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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS 002/2019 

 

                       DECLARAMOS QUE RETIRAMOS O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
EM EPÍGRAFE, COM O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO, ACOMPANHADO DO 
PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
CUJO ENCERRAMENTO DAR-SE-Á ÀS 10:00 HORAS DO DIA 26/03/2019.  

  

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para 
fornecimento de material e mão-de-obra e execução de ampliação e reforma do prédio da 
Escolar Municipal Professora Patrícia Pezzota, no bairro de Dona Cataria no Município 
de Mairinque, conforme projetos especificações técnicas, planilha orçamentária presentes 
nos anexos I e II   
 

 
Interessada: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:                                                         Cep  

Fone:                                                             FAX: 

Contato: 

Data de retirada: 

 

 

 

Carimbo da empresa  

e assinatura 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
EDITAL Nº 003/2019 

 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mairinque, constituída pela 
Portaria n.º 368/2018, faz saber que: 

  Acha-se aberta, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, por solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras, licitação do tipo Menor Preço Global, por execução indireta, 
sob o regime de empreitada a preço global, visando a escolha de melhor proposta para 
“Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para fornecimento de 
material e mão-de-obra e execução de ampliação e reforma do prédio da Escolar 
Municipal Professora Patrícia Pezzota, no bairro de Dona Cataria no Município de 
Mairinque, conforme projetos especificações técnicas, planilha orçamentária presentes 
nos anexos I e II  e atendimento às regras estipuladas nesta Licitação, que fica fazendo parte 
integrante deste edital. 
  Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até às 10:00 h 
do dia 26/03/2019, junto à Divisão de Licitações, situada na Av. Lamartine Navarro, n.º 514, 
Centro, Mairinque - SP, 02 (dois) envelopes, sendo um contendo “DOCUMENTAÇÃO” e 
outro contendo “PROPOSTA de PREÇO”, tudo conforme previsto neste edital, envelopes estes 
que às 10:00 h do dia 26/03/2019, serão abertos em ato público no local acima descrito. 

  A licitação é regida pelo disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações posteriores e, em especial, pelas normas e condições expressas neste edital. 

1- OBJETO: “Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para 
fornecimento de material e mão-de-obra e execução de ampliação e reforma do prédio da 
Escolar Municipal Professora Patrícia Pezzota, no bairro de Dona Cataria no Município 
de Mairinque, conforme projetos especificações técnicas, planilha orçamentária presentes 
nos anexos I e II ” 
 

2- REGIME DE EXECUÇÃO - A presente contratação obedecerá o regime de empreitada a 
preço GLOBAL sendo que o gerenciamento e fiscalização da execução contratual será de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, com base em relatórios a 
serem emitidos pelo Engenheiro responsável, contratado para acompanhar e fiscalizar os 
serviços e a execução da obra, de modo a garantir a sua realização, de acordo com as condições, 
especificações e demais pormenores técnicos estabelecidos nos Projetos. 

3- PRAZO DE VIGÊNCIA: A obra deverá ser executada no prazo de 120 (Cento e vinte ) 
dias contados a partir do recebimento da ordem de serviço, e o contrato terá um prazo de 
vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo que eventual prorrogação e aditamento somente 
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serão admitidos se convier aos interesses da Prefeitura, depois de observados os requisitos 
exigíveis por lei. 

4- CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: A Prefeitura somente aceitará 
propostas comerciais até o valor estabelecido no Anexo “II”, desde que os preços unitários e 
globais não ultrapassem os valores de referência contidos no mesmo anexo. 
 
4.1- Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário ou global simbólico, irrisório, 
de valor zero, ou excessivo. 
 
4.2- O valor global estimado para a presente contratação é R$ 267.454,48 (duzentos e sessenta 
e sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oitos centavos). 

 

5- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

5.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, de acordo com cada medição, aprovada pelo 
Engenheiro responsável, designado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, 
devendo a contratada emitir a respectiva nota fiscal e fatura que será encaminhada para 
pagamento em até 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento. 

 
5.2- Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a 
fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data 
em que forem cumpridas. 

