamente na Divisão de Licitações. 

 

17.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

 

17.2.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido ao Presidente do 

conselho através do e-mail com cópia para glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br, ou 

marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br, protocolado junto a Divisão de Materiais, situada 

a Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro – Mairinque - SP CEP. 18120-000, Telefone 

(11) 4718-8714/8680, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas, dentro do 

prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal n.º 8666/93, que por analogia ora se utiliza. 

 

17.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente 

PREGÃO PRESENCIAL conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os 

interessados deverão protocolizar expediente dirigido ao S.r. Prefeito Municipal na Av. 

Lamartine Navarro, n.º 514 – Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, Estado de 

São Paulo no Serviço de Protocolo no horário das 09:00 às 16:00 horas. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 - O presente Convite poderá ser anulado se ocorrer qualquer ilegalidade no seu 

processamento ou julgamento e, poderá ser revogado, a juízo exclusivo da 

Administração, quando for inoportuno ou inconveniente ao interesse público.  

 

18.2 - Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital, do qual será 

extraído um resumo que será afixado no saguão do Paço Municipal.  

 

18.3 - A apresentação da habilitação e proposta na licitação será considerada como 

evidência de que o proponente:  

mailto:glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br
mailto:marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br
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18.3.1. Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os 

comparou entre si e obteve da Comissão de Licitação informações sobre 

qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la.  

 

18.3.2. Considerou que os elementos desta licitação lhe permitem a elaboração 

de uma proposta totalmente satisfatória. 

 

18.4.  A Comissão Permanente de Licitações poderá desclassificar a proposta ou 

mesmo desqualificar a empresa a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato 

superveniente ou circunstâncias desabonadoras da empresa ou de seus sócios, nos 

termos do artigo 43 § 5º da lei 8666/93 e alterações posteriores. 

 

 

Mairinque, 02 de maio de 2018. 

 

 

 

____________________________ 

Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
CONVITE N.º 007/2018 

 
MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE REFERÊNCIA E CUSTO ESTIMADO  

 

Objeto: Contratação de empresa para ampliação, reforma e adequação das salas da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme cronograma e planilha 

orçamentária constantes neste Anexo. 

  

O presente Memorial Descritivo de Especificações estabelece as normas gerais e 

específicas para a AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, na Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira nº 25, Centro -  

MAIRINQUE-SP, devendo ser obedecidas em conjunto com todos os projetos e normas 

técnicas brasileiras especificas. Os serviços a serem executados na obra são: 

A CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionada com a 

obra, deve ter obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todos os projetos com os 

respectivos memoriais e das condições locais onde será reformada a edificação. Os materiais 

empregados nas obras e os serviços a serem executados, obedecerão rigorosamente ao 

seguinte: 

- Normas da ABNT. 

- Normas e especificações constantes neste documento. 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes. 

- Normas Internacionais consagradas na falta das citadas. 

No caso deste memorial apresentar alguma discrepância ou omissão, deverão ser 

observadas as normas da boa técnica, sem que isso dê origem a aditamento contratual.  

 Esta especificação deverá ser obedecida na obra em questão, e quando houver 

discrepância de material ou acabamento, deverão ser obedecidas as informações contidas 

nos despachos do diário da obra. 

 As empreiteiras deverão, antes de apresentar seus orçamentos, visitar os locais das 

obras para tomar conhecimento das dificuldades que eventualmente irão encontrar durante a 

execução, e para que não hajam posteriores reclamações de desconhecimento dos serviços 

necessários a perfeita execução das obras objetos do contrato. 

 Este memorial descritivo, bem como os projetos, orçamentos, etc., serão partes 

integrantes do Contrato. 

 A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade 
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técnica e civil sobre todos os materiais e serviços adotados na execução das obras. 

 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, laudos técnicos de 

institutos especializados, no que se refere à qualidade e especificações dos materiais e 

serviços utilizados, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

Considerações Gerais 

 Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer despesas 

relativas as instalações provisórias de obra, inclusive tapumes,  andaimes, ligações 

provisórias, equipamentos e maquinários, todos os custos relativos a mão-de-obra 

empregada, materiais, projetos complementares ou de revisão, cópias em geral, alvarás, 

emolumentos, impostos, transportes, despesas de escritório, devendo nestes custos estar 

incluído o BDI. 

 A reforma planejada será executada de acordo com o memorial descritivo e de acordo 

com a fiscalização. A mão-de-obra empregada deverá ser de primeira qualidade. Ficará a 

empreiteira obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização desde 

que não estejam de acordo com os memoriais, projetos ou que apresentem problemas ou 

falhas que comprometam a funcionalidade e a estética do referido trabalho. Quaisquer 

alterações só serão permitidas quando autorizadas por escrito pela fiscalização. 

 A empreiteira providenciará um Diário de Obras, com páginas numeradas e em três 

vias, registrando as principais ocorrências que caracterizam o andamento das obras, 

solicitações, resposta às solicitações feitas a fiscalização, etc. 

 A CONTRATADA tem até três dias úteis para providências de solicitações devidamente 

registradas no Diário de Obras pela CONTRATANTE.  Caso o prazo seja insuficiente, a 

CONTRATADA deve registrar no Diário de Obras os motivos pelo não atendimento da 

solicitação neste prazo.  Deverá deixar registrado também qual o novo prazo, que será objeto 

de análise por parte da CONTRATANTE.  

 Todas as medidas deverão ser conferidas na obra. 

 A CONTRATADA deverá incluir em seu orçamento proposto, todos os materiais e 

serviços, mesmo quando não especificamente citados no projeto, necessários ao completo e 

perfeito acabamento e funcionamento do prédio. 

 A CONTRATADA é totalmente responsável por danos ou incidentes causados a 

CONTRATANTE ou a terceiros por seus funcionários (efetivos ou terceirizados) em um raio de 

2 km do local da obra, mesmo estando estes fora do horário de trabalho. 

 Antes da entrega da ORDEM DE SERVIÇO para o inicio dos trabalhos, a 

CONTRATADA deverá apresentar a ART/RRT referente ao trabalho a ser executado. 

 

IMPLANTAÇÃO 
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Execução de Placa de Identificação da Obra 

 A CONTRATADA colocará e conservará no local da obra placas com dimensões e 

diretrizes no padrão usual da Prefeitura Municipal de Mairinque, com modelos fornecidos pela 

Fiscalização, fazendo constar os dados exigidos pelo C.R.E.A./CAU. sobre os responsáveis, 

além das informações fornecidas pela Fiscalização. 

Aferição do Terreno/Edificação 

 A CONTRATADA executará, através de instrumentos e de acordo com o desenho de 

implantação, aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 

indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. No caso de 

discrepância, deverá ser comunicada à Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. 

Operação, Manutenção e Limpeza na Obra 

 Durante todo o decorrer da obra, ficarão a cargo da CONTRATADA a reforma, 

conservação e limpeza das instalações da obra. 

 Será procedida periódica remoção de todo o entulho e dos detritos que venham a se 

acumular no local da obra, com custos a cargo da CONTRATADA. 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

Normas 

 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

 Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes 

móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 

passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma 

ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

 A CONTRATADA fica ciente de que é absolutamente proibida a entrada ou 

permanência de funcionários sem os equipamentos de segurança necessários. 

 A CONTRATADA deverá providenciar também equipamentos de segurança para a 

equipe de fiscalização da CONTRATANTE, para as vistorias dos trabalhos.  Estes 

equipamentos serão imediatamente devolvidos no término da vistoria. 

 Todos os acidentes de trabalho ocorridos serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA.  

Caracterização 

 As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, 
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especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de serviço. 

Equipamentos de proteção individual 

 Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma 

Regulamentadora NR-18: 

Equipamentos para proteção da cabeça. 

- Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes 

de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que 

ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a 

equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial. 

- Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de 

fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 

- Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos 

nos olhos. 

- Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação 

nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações. 

- Óculos de segurança contra respingos: para trabalho que possam causar irritações 

nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

Equipamentos para proteção das mãos e braços. 

 - Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato 

com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 

energizados, materiais abrasivos ou cortantes, materiais aquecidos ou quaisquer radiações 

perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha ou de 

neoprene. 

 Equipamentos para proteção dos pés e pernas 

- Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou 

lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 

- Calçados do couro: para trabalhos em locais que apresentam riscos de lesão do pé. 

Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível 

- Cintos de segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 

 

Equipamentos para proteção auditiva; 

 - Protetores auriculares, para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído 
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for superior ao estabelecido na NR-15. 

Equipamentos para proteção respiratória 

- Respiradores contra poeira para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

 - Máscaras para jato de areia para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato 

de areia. 

- Respiradores e máscaras de filtro químico para trabalhos que oferecem riscos 

provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde. 

 Equipamento para proteção do tronco. 

- Avental de raspa, para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e 

armação de ferros. 

Proteção e combate a incêndio 

 - Em locais determinados pela fiscalização serão colocados, pelo construtor, extintores 

de incêndio para proteção das instalações do canteiro de obras. Eficiente e ininterrupta 

vigilância serão exercidas pelo construtor para prevenir riscos de incêndio ao canteiro de 

obras. Caberá à fiscalização, sempre que julgar necessário, ordenar providências para 

modificar hábitos de trabalhadores e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio 

às obras. 