5.3 - A CONTRATADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo, 
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 
Detentora, com créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no 
montante dos valores apurados.  

 
6- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: Para participar da licitação os 
interessados deverão:  

6.1- Apresentar carta credencial indicando seu representante, constando no texto 
AUTORIZAÇÃO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo dispensada 
a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário, devidamente 
comprovado no ato a qualificação, sendo que em ambos os casos, tanto na carta de autorização 
como a comprovação da qualificação, não poderão ser apresentados dentro de quaisquer dos 
envelopes. (Anexo VIII). 
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6.2- Poderão participar da licitação as empresas cuja finalidade social for compatível e 
condizente com o objeto a ser contratado, que atenderem às exigências deste Edital e que 
estejam devidamente cadastrados junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal 
de Mairinque, ou ainda, aqueles que atenderem a todos as condições exigíveis para o 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 
 
 
7- CONDIÇÕES QUE VEDAM A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: É vedada a 
participação na licitação ao interessado que: 
 
7.1- Tenha para tanto constituído consórcio ou, ainda grupo de empresas; 
 
7.2- Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.   
 
7.3- Tenha registro cadastral suspenso ou cancelado, ou esteja impedido de se cadastrar na 
Prefeitura Municipal de Mairinque. 
 
7.4- Tenha entre seus sócios alguém que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura 
Municipal de Mairinque. 
 
7.5- Tenha entre seus sócios alguém que seja membro da Comissão Permanente de Licitações. 
 
7.6- Tenha entre seus Funcionários, Controladores, Dirigentes ou Sócios, o Prefeito, o Vice-
Prefeito, qualquer Secretário Municipal, Administrador Regional ou Vereador da Prefeitura 
Municipal de Mairinque. 
 
7.7- 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; 
 
7.8- Em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação. 
 

7.8.1 - 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. 

 
7.9 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitada.  
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8- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: Sob pena de 
DESQUALIFICAÇÃO, os envelopes deverão ser entregues totalmente fechados, indevassáveis 
e rubricados em seus fechos, um deles com a designação “ENVELOPE Nº 01 – 
DOCUMENTAÇÃO”, destinada aos documentos para habilitação, conforme item “9” e seus 
subitens deste edital e, o outro com a designação “ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA”, que 
deverá conter a proposta de preços, conforme item “10” e seus subitens deste edital. 
 
 
8.1- Os envelopes deverão conter em sua parte externa, respectivamente, as seguintes 
referências: 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. 
“ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO” 
NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO 
CNPJ 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. 
“ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA” 
NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO 
CNPJ 
 
9- HABILITAÇÃO: Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem em ordem, 
válidos e numerados os documentos a seguir mencionados, os quais deverão vir contidos no 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO, em uma via cada, no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente salvo se no documento constatar que 
deverão ser aceitos no original, ou ainda, por publicação no órgão da Imprensa Oficial, sendo: 
 
9.1- A HABILITAÇÃO JURÍDICA e FISCAL consistirá em: 
 
9.1.1 – Prova de inscrição do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ). 
 
9.1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de 
documentos de eleição de seus administradores. 
 
9.1.3 - Registro Comercial, em caso de empresa individual; 

9.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 
diretoria em exercício. 
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9.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
9.1.6- Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 
Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos referentes a Tributos e Contribuições 
Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil. 
 
9.1.7- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação da Certidão 
Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos, pertinente ao seu ramo de atividade 
e relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.  
 
9.1.8- Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de 
atividade e relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada, através da apresentação 
da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos referentes a Tributos 
Mobiliários expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
9.1.9- Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da 
apresentação de Certidão Competente. 
 
9.1.10- Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, (Lei 
12.440/2011 de 07/07/2011), mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A, acrescido à Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – (NR), ou CPD-EN 
Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, dentro do prazo de validade. 
 
9.1.11- Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal Mairinque, dentro 
do prazo de validade, e compatível com o objeto da licitação, mediante apresentação de original 
ou cópia reprográfica devidamente autenticada, expedido até o 3º (terceiro) dia imediatamente 
anterior à data designada para o recebimento dos envelopes. 
 