LOCAÇÃO 

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, 

tais como: escritório, sanitários, energia elétrica, telefone, etc. O local será determinado pela 

fiscalização, cabendo à CONTRATADA executar as instalações, atendendo às exigências e 

ficando, inclusive, encarregada de pagar, pontualmente, as despesas mensais de consumo, 

durante a vigência da obra. 

Caberá à CONTRATADA, de acordo com a natureza da obra e cada uma de suas 

etapas, fornecer todo o ferramental, maquinário e aparelhos adequados à perfeita execução 

dos serviços. Todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI's serão fornecidos aos 

operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, máscaras, óculos, 

protetores auriculares, etc., de acordo com as prescrições específicas em vigor. 

Os trabalhos de locação, contarão com a supervisão da FISCALIZAÇÃO, não 

eximindo a CONTRATADA de responsabilidade por qualquer erro de alinhamento, 

nivelamento ou esquadro que venha a ser constatado posteriormente. 

Todo o entulho proveniente das obras deverá ser removido para bota-fora. 

 

1.1 – INSTALAÇÕES INICIAIS 
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 A CONTRATADA deverá executar os seguites serviços: instalação da placa de 

identificação da obra nas dimensões 2,50x1,00 para inicio da obra. 

  Execução de tapume de chapa de madeira compensada, e= 6 mm, com pintura 

a cal  e reaproveitamento 2 x. 

 

1.2 – DEMOLIÇÕES-RETIRADAS 

Serão realizadas a retirada de divisórias em madeirite, retiração de luminárias para 

substituição, demolição de alvenaria para adequação do prédio.  

Serão substotuídas algumas folhas de portas conforme se verificou a necessidade. 

Todo entulho gerado deverá ser retirado do local com utilização de caçambas.           

 

1.3 – ALVENARIA 

 

Alvenaria será em blocos de concreto de vedação 14x19x39cm, espessura 14cm, 

assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal , areia), com junta de 10mm, nas 

paredes internas, e será utilizado alvenaria estrutural na parte a ser ampliada conforme 

demonstra o projeto. As paredes que apresentarem falhas de execução, serão  demolidas e 

refeitas pela contratada sem ônus a contratante. 

 

1.4 – TELHADO 

 

A cobertura será em telha de fibrocimento tipo ondulada e= 6mm, com inclinação 

minima de 8%. A estrutura da cobertura será em trama de madeira conforme especificado no 

projeto. 

 Execução de calhas e rufos e condutores por conta da contratada.   

   

1.5 – REVESTIMENTOS 

 

Execução de emassamento com massa PVA em pontos necessários, em duas 

demãos, e lixamento para a aplicação de pintura. 
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REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 

 As paredes onde, houver necessidade, receberão os seguintes serviços:  

Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,5cm, preparo mecânico da 

argamassa. Este item deve ser feito em paredes que houver necessidade da parte interna do 

prédio, exceto o teto. 

Emboço massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura de  2,0cm, 

preparo mecânico da argamassa, nas áreas que receberão revestimento em azulejo.  

Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0 cm, 

incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa. 

Na área a ser ampliada (copa e cozinha) deverá ser revestida com azulejo até o teto. 

 

1.6 – PISO 

 

 Será executado contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, espessura de 5,0cm, 

preparo com betoneira, para a manutenção do piso da área externa.    

Piso cimentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura de 3,0cm, 

preparo mecanico, em toda a área da ampliação. Será realizado piso cerâmico na copa e wc 

á serem construídos. 

 

 

1.7 - PINTURA  

 

INTERNA 

A contratante deverá  efetuar a devida preparação e lixamento das superfícies internas 

das paredes que receberão pintura látex antimofo. 

Será executado pintura látex acrílica antimofo, três demãos. 

 

EXTERNA 

  A contratante deverá preparar a superfície externa e realizar o lixamento, das 

paredes que receberão pintura. 
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As paredes externas receberão pintura látex acrílica, três demãos. 

As esquadrias metálicas receberão pintura esmalte brilhante (2 demãos), sobre 

superfície metálica, inclusive proteção com zarcão, uma demão. 

As portas internas receberão pintura de esmalte em superfície de madeira, inclusive 

preparo. 

 

1.8 - VIDRO 

 

 Instalação de vidros transparentes com 4mm de espessura nas esquadrias da 

ampliação e revisão nas janelas existentes. 

 

1.9 - ELÉTRICA 

 

Serão executados, com fornecimento de materiais e instalação os  itens incluídos na 

planilha orçamentária  

A contratada deverá revisar a entrada de energia elétrica aérea monofásica ou bifásica 

50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e 

aterramento (revisão se necessária). Todas as partes referentes as instalações, iluminação e 

enfiação necessárias deverão atender as normas ABNT, cabendo a contratada todo o material 

e mão de obra necessários para a realização do serviço.  

 

1.10 - HIDRÁULICA 

 

ÁGUA FRIA 

Serão executados, com fornecimento de materiais e instalação os seguintes itens: 

 Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões – Fornecimento e 
instalação; 

 Registro de gaveta 3/4" com canopla, acabamento cromado simples – 
Fornecimento e instalação; 

 Registro de gaveta 1.1/2”, bruto latão – Fornecimento e instalação. 

 

ESGOTO 
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Serão executados, com fornecimento de materiais e instalação os seguintes itens 

(revisão): 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões –  

 Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões – Fornecimento e 
instalação; 

 Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões – Forneciemento e 
instalação; 

 

LOUÇAS 

Serão executados, com fornecimento de materiais e instalação os seguintes itens: 

      

 Instalação de vaso sanitário (instalação e conexões)   

 Instalação de Pia e cuba na copa (instalção e conexões)   

 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular – fornecimento e 
instalação. 

 

1.11- ADEQUAÇÃO DE SALA – LÓGICA E INFORMÁTICA 

 

            Será realizado a adequação de sala, para a implantação de sistema de lógica e 

informática para melhor atendimento ao expediente do setor conforme constante na planilha 

orçamentária, sendo material e mão de obra por conta do contratado, e atendendo as normas 

ABNT. 

 

1.11- LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

  

A obra deverá ser totalmente limpa antes de sua entrega definitiva. Inclui-se a retirada de 

instalações, materiais e equipamentos da empresa executante. 

 Deverão ser retirados todos os entulhos e restos de materiais de construção, formas e 

agregados.  

 As paredes do prédio deverão estar limpas e isentas de pó e respingos de pintura na 

entrega da obra.  

           Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se 

especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das 
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esquadrias. 

 O terreno circundante à construção será limpo e carpido, removidos os restos de 

vegetais e entulhos ou qualquer lixo. 

 

1.12 - ENTREGA DA OBRA  

 

 A obra será entregue após vistoria final da fiscalização solicitada dentro do prazo 

contratual pela executora.  

 A obra será entregue com todos os serviços concluídos e com o perfeito 

funcionamento de todas as instalações e equipamentos.  

Todo e qualquer serviço extraordinário aditado contratualmente deverá estar concluído 

quando da entrega definitiva da obra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os materiais e serviços aplicados deverão estar em conformidade com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e dos respectivos  

fabricantes e fornecedores, sendo de inteira responsabilidade técnica e civil da 

contratada a sua perfeita aplicação. 

 Quaisquer problemas advindos da aplicação incorreta de materiais ou imperícia na 

execução dos serviços serão refeitos ou substituídos sem nenhum ônus à contratante. 

 Os prejuízos causados pelos fatos citados no item anterior que afetarem direta ou 

indiretamente a usuários ou terceiros, serão de exclusiva responsabilidade civil, técnica e 

criminal da contratada. 

 Para garantia da perfeita execução da obra nos termos contratuais, a Prefeitura 

Municipal de Mairinque estabelecerá fiscalização técnica sobre os serviços, à qual compete 

fazer cumprir os instrumentos técnicos e administrativos que regulam referida execução por 

parte da empresa contratada, e dirimir quaisquer casos omissos que possam interferir na 

perfeita consecução, andamento e acabamento da obra, com amplos poderes para tal. 

As empresas licitantes do objeto deverão, sempre, ter prévio conhecimento do local da 

obra e das dificuldades inerentes à sua localização e implantação, sendo consideradas 

cientes e concordantes das exigências dos instrumentos que regem a licitação. 

 Quaisquer serviços que se apresentem como imprescindíveis para a perfeita execução 

da obra e porventura não constem das especificações, onerando o valor contratual, serão 

notificados pela contratada à fiscalização que providenciará à análise e encaminhamento 
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administrativo, nos termos da legislação em vigor. 

 

PRAZO DA OBRA 

 

 A Obra em vigência deverá ser executada no prazo de 90 (noventa) dias a partir da 

assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado mediante a apresentação de 

justificativa fornecida por parte da empresa responsável. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIRINQUE 

LOCAL: Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira, Nº 25, Centro - Mairinque/SP 

Regime de execução de obra: Preço Global Área da Edificação  (m²): 64.88 

DATA BASE: CPOS Boletim 171-Vigência:  01/11/2017;   SINAPI - DATA DE PREÇO  : 01/11/2017; FDE - 

Outubro/2017 

 

BDI = 25,0% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item Referência Código Descrição dos Serviços Un. Quantidade S/ BDI Preço c/bdi. P.Total 

 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 CPOS 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  DE OBRA m² 2.50 R$        326.91 R$    408.64 R$               1,021.59 

 Sub-Total 1.1   1.37% R$               1,021.59 

 
1.2 REMOÇÕES, RETIRADAS e DEMOLIÇÕES 

1.2.1 CPOS 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento 
m³ 9.00 R$          50.72 R$       63.40 R$                  570.60 

1.2.2 CPOS 04.01.020 Retirada de Divisória de madeirite compensado m2 28.98 R$          22.46 R$       28.08 R$                  813.61 

 

1.2.5 

 

CPOS 

 

04.20.040 

Retirada de Luminária tipo calha para lâmpada fluorescente Remoção de 

lâmpada 

 

UN 

 

6.00 

 

R$            2.46 

 

R$         3.08 

 

R$                    18.45 

1.2.5 CPOS 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 4.00 R$          13.64 R$       17.05 R$                    68.20 

1.2.9 CPOS 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 6.50 R$            3.80 R$         4.75 R$                    30.88 

 

1.2.10 

 

CPOS 

 

05.07.050 

 

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

 

m³ 

 

5.00 

 

R$          84.53 

 

R$    105.66 

 

R$                  528.31 

 Sub-Total 1.2   2.72% R$               2,030.05 

 
1.3 FUNDAÇÃO 

1.3.1 CPOS 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 3.65 R$          31.70 R$       39.63 R$                  144.63 

1.3.2 CPOS 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M3 4.95 R$        106.10 R$    132.63 R$                  656.49 

1.3.3 CPOS 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 1.23 R$          11.83 R$       14.79 R$                    18.19 
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1.3.4 CPOS 12.01.020 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES M 11.00 R$          40.69 R$       50.86 R$                  559.49 

1.3.5 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 2.40 R$          54.66 R$       68.33 R$                  163.98 

1.3.6 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa. KG 86.00 R$            5.20 R$         6.50 R$                  559.00 

1.3.7 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa. M3 1.46 R$        271.64 R$    339.55 R$                  495.74 

1.3.8 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. M3 1.46 R$        106.80 R$    133.50 R$                  194.91 

1.3.9 CPOS 32.17.060 
Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática 

positiva 
M2 2.90 R$          26.42 R$       33.03 R$                    95.77 

 Sub-Total 1.3   3.87% R$               2,888.21 

 
1.4 ALVENARIA 

1.4.1 FDE 04.01.045 Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado - paredes M3 2.25 R$        341.35 R$    426.69 R$                  960.06 

1.4.2 FDE 04.01.051 Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 19x19x39cm classe b M2 42.64 R$          69.33 R$       86.66 R$               3,695.37 

1.4.3 FDE 04.01.033 Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c (div. Inter.) M2 37.92 R$          52.12 R$       65.15 R$               2,470.31 

1.4.4 FDE 04.01.059 VERGA/CINTA  EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 68.00 R$          28.65 R$       35.81 R$               2,435.12 

 Sub-Total 1.4   12.81% R$               9,560.87 

 
1.5 REVESTIMENTO 

1.5.1 FDE 12.02.002 CHAPISCO M2 162.45 R$            5.17 R$         6.47 R$               1,050.46 

1.5.2 FDE 12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 162.45 R$          33.23 R$       41.53 R$               6,747.35 

 Sub-Total 1.5   10.45% R$               7,797.81 

 
1.6 ELEMENTOS DE MADEIRA 

 

 

 

 
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIRINQUE 

LOCAL: Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira, Nº 25, Centro - Mairinque/SP 

Regime de execução de obra: Preço Global Área da Edificação  (m²): 64.88 

DATA BASE: CPOS Boletim 171-Vigência:  01/11/2017;   SINAPI - DATA DE PREÇO  : 01/11/2017; FDE - 

Outubro/2017 

 

BDI = 25,0% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item Referência Código Descrição dos Serviços Un. Quantidade S/ BDI Preço c/bdi. P.Total 

1.6.1 CPOS 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm (compl. ferragens e fech) UN 5.00 R$        350.45 R$    438.06 R$               2,190.31 

1.6.2 CPOS 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm (compl. ferragens e fech) UN 1.00 R$        346.99 R$    433.74 R$                  433.74 

 Sub-Total 1.6   3.52% R$               2,624.05 

 
1.7 ELEMENTOS METÁLICOS 

1.7.1 FDE 06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 13.00 R$        521.02 R$    651.27 R$               8,466.51 

 Sub-Total 1.7   11.34% R$               8,466.51 

 
1.8 COBERTURA 

1.8.1 CPOS 16.03.020 
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado 

de 8 mm 
m² 18.35 R$          41.58 R$       51.98 R$                  953.74 

1.8.2 CPOS 15.01.320 Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro m² 18.35 R$          14.57 R$       18.21 R$                  334.20 

1.8.3 CPOS 16.33.020 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m. M 11.20 R$          58.63 R$       73.29 R$                  820.82 

1.8.4 SINAPI 55960 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO  PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLO 
m² 18.35 R$            5.01 R$         6.26 R$                  114.92 

1.8.5 FDE 08.12.007 Ligacao calha condutor de chapa aco galvanizado n.24 diametro de 3" UN 2.00 R$          47.90 R$       59.87 R$                  119.75 

1.8.6 FDE 08.12.004 Condutor de chapa galvanizada n 26 - desenvolvimento  de 0,33 m m 5.40 R$          41.05 R$       51.31 R$                  277.06 
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1.8.7 

 

SINAPI 

 

94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE  VERTICAL. 

AF_06/2016 

 

M 

 

4.90 

 

R$          53.78 

 

R$       67.23 

 

R$                  329.40 

 Sub-Total 1.8   3.95% R$               2,949.88 

 
1.9 REVESTIMENTO  / ACABAMENTO  E PISO 

1.9.1 FDE 13.02.100 
Ceramica esmalt.antider. absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef.atrito 

minimo 0,4 
M2 29.71 R$          51.48 R$       64.36 R$               1,911.99 

1.9.2 FDE 13.05.100 
Rodape ceramica antiderrapante altura 7cm (monoqueima) uso exclusivo 

padrao creche 
M 18.50 R$            9.54 R$       11.93 R$                  220.71 

1.9.3 FDE 13.01.017 Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 esp=2,50cm m² 11.89 R$          23.14 R$       28.93 R$                  343.98 

1.9.4 FDE 13.02.005 Cimentado desempenado alisado e=3,50cm incl arg reg m² 11.89 R$          46.10 R$       57.63 R$                  685.20 

 Sub-Total 1.9   4.24% R$               3,161.88 

 
1.10 PINTURA 

1.10.1 CPOS 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m² 3.00 R$            8.53 R$       10.66 R$                    31.99 

1.10.2 CPOS 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 335.00 R$          18.21 R$       22.76 R$               7,625.44 

1.10.3 CPOS 03.10.120 Remoção de pintura em massa com produtos químicos m²  R$            6.86 R$         8.58 R$                        - 

1.10.4 CPOS 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 18.50 R$          29.19 R$       36.49 R$                  675.02 

1.10.5 CPOS 33.12.010 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (com lixamento) m² 19.80 R$          25.50 R$       31.88 R$                  631.13 

1.10.6 CPOS 33.10.040 Esmalte em massa, inclusive preparo m²  R$          18.72 R$       23.40 R$                        - 

 Sub-Total 1.10   12.01% R$               8,963.57 

 
1.11 ELÉTRICA 

 

1.11.1 

 

SINAPI 

 

91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TE 

RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

M 

 

80.00 

 

R$            6.17 

 

R$         7.71 

 

R$                  617.00 

 

1.11.2 

 

SINAPI 

 

91953 

INTERRUPTOR  SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

6.00 

 

R$          21.55 

 

R$       26.94 

 

R$                  161.63 

 

1.11.3 

 

SINAPI 

 

92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLA 

CA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

11.00 

 

R$          22.78 

 

R$       28.48 

 

R$                  313.23 

 

1.11.4 

 

SINAPI 

 

91997 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLA UN CR 29,06 

CA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

4.00 

 

R$          27.60 

 

R$       34.50 

 

R$                  138.00 
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1.11.5 

 

CPOS 

 

41.20.080 

Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E- 

27 para lâmpada 

fluorescente compacta 

 

UN 

 

7.00 

 

R$            7.58 

 

R$         9.48 

 

R$                    66.33 
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1.11.6 

 

SINAPI 

 

93042 

LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL  (BASE 

E27) - FORNEC UN CR 25,53 

IMENTO E INSTALAÇÃO 

 

UN 

 

7.00 

 

R$          24.00 

 

R$       30.00 

 

R$                  210.00 

 

1.11.7 

 

SINAPI 

 

91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

 

R$            1.70 

 

R$         2.13 

 

R$                  212.50 

 

1.11.8 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

M 

 

60.00 

 

R$            2.40 

 

R$         3.00 

 

R$                  180.00 

1.11.9 SINAPI 91936 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 7.00 R$          10.78 R$       13.48 R$                    94.33 

 

1.11.10 

 

SINAPI 

 

91940 

CAIXA RETANGULAR  4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

10.00 

 

R$          12.17 

 

R$       15.21 

 

R$                  152.13 

 

1.11.11 

 

SINAPI 

 

91941 

CAIXA RETANGULAR  4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

8.00 

 

R$            8.09 

 

R$       10.11 

 

R$                    80.90 

 Sub-Total 1.11   2.98% R$               2,226.03 

 
1.12 FORRO 

 

1.12.1 

 

SINAPI 

 

74141/002 

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO  3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO  MATERIAIS E MAO DE OBRA. 