9.1.12 – Fica isento de apresentação dos documentos mencionados nos subitens 9.1.6 a 9.1.11 
o licitante que possuir inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Mairinque, devendo apresentá-la juntamente com os documentos constantes nos subitens 9.1.1 
a 9.1.5, conforme Art. 2º do Anexo I da Resolução nº 001/2014; 
 
9.1.13 - Na hipótese de os documentos constantes nos subitens 9.1.6 a 9.1.11 estarem vencidos 
na data estabelecida no preâmbulo deste edital, estes deverão ser apresentados independente da 



 
 

   7 

 

vigência de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mairinque, 
conforme Art. 7º do Anexo I da Resolução nº. 001/2014. 

9.1.14 - As certidões emitidas após o dia 03 de novembro de 2014, na forma da Portaria 
RFB/PGFN nº 1.751 de 2014, serão aceitas para comprovar a regularidade perante a Receita 
Federal do Brasil e o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). 
 
9.2- A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá 
em: 
 

9.2.1- Balanço patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, 
que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados 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; 

9.2.1.1 – O balanço deverá ser apresentado devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 
equivalente, ou por meio de publicação em diário oficial ou jornal de grande circulação; 

9.2.1.2 - Para verificação da boa situação financeira do licitante, este deverá apresentar cálculo 
mediante a apuração de dois indicadores contábeis, devendo os resultados das operações serem 
iguais ou superiores a 1: 

 
Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto: 

 

 

 

Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto: 

 
 
 
 
 
9.2.2- Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo órgão distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, emitida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura dos 
envelopes ou no prazo fixado na certidão, se houver. 
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9.2.3- Comprovação de Capital Social mínimo de R$ 26.745,45, (10% (dez por cento) do valor 
estimado), conforme inciso III, parágrafo 2º e 3º, Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.2.4 - Cópia do depósito em garantia para licitar nos termos do Artigo 31, Inciso III da Lei, 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação (sem BDI), a 
qual poderá ser feita no modo caução em dinheiro ou seguro-garantia, conforme estabelecido 
no “caput” e parágrafo 1º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
9.2.5 - A garantia efetuada em dinheiro ou cheque administrativo deverá ser apresentada na 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mairinque, no horário de atendimento das 09:00 às 16:00, 
da qual será emitido recibo à licitante, a fim de comprovação da exigência e habilitação no 
processo licitatório. 
 
9.3- A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 
 
9.3.1- Registro ou inscrição de pessoa jurídica no CREA/CAU, dentro do prazo de validade; 
 
9.3.2- Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em 
características e quantidades com o objeto da licitação, através de atestado(s) ou certidão(ões) 
de Capacidade Operacional fornecido(s) por pessoa(s) direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) nas entidades profissionais competentes, que ateste(m) a execução de pelo menos 
50% (cinquenta por cento) da parcela de maior relevância abaixo definida: 
 
Os índices maior relevância são  

1- Alvenaria de bloco concreto 14x19x39 cm classe c:....................126,12 m². 
2- Emboco desempenado: .................................................................238,90 m² 
3- Cerâmica esmaltada antiderrapante:...........................................135,09 m² 

 
9.3.2.1 - Será permitido o somatório de atestados concomitantes no período de execução. 

9.3.2.2 - Em não constando todas as informações no atestado, é possível apresentar em anexo, 
documentos complementares tais como nota fiscal, contrato e outros pertinentes, com dados 
suficientes para cumprimento da exigência editalícia.  

9.3.3 - Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT’s, emitidas pelo 
CREA/CAU e em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que se responsabilizará(ão) pela 
execução dos serviços contratados e que tenha(m) vínculo profissional com a empresa licitante 
na data fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em serviços 
de mesmas características às parcelas de maior relevância definidas no subitem 9.3.2; 
 
9.3.3.1 - O vínculo profissional descrito no subitem 9.3.3 deverá ser comprovado mediante 
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, 



 
 

   9 

 

sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços ;  
 
9.3.4 Atestado de visita emitido pela Secretaria Obras e Serviços Públicos. 
 
9.3.4.1. As visitas técnicas poderão ocorrer em um dos dias, a escolha do interessado, dentre os 
dias 13, 15, 21 e 22 de março, em horário compreendido entre 9h e 16h, mediante agendamento 
prévio, com 24 hs de antecedência, na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pelo telefone 
4718-8662, a qual ocorrerá com o acompanhamento de um dos Engenheiros designados pelo 
setor que firmará atestado de visita técnica do anexo XII. 
 