 

m² 

 

13.58 

 

R$          78.74 

 

R$       98.43 

 

R$               1,336.61 

 Sub-Total 1.12   1.79% R$               1,336.61 

 
1.13 HIDRÁULICA 

1.13.1 cpos 46.01.010 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões m 36.00 R$          18.74 R$       23.43 R$                  843.30 

1.13.2 cpos 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 

conexõe 
UN 18.00 R$          31.03 R$       38.79 R$                  698.18 

1.13.3 cpos 44.01.70 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros. UN 1.00 R$        292.31 R$    365.39 R$                  365.39 

1.13.4 cpos 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 1.00 R$        301.50 R$    376.88 R$                  376.88 

1.13.5 cpos 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 1.00 R$          28.41 R$       35.51 R$                    35.51 

1.13.6 CPOS 44.03.480 
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em 

latão cromado, DN 1/2" 
UN 1.00 R$        199.87 R$    249.84 R$                  249.84 

 

1.13.7 

 

sinapi 

 

86936 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 

UN 

 

1.00 

 

R$        261.46 

 

R$    326.83 

 

R$                  326.83 

1.13.8 sinapi 86889 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 

0,60 M - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 1.00 R$        579.11 R$    723.89 R$                  723.89 

1.13.9 cpos 44.03.590 
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 

cromado 
UN 1.00 R$        119.06 R$    148.83 R$                  148.83 

1.13.10 cpos 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1.00 R$          52.36 R$       65.45 R$                    65.45 

 

1.13.11 

 

SINAPI 

 

74051/002 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO  DN 

40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO  E INSTALACAO 

 

UN 

 

1.00 

 

R$        125.54 

 

R$    156.93 

 

R$                  156.93 

 

1.13.12 

 

SINAPI 

 

74104/001 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO  COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA 

DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO 

E CONFECÇÃO. 

 

UN 

 

1.00 

 

R$        142.39 

 

R$    177.99 

 

R$                  177.99 

1.13.13 SINAPI 94796 
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO  DE ÁGUA. AF_06/2016 
UN 1.00 R$          64.56 R$       80.70 R$                    80.70 

1.13.14 cpos 48.02.001 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros UN 1.00 R$        245.41 R$    306.76 R$                  306.76 

 

1.13.15 

 

SINAPI 

 

89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO  E CANO  PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 

UN 

 

1.00 

 

R$          74.46 

 

R$       93.08 

 

R$                    93.08 
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1.13.16 

 

SINAPI 

 

94793 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM 

ACABAMENTO  E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO  DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 

UN 

 

1.00 

 

R$        139.97 

 

R$    174.96 

 

R$                  174.96 

 Sub-Total 1.13   6.46% R$               4,824.49 

 
1.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.14.1 FDE 04.01.033 Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c (oitão de cobertura) M2 5.30 R$          52.12 R$       65.15 R$                  345.27 

1.14.2 FDE 04.01.058 VERGA/CINTA  EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 7.23 R$          26.04 R$       32.55 R$                  235.36 

 Sub-Total 1.14   0.78% R$                  580.63 

 
1.15 ADEQUAÇÃO DE SALA EXISTENTE - ELÉTRICA /LOGICA E INFORMÁTICA 

1.15.1 SINAPI 93043 
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL  (BASE 

E27) 
UN 15.00 R$          31.82 R$       39.78 R$                  596.63 

 

1.15.2 

 

CT - PMM 

 

38773 

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE 

E27, POTENCIA MAXIMA UN 

60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

 

UN 

 

15.00 

 

R$            2.77 

 

R$         3.46 

 

R$                    51.94 

 

1.15.3 

 

SINAPI 

 

91952 

INTERRUPTOR  SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

9.00 

 

R$          14.97 

 

R$       18.71 

 

R$                  168.41 

 

1.15.4 

 

SINAPI 

 

91999 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA- FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_ UN CR 

19,10 

 

UN 

 

21.00 

 

R$          18.10 

 

R$       22.63 

 

R$                  475.13 

1.15.5 CT - PMM 8110 
VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W 

(APENAS MODULO) UN CR 28,69 
UN 9.00 R$          28.69 R$       35.86 R$                  322.76 

 

1.15.6 

 

SINAPI 

 

95749 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO,  CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

M 

 

45.00 

 

R$          19.77 

 

R$       24.71 

 

R$               1,112.06 

 

1.15.7 

 

CT - PMM 

 

2504 

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,  REVESTIDO 

EXTERNAMENTE  COM PVC  PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM 

(3/4"), TIPO SEALTUBO 

 

M 

 

10.00 

 

R$          12.04 

 

R$       15.05 

 

R$                  150.50 

 

1.15.8 

 

CT - PMM 

 

39128 

ABRACADEIRA  EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,  TIPO 

D, COM 3/4" E CUNHA DE 

FIXACAO 

 

UN 

 

30.00 

 

R$            0.75 

 

R$         0.94 

 

R$                    28.13 

1.15.9 CPOS 38.07.300 
PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA #14 PRÉ-ZINCADA, 

COM ACESSÓRIOS 
M 48.00 R$          19.47 R$       24.34 R$               1,168.20 

1.15.10 CPOS 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 48.00 R$          32.72 R$       40.90 R$               1,963.20 

 

1.15.11 

 

CT - PMM 

 

11950 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM UN 0,16 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

 

UN 

 

60.00 

 

R$            0.16 

 

R$         0.20 

 

R$                    12.00 

 

1.15.12 

 

CT - PMM 

 

7583 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 

ACO ZINCADO COM UN 0,33 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

 

UN 

 

80.00 

 

R$            0.33 

 

R$         0.41 

 

R$                    33.00 

 

1.15.13 

 

SINAPI 

 

95778 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO  DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

UN 

 

28.00 

 

R$          22.31 

 

R$       27.89 

 

R$                  780.85 
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1.15.14 

 

SINAPI 

 

95779 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO  DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

UN 

 

10.00 

 

R$          20.73 

 

R$       25.91 

 

R$                  259.13 

 

1.15.15 

 

SINAPI 

 

95787 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO  DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

UN 

 

2.00 

 

R$          22.29 

 

R$       27.86 

 

R$                    55.73 

1.15.16 CT - PMM 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL UN 10.00 R$            2.59 R$         3.24 R$                    32.38 

1.15.17 CT - PMM 39346 
TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA 

INTERRUPTOR 
UN 3.00 R$            2.59 R$         3.24 R$                      9.71 

 

1.15.18 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², PRETO - ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

 

R$            2.40 

 

R$         3.00 

 

R$                  300.00 

 

1.15.19 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERMELHO - ANTI- 

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

 

R$            2.40 

 

R$         3.00 

 

R$                  300.00 

 

1.15.20 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², AZUL - ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

200.00 

 

R$            2.40 

 

R$         3.00 

 

R$                  600.00 
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1.15.21 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERDE - ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

 

R$            2.40 

 

R$         3.00 

 

R$                  300.00 

 

1.15.22 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², AMARELO - ANTI- 

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

 

R$            2.40 

 

R$         3.00 

 

R$                  300.00 

 

1.15.23 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,BRANCO - ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

 

R$            2.40 

 

R$         3.00 

 

R$                  300.00 

 

1.15.24 

 

CT - PMM 

 

12038 

QUADRO DE DISTRIBUICAO  COM BARRAMENTO  TRIFASICO, DE 

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,  PARA 18 

DISJUNTORES  DIN, 100 A 

 

UN 

 

1.00 

 

R$        336.23 

 

R$    420.29 

 

R$                  420.29 

1.15.25 CT - PMM 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 3.00 R$            9.25 R$       11.56 R$                    34.69 

1.15.26 CT - PMM 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 2.00 R$            9.76 R$       12.20 R$                    24.40 

1.15.27 CT - PMM 34628 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A UN 1.00 R$          59.36 R$       74.20 R$                    74.20 

1.15.28 CT - PMM 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR  DE 6 ATE 32A UN 1.00 R$            7.34 R$         9.18 R$                      9.18 

1.15.29 CT - PMM 39465 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20*KA (TIPO AC) 
UN 2.00 R$          54.94 R$       68.68 R$                  137.35 

 

1.15.30 

 

CT - PMM 

 

38057 

HASTE DE ATERRAMENTO  EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO  E 

DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO 

 

UN 

 

1.00 

 

R$          34.82 

 

R$       43.53 

 

R$                    43.53 

1.15.31 CT - PMM 20111 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

UN 3.00 R$          15.46 R$       19.33 R$                    57.98 

 Sub-Total 1.15   13.56% R$             10,121.34 
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1.16 ADEQUAÇÃO DE SALA EXISTENTE - ELÉTRICA /LOGICA E INFORMÁTICA 

1.16.1 CT - PMM - Regua de tomada com filtro  de linha 400W  UN 1.00 R$        145.00 R$    181.25 R$                  181.25 

1.16.2 CT - PMM - No break 600VA UN 1.00 R$        300.00 R$    375.00 R$                  375.00 

1.16.3 CPOS 66.08.100 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN 1.00 R$        761.56 R$    951.95 R$                  951.95 

1.16.4 CPOS 66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 4.00 R$          23.00 R$       28.75 R$                  115.00 

1.16.5 CPOS 66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1.00 R$     1,896.48 R$ 2,370.60 R$               2,370.60 

1.16.6 CT - PMM 38104 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) UN 17.00 R$          31.39 R$       39.24 R$                  667.04 

1.16.7 CT - PMM 39602 CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E UN 100.00 R$            0.99 R$         1.24 R$                  123.75 

1.16.8 CT - PMM 38092 Espelho/ placa de 1 posto 4x2, para instalação de tomadas e interruptores UN 17.00 R$            2.24 R$         2.80 R$                    47.60 

1.16.9 CT - PMM - Patch panel de 24 portas - categoria 5 E UN 2.00 R$        300.00 R$    375.00 R$                  750.00 

1.16.10 CT - PMM - Cabo de REDE LAN Cat 5E  UTP M 500.00 R$            0.80 R$         1.00 R$                  500.00 

 Sub-Total 1.16   8.15% R$               6,082.19 

 TOTAL GERAL 100.00% R$             74,635.71 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 

 

 OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ASSISTÊNCIA 

LOCAL: Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira, Nº 25, Centro - Mairinque/SP 

Regime de execução de obra: Preço Global 
DATA BASE: CPOS Boletim 171-Vigência: 01/11/2017;  SINAPI -  
#REF!     

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
 

ITEM 

 

ATIVIDADE 

valor dos 

serviços 

 

perc.% 

 

MÊS 1 

 

MÊS 2 

 

MÊS 3 

 

1 

 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE 

EDIFICAÇAO PARA BIBLIOTECA 

     

 

1.1 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

1,021.59 #REF!             
  100.00%   
  1,021.59   

 

1.2 

REMOÇÕES, RETIRADAS e 

DEMOLIÇÕES 

2,030.05 #REF!             
  100.00%   
  2,030.05   

 

1.3 

 

COBERTURA 

2,949.88 #REF!             
  50.00% 50.00%  
  1,474.94 1,474.94  

 

1.4 

REVESTIMENTO / 

ACABAMENTO E PISO 

3,161.88 #REF!             
   100.00%  
   3,161.88   

1.5 

 

PINTURA 

8,963.57 #REF!             
   25.00% 75.00% 

   2,240.89 6,722.68 

 

1.6 

 

#REF! 

#REF! #REF!             
   100.00%  
   #REF!  

 

1.7 

 

ELÉTRICA 

212.50 #REF!             
   100.00%  
   212.50   

1.8 

 

SINAPI 

80.90 #REF!             
    100.00% 

    80.90 

  1,336.61 #REF!             
    100.00% 
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1.9 FORRO     1,336.61 

 

1.10 

 

HIDRÁULICA 

4,824.49 #REF!             
   100.00%  
   4,824.49   

1.11 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

#REF! #REF!             
  100.00%   
  #REF!   

                
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  (R$) #REF!  #REF! #REF! 8,140.19 

 PERCENTUAL (%)  #REF! #REF! #REF! #REF! 

 ACUMULADO (R$)   #REF! #REF! #REF! 

 ACUMULADO (%)   #REF! #REF! #REF! 
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ANEXO II 

CONVITE Nº 007/2018 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref.: Convite n.º 007/2018  

 

Prezados Senhores, 

 

O abaixo assinado,______________________________,  portador da cédula de identidade 

RG nº ___________,  emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na qualidade de 

responsável legal pela proponente ___________________, vem, pela presente, informar a 

Vªs Sªs que o senhor _______________________, portador da cédula de identidade RG 

nº___________, emitida por (ou equivalente para estrangeiro),  é a pessoa autorizada por nós  

para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e 

propostas de preços, bem como assinar atas e demais documentos a que se referir a licitação 

em epígrafe. 

Atenciosamente,  

 

Local, ________________de ________________de 2018. 

 

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(Cédula de identidade, número e órgão emissor) 
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ANEXO III 

CONVITE Nº 007/2018 

 

MODELO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E 

DOS DADOS BANCÁRIOS (a ser entregue juntamente com a proposta). 

 

Mairinque/SP, ____ de ___________________ de 2018.  

Convite nº 007/2018 

OBJETO: Contratação de empresa para ampliação, reforma e adequação das salas da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme cronograma e planilha 

orçamentária constantes no Anexo I. 

 

 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO (nos termos do exercício da 

administração constituídos na habilitação jurídica).  

 

NOME DO RESPONSÁVEL: ______________________________________________ 

CARGO:__________________________________ RG: ________________________ 

CPF:_______________________ E-MAIL INSTITUCIONAL 

_______________________________ E-MAIL PESSOAL 

___________________________________ DADOS BANCÁRIOS: NOME DO BANCO: 

______________________ N.º DA AGÊNCIA: _______________ N.º DA CONTA 

CORRENTE: _______________ ____________________________________________  

(Carimbo e assinatura do representante legal) Cargo RG – CPF 
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ANEXO IV 

CONVITE Nº 007/2018 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

Ref.: Convite nº 007/2018 

 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. .......................... e 

inscrição Estadual nº. ........................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

............................... e inscrito no CPF nº. ......................................, interessada em participar 

da licitação em epígrafe que visa a contratação de empresa para ampliação, reforma e 

adequação das salas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações 

pormenorizadas constante do Anexo I do Edital, DECLARA, sob as penas da Lei, o pleno 

atendimento e cumprimento aos requisitos necessários para Habilitação. 

 

Local e data 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO V 

CONVITE Nº 007/2008 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

Edital, que a empresa............................................ (denominação da pessoa jurídica), inscrita 

no CNPJ nº. ........................... é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006, 

cujos termos declaro na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 

como critério de desempate no procedimento licitatório do Convite nº 007/2018, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

Mairinque, xxxxxxxxxxx de 2018 

__________________________________ 

Assinatura 

(Representante Legal) 

 

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

RG nº:................................... 
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ANEXO VI 

CONVITE Nº 007/2018 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA 

Ref.: Convite nº 007/2018 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. ........................... e 

Inscrição Estadual nº. ........................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

................................ e inscrito no CPF nº. .....................................DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº. 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 quatorze anos, na condição de aprendiz (). 

 

Local e data 

(Representante Legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII 

CONVITE Nº 007/2018 

MODELO DE PROPOSTA 

 
 

 
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIRINQUE 

LOCAL: Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira, Nº 25, Centro - Mairinque/SP 

Regime de execução de obra: Preço Global Área da Edificação  (m²): 64.88 

DATA BASE: CPOS Boletim 171-Vigência:  01/11/2017;   SINAPI - DATA DE PREÇO  : 01/11/2017; FDE - 

Outubro/2017 

 

BDI = 25,0% 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item Referência Código Descrição dos Serviços Un. Quantidade S/ BDI Preço c/bdi. P.Total 

 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 CPOS 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  DE OBRA m² 2.50    

 Sub-Total 1.1    R$                

 
1.2 REMOÇÕES, RETIRADAS e DEMOLIÇÕES 

1.2.1 CPOS 03.02.040 
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento 
m³ 9.00    

1.2.2 CPOS 04.01.020 Retirada de Divisória de madeirite compensado m2 28.98    

 

1.2.5 

 

CPOS 

 

04.20.040 

Retirada de Luminária tipo calha para lâmpada fluorescente Remoção de 

lâmpada 

 

UN 

 

6.00 

   

1.2.5 CPOS 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 4.00    

1.2.9 CPOS 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 6.50    

 

1.2.10 

 

CPOS 

 

05.07.050 

 

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

 

m³ 

 

5.00 

   

 Sub-Total 1.2    R$                

 
1.3 FUNDAÇÃO 

1.3.1 CPOS 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 3.65    

1.3.2 CPOS 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M3 4.95    

1.3.3 CPOS 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 1.23    

1.3.4 CPOS 12.01.020 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES M 11.00    

1.3.5 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 2.40    

1.3.6 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa. KG 86.00    

1.3.7 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa. M3 1.46    

1.3.8 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. M3 1.46    

1.3.9 CPOS 32.17.060 
Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática 

positiva 
M2 2.90    

 Sub-Total 1.3    R$                

 
1.4 ALVENARIA 

1.4.1 FDE 04.01.045 Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado - paredes M3 2.25    

1.4.2 FDE 04.01.051 Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 19x19x39cm classe b M2 42.64    

1.4.3 FDE 04.01.033 Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c (div. Inter.) M2 37.92    
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1.4.4 FDE 04.01.059 VERGA/CINTA  EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 68.00    

 Sub-Total 1.4    R$               

 
1.5 REVESTIMENTO 

1.5.1 FDE 12.02.002 CHAPISCO M2 162.45    

1.5.2 FDE 12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 162.45    

 Sub-Total 1.5    R$                

 
1.6 ELEMENTOS DE MADEIRA 

 

 

 
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIRINQUE 

LOCAL: Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira, Nº 25, Centro - Mairinque/SP 