9.3.4.2. No caso de o interessado não realizar a visita técnica, assumirá a responsabilidade pela 
ocorrência de eventuais prejuízos que vir a incidir, não podendo, em nenhum momento alegar 
incapacidade ou impossibilidade de execução do objeto, sem assumir o ônus de tal constatação. 
 
9.4 - GERAIS, consistente em: 
 
9.4.1 - Declaração de não estar enquadrado em nenhuma das condições que vedam a 
participação na licitação, “Anexo III”. 
 
9.4.2 - Declaração expressa de aceitação integral nas normas e condições estabelecidas no 
edital, bem como submissão e observância dos regulamentos e normas gerais e especiais que 
regem a matéria, “Anexo IV”. 
 
9.4.3 - Declaração assinada pelo responsável da empresa, que não outorga trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e, qualquer trabalho aos menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, “Anexo VI”. 
 
9.4.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem ter preferência no critério 
de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar dentro do envelope de documentação, também 
declaração (Anexo VII) de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno 
porte (conforme o caso) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e que querem 
exercer a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços. 
 
9.4.4.1 - A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte será comprovada mediante 
apresentação de certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8º da Instrução 
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, expedida pelo  Departamento Nacional de Registro 
do  Comércio – DNRC. 
 
9.4.4.2 - A licitante deverá comprovar as qualificações acima apresentando documentos 
pertinentes a sua natureza jurídica.  
 
9.4.4.3 - Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEs e EPP’s deverão 
apresentar toda a documentação exigida no item 9, mesmo que esta apresente alguma restrição 
com relação à regularidade fiscal. 
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9.4.4.4 – Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às MEs 
e EPP’s o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
a licitante for declarada a vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
 9.4.4.5 – A não-regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação.  
 
9.4.4.6 – Os documentos necessários à habilitação mencionados acima poderão ser 
apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou 
publicação em órgão da Imprensa Oficial, no termos do Art. 32 da Lei 8.666/93. 9.7 – 
Documentos com autenticação digital será necessário a apresentação da autenticação digital 
(certidão).  
 
9.4.4.7– Documentos autenticados digitalmente pelo CENAD e/ou outros órgãos competentes 
deverão ser validados junto ao cartório (selo de autenticidade) 
 
9.5 - A licitante deverá comprovar as qualificações acima apresentando documentos pertinentes 
a sua natureza jurídica.  
 
10- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, a proposta 
deverá ser apresentada em 01 (uma) via, conforme Anexo VIII, devidamente digitada, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo constar de forma clara e precisa os elementos e 
requisitos seguintes: 
 
10.1- Identificação da licitação. 
 
10.2- Planilha Orçamentária, com os preços unitários e totais ofertados para as obras e serviços 
(com todas as composições de preços de todos itens ofertados), elaborada em papel timbrado 
do proponente e devidamente assinada. 
10.3- Cronograma Físico Financeiro fornecido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, em 
conformidade com o prazo estabelecido no item “3” deste edital, elaborada em papel timbrado 
do proponente e devidamente assinada; 

 
 

10.4- 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, limpeza do local durante a execução das obras, custos e benefícios, 
tributos e quaisquer outras despesas diretas ou indiretamente relacionadas com a execução total 
da obra, inclusive as decorrentes de confecção, sempre que solicitadas pela Prefeitura Municipal 
de Mairinque, de placas alusivas ao objeto da presente licitação; 
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10.5- A Composição do BDI adotado no orçamento, juntamente com a composição dos preços 
unitários; 

10.5.1- A composição do BDI admitirá exclusivamente os itens garantias, riscos, despesas 
financeiras, administração central, tributos e lucro, conforme decidido no Acórdão 2622/2013, 
do Colendo Tribunal de Contas da União. 