Regime de execução de obra: Preço Global Área da Edificação  (m²): 64.88 

DATA BASE: CPOS Boletim 171-Vigência:  01/11/2017;   SINAPI - DATA DE PREÇO  : 01/11/2017; FDE - 

Outubro/2017 

 

BDI = 25,0% 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item Referência Código Descrição dos Serviços Un. Quantidade S/ BDI Preço c/bdi. P.Total 

1.6.1 CPOS 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm (compl. ferragens e fech) UN 5.00    

1.6.2 CPOS 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm (compl. ferragens e fech) UN 1.00    

 Sub-Total 1.6    R$                

 
1.7 ELEMENTOS METÁLICOS 

1.7.1 FDE 06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 13.00    

 Sub-Total 1.7    R$                

 
1.8 COBERTURA 

1.8.1 CPOS 16.03.020 
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado 

de 8 mm 
m² 18.35    

1.8.2 CPOS 15.01.320 Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro m² 18.35    

1.8.3 CPOS 16.33.020 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m. M 11.20    

1.8.4 SINAPI 55960 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO  PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLO 
m² 18.35    

1.8.5 FDE 08.12.007 Ligacao calha condutor de chapa aco galvanizado n.24 diametro de 3" UN 2.00    

1.8.6 FDE 08.12.004 Condutor de chapa galvanizada n 26 - desenvolvimento  de 0,33 m m 5.40    

 

1.8.7 

 

SINAPI 

 

94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE  VERTICAL. 

AF_06/2016 

 

M 

 

4.90 

   

 Sub-Total 1.8    R$                

 
1.9 REVESTIMENTO  / ACABAMENTO  E PISO 

1.9.1 FDE 13.02.100 
Ceramica esmalt.antider. absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef.atrito 

minimo 0,4 
M2 29.71    

1.9.2 FDE 13.05.100 
Rodape ceramica antiderrapante altura 7cm (monoqueima) uso exclusivo 

padrao creche 
M 18.50    

1.9.3 FDE 13.01.017 Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 esp=2,50cm m² 11.89    

1.9.4 FDE 13.02.005 Cimentado desempenado alisado e=3,50cm incl arg reg m² 11.89    

 Sub-Total 1.9    R$                

 
1.10 PINTURA 

1.10.1 CPOS 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m² 3.00    

1.10.2 CPOS 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 335.00    

1.10.3 CPOS 03.10.120 Remoção de pintura em massa com produtos químicos m²     

1.10.4 CPOS 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 18.50    

1.10.5 CPOS 33.12.010 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (com lixamento) m² 19.80    

1.10.6 CPOS 33.10.040 Esmalte em massa, inclusive preparo m²     

 Sub-Total 1.10    R$                
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1.11 ELÉTRICA 

 

1.11.1 

 

SINAPI 

 

91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TE 

RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

M 

 

80.00 

   

 

1.11.2 

 

SINAPI 

 

91953 

INTERRUPTOR  SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

6.00 

   

 

1.11.3 

 

SINAPI 

 

92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLA 

CA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

11.00 

   

 

1.11.4 

 

SINAPI 

 

91997 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLA UN CR 29,06 

CA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

4.00 

   

 

 

 
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIRINQUE 

LOCAL: Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira, Nº 25, Centro - Mairinque/SP 

Regime de execução de obra: Preço Global Área da Edificação  (m²): 64.88 

DATA BASE: CPOS Boletim 171-Vigência:  01/11/2017;   SINAPI - DATA DE PREÇO  : 01/11/2017; FDE - 

Outubro/2017 

 

BDI = 25,0% 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item Referência Código Descrição dos Serviços Un. Quantidade S/ BDI Preço c/bdi. P.Total 

 

1.11.5 

 

CPOS 

 

41.20.080 

Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E- 

27 para lâmpada 

fluorescente compacta 

 

UN 

 

7.00 

   

 

1.11.6 

 

SINAPI 

 

93042 

LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL  (BASE 

E27) - FORNEC UN CR 25,53 

IMENTO E INSTALAÇÃO 

 

UN 

 

7.00 

   

 

1.11.7 

 

SINAPI 

 

91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

   

 

1.11.8 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

M 

 

60.00 

   

1.11.9 SINAPI 91936 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 7.00    

 

1.11.10 

 

SINAPI 

 

91940 

CAIXA RETANGULAR  4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

10.00 

   

 

1.11.11 

 

SINAPI 

 

91941 

CAIXA RETANGULAR  4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

8.00 

   

 Sub-Total 1.11    R$                

 
1.12 FORRO 

 

1.12.1 

 

SINAPI 

 

74141/002 

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO  3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO  MATERIAIS E MAO DE OBRA. 

 

m² 

 

13.58 

   

 Sub-Total 1.12    R$                

 
1.13 HIDRÁULICA 

1.13.1 cpos 46.01.010 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões m 36.00    
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1.13.2 cpos 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 

conexõe 
UN 18.00    

1.13.3 cpos 44.01.70 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros. UN 1.00    

1.13.4 cpos 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 1.00    

1.13.5 cpos 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 1.00    

1.13.6 CPOS 44.03.480 
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em 

latão cromado, DN 1/2" 
UN 1.00    

 

1.13.7 

 

sinapi 

 

86936 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 

UN 

 

1.00 

   

1.13.8 sinapi 86889 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 

0,60 M - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 1.00    

1.13.9 cpos 44.03.590 
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 

cromado 
UN 1.00    

1.13.10 cpos 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1.00    

 

1.13.11 

 

SINAPI 

 

74051/002 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO  DN 

40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO  E INSTALACAO 

 

UN 

 

1.00 

   

 

1.13.12 

 

SINAPI 

 

74104/001 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO  COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA 

DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO 

E CONFECÇÃO. 

 

UN 

 

1.00 

   

1.13.13 SINAPI 94796 
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO  DE ÁGUA. AF_06/2016 
UN 1.00    

1.13.14 cpos 48.02.001 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros UN 1.00    

 

1.13.15 

 

SINAPI 

 

89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO  E CANO  PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 

UN 

 

1.00 

   

 

 

 

 
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIRINQUE 

LOCAL: Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira, Nº 25, Centro - Mairinque/SP 
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BDI = 25,0% 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item Referência Código Descrição dos Serviços Un. Quantidade S/ BDI Preço c/bdi. P.Total 

 

1.13.16 

 

SINAPI 

 

94793 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM 

ACABAMENTO  E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO  DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 

UN 

 

1.00 

   

 Sub-Total 1.13    R$                

 
1.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.14.1 FDE 04.01.033 Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c (oitão de cobertura) M2 5.30    

1.14.2 FDE 04.01.058 VERGA/CINTA  EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 7.23    

 Sub-Total 1.14    R$                   

 
1.15 ADEQUAÇÃO DE SALA EXISTENTE - ELÉTRICA /LOGICA E INFORMÁTICA 

1.15.1 SINAPI 93043 
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL  (BASE 

E27) 
UN 15.00    

 

1.15.2 

 

CT - PMM 

 

38773 

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE 

E27, POTENCIA MAXIMA UN 

60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

 

UN 

 

15.00 

   

 

1.15.3 

 

SINAPI 

 

91952 

INTERRUPTOR  SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

9.00 
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1.15.4 

 

SINAPI 

 

91999 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA- FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_ UN CR 

19,10 

 

UN 

 

21.00 

   

1.15.5 CT - PMM 8110 
VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W 

(APENAS MODULO) UN CR 28,69 
UN 9.00    

 

1.15.6 

 

SINAPI 

 

95749 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO,  CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

M 

 

45.00 

   

 

1.15.7 

 

CT - PMM 

 

2504 

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,  REVESTIDO 

EXTERNAMENTE  COM PVC  PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM 

(3/4"), TIPO SEALTUBO 

 

M 

 

10.00 

   

 

1.15.8 

 

CT - PMM 

 

39128 

ABRACADEIRA  EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,  TIPO 

D, COM 3/4" E CUNHA DE 

FIXACAO 

 

UN 

 

30.00 

   

1.15.9 CPOS 38.07.300 
PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA #14 PRÉ-ZINCADA, 

COM ACESSÓRIOS 
M 48.00    

1.15.10 CPOS 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 48.00    

 

1.15.11 

 

CT - PMM 

 

11950 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM UN 0,16 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

 

UN 

 

60.00 

   

 

1.15.12 

 

CT - PMM 

 

7583 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 

ACO ZINCADO COM UN 0,33 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

 

UN 

 

80.00 

   

 

1.15.13 

 

SINAPI 

 

95778 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO  DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

UN 

 

28.00 

   

 

1.15.14 

 

SINAPI 

 

95779 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO  DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

UN 

 

10.00 

   

 

1.15.15 

 

SINAPI 

 

95787 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO  DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

UN 

 

2.00 

   

1.15.16 CT - PMM 39352 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL UN 10.00    

1.15.17 CT - PMM 39346 
TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA 

INTERRUPTOR 
UN 3.00    

 

1.15.18 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², PRETO - ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

   

 

1.15.19 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERMELHO - ANTI- 

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

   

 

1.15.20 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², AZUL - ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

200.00 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item Referência Código Descrição dos Serviços Un. Quantidade S/ BDI Preço c/bdi. P.Total 

 

1.15.21 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERDE - ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 
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1.15.22 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², AMARELO - ANTI- 

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

   

 

1.15.23 

 

SINAPI 

 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,BRANCO - ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO  E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 

 

100.00 

   

 

1.15.24 

 

CT - PMM 

 

12038 

QUADRO DE DISTRIBUICAO  COM BARRAMENTO  TRIFASICO, DE 

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,  PARA 18 

DISJUNTORES  DIN, 100 A 

 

UN 

 

1.00 

   

1.15.25 CT - PMM 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 3.00    

1.15.26 CT - PMM 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 2.00    

1.15.27 CT - PMM 34628 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A UN 1.00    

1.15.28 CT - PMM 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR  DE 6 ATE 32A UN 1.00    

1.15.29 CT - PMM 39465 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20*KA (TIPO AC) 
UN 2.00    

 

1.15.30 

 

CT - PMM 

 

38057 

HASTE DE ATERRAMENTO  EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO  E 

DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO 

 

UN 

 

1.00 

   

1.15.31 CT - PMM 20111 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M 

UN 3.00    

 Sub-Total 1.15    R$              

 
1.16 ADEQUAÇÃO DE SALA EXISTENTE - ELÉTRICA /LOGICA E INFORMÁTICA 

1.16.1 CT - PMM - Regua de tomada com filtro  de linha 400W  UN 1.00    

1.16.2 CT - PMM - No break 600VA UN 1.00    

1.16.3 CPOS 66.08.100 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN 1.00    

1.16.4 CPOS 66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 4.00    

1.16.5 CPOS 66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1.00    

1.16.6 CT - PMM 38104 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) UN 17.00    

1.16.7 CT - PMM 39602 CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E UN 100.00    

1.16.8 CT - PMM 38092 Espelho/ placa de 1 posto 4x2, para instalação de tomadas e interruptores UN 17.00    

1.16.9 CT - PMM - Patch panel de 24 portas - categoria 5 E UN 2.00    

1.16.10 CT - PMM - Cabo de REDE LAN Cat 5E  UTP M 500.00    

 Sub-Total 1.16    R$                

 TOTAL GERAL 100.00% R$              

 

 
 
 

Resumo 

Item Descrição Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 

2 REMOÇÃO, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES R$ 

3 FUNDAÇÃO R$ 

4 ALVENARIA R$ 

5 ELEMENTOS DE MADEIRA R$ 

6 ELEMENTOS METÁLICOS R$ 

7 COBERTURA R$ 

8 REVESTIMENTO/ ACABAMENTOS E PISOS R$ 

9 PINTURA R$ 
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10 ELÉTRICA R$ 

11 FORRO R$ 

12 HIDRÁULICA R$ 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 

14 
ADEQUAÇÃO SALA EXISTENTE – ELÉTRICA/ LÓGICA E 
INFORMÁTICA 

R$ 

15 
ADEQUAÇÃO SALA EXISTENTE – ELÉTRICA/ LÓGICA E 
INFORMÁTICA 

R$ 

16 Total Geral: R$ 

 

Obs.- 

 Declaramos que concordamos com todas as normas presentes neste edital. 

 Declaramos que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Memorial 

Descritivo – Anexo I 

 Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todas quaisquer despesas, tais como, 

transportes, mão de obra, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes 

sobre a execução do objeto. 

 Validade da proposta: De acordo com o Edital. 

 Condições de pagamento: De acordo com o Edital. 

 Prazo de execução: De acordo com o Edital. 

 

_______________, _______de _________________ de 2018. 

 (Carimbo da empresa com assinatura do responsável e sua função. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um 

lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob 

o nº. 45.944.428/0001-20, com sede na Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque - 

SP, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Ovidio Alexandre Azzini, portador da Cédula 

de Identidade RG nº 19.509.975-8 e do CPF n. º 122.573.988/82; doravante designado 

simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xx, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, representado por xxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº. xxxxxxxxxxxxx, 

CPF nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado simplesmente CONTRATADA; por este 

instrumento têm entre si ajustado o presente Contrato de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, firmado com 

fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; bem 

como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas 

e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1. Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para ampliação, reforma e 

adequação das salas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações 

pormenorizadas constante do Anexo I do Edital e regras ali contidas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

 

2.1. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposições e por preceitos de Direito Público, 

aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 

Direito Privado, sendo que seu regime jurídico confere ao CONTRATANTE, conforme o caso, 

as prerrogativas de: 
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2.1.1. Sem prejuízo do disposto no Artigo 65 da Lei 8.666/93, alterá-lo, 

unilateralmente e na forma da lei, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, assegurando o seu equilíbrio econômico-financeiro e os demais direitos da 

CONTRATADA; 

 

  2.1.2. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da 

Lei Federal n.º 8666/1993; 

 

  2.1.3. Fiscalizar sua execução; 

 

  2.1.4. Aplicar sanções previstas em lei ou neste instrumento, em razão de sua 

inexecução parcial ou total; 

 

2.1.5. Anular ou revogar o procedimento nos termos da legislação de regência e 

utilizar-se das demais prerrogativas permitidas em lei. 

 

2.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1 Implantar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início 

pelo Contratante; 

 

3.2 A CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionada com 

a obra, deve ter obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todos os projetos 

com os respectivos memoriais e das condições locais onde serão implantados os 

serviços. Os materiais empregados na obra e os serviços a serem executados, 

obedecerão rigorosamente ao seguinte: 

 

- Normas da ABNT 

- Normas e especificações constantes neste documento 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes 

- Normas Internacionais consagradas na falta das citadas 

3.3 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 

08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 
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(suplemento). 

3.4 Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as 

partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam 

abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem 

como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta 

elétrica na mesma tomada de corrente. 

 

3.5 A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral 

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços adotados na 

execução da obra. 

3.6 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, laudos técnicos de 

institutos especializados, no que se refere à qualidade e especificações dos materiais 

e serviços utilizados, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

 

3.7 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, laudos técnicos de 

institutos especializados, no que se refere à qualidade e especificações dos materiais 

e serviços utilizados, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

 

3.8 Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer 

despesas relativas as instalações provisórias de obra, inclusive tapumes, barracão, 

andaimes, ligações provisórias, equipamentos e maquinários, todos os custos relativos 

a mão-de-obra empregada, materiais, projetos complementares ou de revisão, cópias 

em geral, alvarás, emolumentos, impostos, transportes, despesas de escritório, 

devendo nestes custos estar incluído o BDI. 

 

3.9 A CONTRATADA tem até três dias úteis para providências de solicitações 

devidamente registradas no Diário de Obras pela CONTRATANTE. Caso o prazo seja 

insuficiente, a CONTRATADA deve registrar no Diário de Obras os motivos pelo não 

atendimento da solicitação neste prazo. Deverá deixar registrado também qual o novo 

prazo, que será objeto de análise por parte da CONTRATANTE.  

 

 

3.9.1. Todas as medidas deverão ser conferidas na obra. 

 

3.10 A CONTRATADA é totalmente responsável por danos ou incidentes causados a 

CONTRATANTE ou a terceiros por seus funcionários (efetivos ou terceirizados) em um 

raio de 2km do local da obra, mesmo estando estes fora do horário de trabalho.  

 

3.11 Antes da entrega da ORDEM DE SERVIÇO para o início dos trabalhos, a 

CONTRATADA deverá apresentar a ART referente ao trabalho a ser executado. 

 

3.12 A CONTRATADA colocará e conservará no local da obra placas com dimensões e 

diretrizes no padrão usual da Prefeitura Municipal de Mairinque, com modelos 

fornecidos pela Fiscalização, fazendo constar os dados exigidos pelo C.R.E.A sobre 
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responsáveis, além das informações fornecidas pela Fiscalização. 

 

3.13 A CONTRATADA executará, através de instrumentos e de acordo com o desenho 

de implantação, aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de 

quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 

encontradas no local. No caso de discrepância, deverá ser comunicada à Fiscalização, 

a quem competirá deliberar a respeito. 

 

3.14 Durante todo o decorrer da obra, ficarão a cargo da CONTRATADA a reforma, 

conservação e limpeza das instalações da obra. 

 

3.15 Será procedida periódica remoção de todo o entulho e dos detritos que venham a 

se acumular no local da obra, com custos a cargo da CONTRATADA. 

 

3.16 A CONTRATADA fica ciente de que é absolutamente proibida a entrada ou 

permanência de funcionários sem os equipamentos de segurança necessários. 

 

3.17 A CONTRATADA deverá providenciar também equipamentos de segurança para 

a equipe de fiscalização da CONTRATANTE, para as vistorias dos trabalhos. Estes 

equipamentos serão imediatamente devolvidos no término da vistoria. 

 

3.18 Todos os acidentes de trabalho ocorridos serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

3.19 As ferramentas e equipamentos de uso no local da obra serão dimensionados, 

especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de 

construção.    

 

3.19 Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na 

Norma Regulamentadora NR-18: 

- Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões 

decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros 

acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos 

realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete 

especial. 

- Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção 

de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 

- Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar 

ferimentos nos olhos. 

- Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar 

irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações. 

- Óculos de segurança contra respingos: para trabalho que possam causar 
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irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

 - Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do 

contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, 

equipamentos energizados, materiais abrasivos ou cortantes, materiais aquecidos ou 

quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona 

plastificada, de borracha ou de neoprene. 

 - Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou 

lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 

- Calçados do couro: para trabalhos em locais que apresentam riscos de lesão 

do pé. 

Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível 

- Cintos de segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 

Equipamentos para proteção auditiva 

 - Protetores auriculares, para trabalhos, realizados em locais em que o nível de 

ruído for superior ao estabelecido na NR-15. 

Equipamentos para proteção respiratória 

- Respiradores contra poeira para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

 - Máscaras para jato de areia para trabalhos de limpeza por abrasão, através 

de jato de areia. 

- Respiradores e máscaras de filtro químico para trabalhos que oferecem riscos 

provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à 

saúde. 

 Equipamento para proteção do tronco. 

- Avental de raspa, para trabalhos de soldagem e corte a quente e de 

dobragem e armação de ferros. 

 - Em locais determinados pela fiscalização serão colocados, pelo construtor, 

extintores de incêndio para proteção das instalações do canteiro de obras. Eficiente e 

ininterrupta vigilância serão exercidas pelo construtor para prevenir riscos de incêndio 

ao canteiro de obras. Caberá à fiscalização, sempre que julgar necessário, ordenar 

providências para modificar hábitos de trabalhadores e depósitos de materiais que 

ofereçam riscos de incêndio às obras. 

 

3.21 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

 

3.22 Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, 
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preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a 

execução deste contrato; 

 

3.23 Comunicar à unidade do Contratante que administra o contrato, toda vez que 

ocorrer afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer 

elemento da equipe que esteja prestando serviços;  

 

3.24 Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de 

empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos 

serviços; 

 

3.25 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

 

3.26 Manter controle de frequência/pontualidade de seus funcionários sob o contrato; 

 

3.27 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada no local; 

 

3.28 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do Contratante em seu 

acompanhamento; 

 

3.29 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram 

em sua habilitação. 

 

3.30 A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder 

às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos 

serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais 

demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos 

trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem 

vínculo com a Contratada. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.1. Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei, constituem obrigações 

da CONTRATANTE: 

 

4.1.1. Efetuar o pagamento na forma e nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

 

4.1.2. Fornecer as informações, documentos, dados e diretrizes de seu 
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alcance, quando solicitados pela CONTRATADA, e quando necessários ou 

úteis à execução dos serviços contratados; 

 

4.1.3. Promover a fiscalização juntamente com a empresa contratada para 

este fim, atestar o recebimento em termos dos serviços, quando este estiver 

em acordo com as diretrizes estabelecidas; 

 

4.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, qualquer suspensão, 

interrupção, alteração unilateral ou anormalidade verificada na execução do 

contrato, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a 

qualidade dos serviços licitados e sua execução dentro do prazo pactuado; 

 

4.1.5. Sem prejuízo da utilização de suas prerrogativas, garantir a 

CONTRATADA todos os direitos e garantias constitucionais e legais 

concernentes aos contratos administrativos regidos pelo direito público. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO 

 

5.1. O presente contrato terá prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da 

ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos e limites da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS VALORES, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 

REAJUSTE 

 

6.1 Pela execução efetiva dos serviços ora pactuados, serão devidos pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA o valor Global de R$ XX.XXX,XX, pagos de acordo com as condições 

estabelecidas neste contrato e no Edital.  

 

6.2 Após a aprovação da prestação do serviço pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, a contratada emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o(s) serviço(s) 

prestado(s). 

 

6.3 – A Secretaria Municipal de Assistência Social terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da apresentação da fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 
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6.3.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo, n.º d o  

empenho, bem como Banco, n.º da Agência Bancária   e n.º da Conta 

Corrente, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informação 

fundamental. 

 

6.3.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se- á o prazo 

de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da 

apresentação do documento corrigido. 

 

6.3.3. A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e 

deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 

78, inciso XV, da Lei. 

 

6.4 - A fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria Municipal de Assistência Social será 

devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram 

sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 11.2, a partir da data de sua 

reapresentação. 

 

6.5 - A devolução da fatura ou nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a Contratada suspenda a prestação do serviço. 

 

6.6 -  A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, 

acompanhado da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 03.07.2009), se 

for o caso e devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o(s) serviço(s) prestado(s) 

de acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, observando as exigências deste edital. 

 

6.7 - Serão de inteira responsabilidade da contratada os encargos, impostos e taxas 

decorrentes do objeto deste edital.  

 

6.8 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  

 

6.9 - A contratada terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo 

estabelecido do item 11.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela 

variação do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) 
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sobre a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá 

compensar eventuais valores devidos à contratada, com créditos que eventualmente a 

municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante dos valores apurados.  

 

6.10 -  O preço contratado constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

adequada prestação de serviço e os pagamentos não isentarão a contratada de sua 

responsabilidade. 

 

6.11. DO REAJUSTE 

 

6.11.1. Decorrido o prazo de 12 meses de apresentação da proposta comercial, nos 

termos do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666 de 1993 e art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192 de 

2001, será concedido reajuste de preço dos serviços tomando por base a variação do 

índice IPCA(IBGE) ocorrida no período. Obedecendo a seguinte fórmula: 

 

  P = Po x I  

                      Io   

ONDE: 

  P = Preço reajustado 

          Po = Preço proposto 

  I = índice do mês de reajuste 

          Io = índice do mês de apresentação da proposta. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 

7.1. Quaisquer alterações nas especificações, prazos ou normas gerais dos serviços que 

venham a ser necessárias durante a vigência deste contrato, decorrente das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, deverão ser efetuadas por TERMO ADITIVO que integrarão o 

presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito, nos termo do artigo 57 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

7.2. Os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários deverão obedecer aos 

limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que aprovados pela 
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CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA -  DA RESCISÃO 

 

8.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, com anuência expressa da autoridade 

competente, o presente Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial 

ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer 

espécie, nos seguintes casos:  

 

   8.1.1. Quando for decretada sua falência; 

 

   8.1.2. Quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida;  

 

8.1.3. Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato 

sem a autorização prévia e expressa da CONTRATANTE.   

 

8.1.4. Quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 10 (dez) 

dias corridos, sem justificativas fundamentais e aceitas pelo poder contratante. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESOLUÇÃO 

DO CONTRATO 

 

9.1. São direitos da Administração, sem prejuízo das demais disposições previstas neste 

instrumento, em caso de resolução do contrato administrativo: 

9.1.1 Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se 

encontrar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade; 

  

9.1.2. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração pela contratada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
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10.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste contrato, ou pela 

inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo 

com a infração cometida, garantida a defesa prévia:  

   

   10.1.1 - Advertência;  

 

10.1.2 - Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato até 10 dias, pelo 

atraso cumprimento dos serviços;  

 

10.1.3 – Multa de 5% (um por cento) do contrato, até 10 dias, pela não 

substituição do serviço prestado em desacordo e não aprovado no prazo 

previsto na notificação;  

 

10.1.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 dias 

pelo descumprimento de quaisquer outras clausulas deste edital;  

  

10.1.5 - Decorridos os dez dias previstos nos itens 9.1.2 a 9.1.4, ou em caso de 

falta grave ou reincidência dos motivos que levaram Prefeitura a aplicar as 

sanções previstas neste edital o contrato poderá ser rescindida, caso em que 

será cobrada a multa de 20%(vinte por cento) sobre o seu efetivo valor.  

 

10.1.6. - A recusa da empresa declarada vencedora em assinar o contrato no 

prazo fixado pela administração, caracterizará descumprimento integral das 

obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 

20% (vinte por cento) do valor da sua proposta. 

 

10.1.6.1.  Na hipótese do item anterior, à Prefeitura poderá convocar a licitante 

imediatamente classificada ou revogar a licitação sem que caiba aos licitantes 

direito a indenização de qualquer espécie 

 

10.1.7 - O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de  

sanar a falha ou irregularidade a que deu origem.  

 

10.1.8 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração pública por prazo de dois (02) anos.  
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10.1.9 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

10.2. Sem prejuízo das sanções previstas no item 10.1 e subitens, poderão ser aplicadas à 

inadimplente outras contidas na Lei de Licitações. 

 

10.3. A aplicação das penalidades previstas neste contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores têm caráter de sanção administrativa, a sua aplicação não exime a 

licitante vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

10.4. Além das multas que serão aplicadas à licitante vencedora inadimplente, as 

irregularidades mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva ficha 

cadastral.  

 

10.5. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

CONTRATADA ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.  

  

10.6.  As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das 

demais, quando cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 

11.1. Vincula-se a este Contrato o Edital do Convite n.º 007/2018 e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

12.1.  As PARTES elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o 

Foro da Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, para qualquer ação ou medida judicial 

originada ou referente a este contrato. 

E por terem assim ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de 
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igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

 

 

_______, ____ de ______________ de 2018. 

 

 

_________________________________________________ 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO 

 

 

________________________________________________ 

CONTRATADA                                                              

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: Nome: 

RG: RG: 
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ANEXO IX 

CONVITE Nº 007/2018 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: _______________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido 

na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 

do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 

Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
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LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO X 

CONVITE Nº 007/2018 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: 

VALOR (R$): 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 

da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-

se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

LOCAL e DATA: 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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