10.6- Prazo para execução total do contrato, de conformidade com o item “3” deste edital; 

10.7- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a sessenta (60) dias, contados 
da data da entrega da mesma; 

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

10.9- Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário ou global simbólico, 
irrisório, de valor zero, ou excessivo ou deixarem de atender os itens supra; 

10.10- Os preços unitários e totais propostos não poderão ultrapassar os preços unitários e totais 
estimados pela Prefeitura Municipal de Mairinque; 

10.11- 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. 

 
11- PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: A presente licitação será processada nos termos 
do disposto no art. 43 da lei 8.666/93 e suas alterações, observando-se que: 
 
11.1- O documento relativo ao credenciamento, Anexo VII, deverá ser entregue à Comissão 
Permanente de Licitações, separadamente dos envelopes, previstos nos subitens anteriores, 
acompanhado de documento que identifique o credenciado, diretor ou sócio proponente, ou 
preposto, devendo no caso de preposto mencionar os poderes a que está investido, sendo que 
para desistência de interposição de recurso, tal poder deverá ser expresso. 
 
11.1.1- O documento será retido pela Comissão e juntado ao processo licitatório; 
 
11.1.2- Quando o proponente se fizer representar por seu diretor ou um de seus sócios, deverá 
ser apresentado o contrato social ou estatuto da empresa em original ou por cópia autenticada. 
 
12- ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO:  
 
12.1- ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO: 
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12.1.1- No local, dia e hora designados no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou 
de seus representantes que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a 
Comissão Permanente de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes 
ou seus representantes credenciados, procedendo, a seguir, a abertura do envelope 
DOCUMENTAÇÃO; 
 
12.1.2- Os documentos contidos nos Envelopes nº 01 – Documentação serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como, pelos 
proponentes ou seus representantes credenciados; 
 
12.1.3- Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do Envelope nº 01 – 
Documentação, através de pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, sendo 
inserida em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a 
qual será assinada pelos membros da Comissão e licitantes ou seus credenciados; 
 
12.1.4 Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 
sanadas na sessão pública de processamento da Tomada de Preços, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
12.1.5 A verificação será certificada pelo Presidente da Comissão e deverão ser anexados nos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
12.1.6- Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma 
será suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa Oficial do Estado, para o 
conhecimento de todos os participantes; 
 
12.1.7- Poderá a Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinar o prosseguimento 
dos trabalhos com a abertura do "ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA", se à sessão comparecerem 
todos os interessados e manifestarem expressa renúncia ao direito de interposição de recurso, 
devidamente consignado em ata; 

12.1.7.1- Manifestada a intenção de interpor recurso por qualquer dos interessados presentes 
ou, não se fazendo representar todos os interessados, os trabalhos serão suspensos até final 
decisão da fase recursal, na forma prevista neste edital; 

12.1.8 - Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das 
mesmas, após a publicação do resultado na Imprensa Oficial do Estado, e, decorrido o prazo 
para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este. 
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12.2 - Critérios para o julgamento da documentação: 
 
12.2.1- Serão inabilitados à presente licitação os participantes que: 
 
a) Apresentarem a documentação incompleta ou borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento em 
partes essenciais, sem a devida ressalva; 
 
b) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item “9” e seus subitens. 

 
12.2.2- Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Prefeitura poderá fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram a 
inabilitação. 
 
 
12.3- ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA: 
 
12.3.1- Os envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas serão abertos no local mencionado 
no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação, se houver desistência expressa 
de interposição de recursos, feita pelas proponentes, ou após decorrido o prazo para interposição 
de recursos ou julgados interpostos, cuja data e horário será comunicado através da Imprensa 
Oficial do Estado; 
 
12.3.2- Com referência aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
necessárias, no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As 
correções efetuadas pela Comissão serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
12.3.3- As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida 
a sua leitura; 
 
12.3.4- Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura de Envelope nº 02 – 
PROPOSTA DE PREÇO, através de pessoa devidamente credenciada pela empresa 
proponente, devendo toda e qualquer declaração pertinente constar em ata, que será assinada 
pelos membros da Comissão e pelos proponentes. 
 
12.3.5- Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será 
encerrada, sendo o resultado publicado através da Imprensa Oficial do Estado. 
 
12.4- Será considerado vencedor o licitante habilitado que apresentar o MENOR PREÇO 

GLOBAL e apresentar proposta de acordo com as especificações do edital. 
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12.5 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA: 
 
12.5.1- Serão desclassificadas as propostas que; 
a- Estiverem em desacordo com o edital; 
b- Apresentarem preços baseados nos de outras propostas; 
c- Com preços unitários e globais acima dos valores estimados no “Anexo II” deste edital; 
d- No caso de a proposta ser considerada inexequível, a Comissão solicitará   justificativas 
detalhadas da composição de custos para a avaliação dos preços; 
 
12.5.2- Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 
08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que ensejaram 
a desclassificação.  
 
12.5.3- Após o exame das propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando em 
conta exclusivamente o proponente que apresentar proposta de acordo com as especificações 
do edital e ofertar o menor preço global. 

12.5.4- A classificação se fará pela ordem crescente dos preços. 
 
12.5.5 - No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público, 
conforme disposto no § 2 do art. 45 da Lei 8.666/93. 
 
12.5.6 - No curso da licitação serão observadas para as Micro Empresas e as EPPs, as 
disposições determinadas pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006. 

13- ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 
 
13.1- Os pedidos de impugnação deverão ser encaminhados aos cuidados da Divisão de 
Licitações e dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, devendo ser protocolados no Setor 
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Mairinque, com endereço a Av. Lamartine Navarro, 
n.º 514, Centro , Mairinque – SP, das 08h às 17h, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de 
entrega dos envelopes; 
 
13.2- Os recursos deverão ser encaminhados aos cuidados da Divisão de Licitações e dirigidos 
ao Presidente da Comissão, devendo ser protocolados no Setor de Licitação e Contratos, no 
prazo e na forma dispostos na Lei; 
 
13.3- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido através do e-mail 
glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br ou protocolado junto a Divisão de Materiais, telefone 
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(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 nº 8666/93, que por analogia ora se utiliza. 
 
14- PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO: O 
adjudicatário deverá firmar o Termo de Contrato no prazo de cinco 05 (cinco) dias corridos da 
data em que for convocado, sendo este prazo prorrogável por igual período se durante seu 
transcurso o convocado assim o requerer e sua justificativa for aceita pela Administração, nos 
termos do Ar. 64 caput e § 1° da Lei 8.666/93. 

14.1- No ato da assinatura do contrato a contratada deverá apresentar a ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), referente a obra/serviço a serem executados. 

14.2- No ato da assinatura do contrato a contratada deverá apresentar declaração atestando que 
não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista. 

 
15- PENALIDADES: Sem prejuízo do disposto no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, o 
adjudicatário/contratada ficará sujeito às seguintes penalidades, sempre assegurada a 
oportunidade de ampla defesa e contraditório, sendo respeitado o procedimento previsto em lei: 
 
15.1- advertência; 
 
15.2- multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 
 
15.2.1- Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo de em que foi convocado – multa compensatória de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 
2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
15.2.2- Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a contratada estará sujeita à 
multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso; 
 
15.2.3- Para o caso de inadimplência parcial, a contratada estará sujeita a multa administrativa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor originalmente contratado. 
 
15.2.4- Para o caso de inadimplência total, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor originalmente contratado. 
 
15.2.5- Demais infrações cometidas por este contrato: multa no valor de 10% do valor total 
atualizado do contrato, a qual incidirá especificamente por cada infração. 
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15.2.6- O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a falha ou 
irregularidade a que deu origem. 
 
15.3- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos  
 
15.4- 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. 
 
16- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão 
por conta das dotações orçamentárias: 
 
Recurso Próprio - Classificação Funcional nº 12.361.0011.2.070 – Elemento de Despesa       
4.4.90.51.00/99 Nota de Reserva n.º 116  

4.4.90.51.00 Obras e Instalações – 02.262.00 - R$ 167.454,48 

Recurso Próprio - Classificação Funcional nº 12.365..0013.2.076 – Elemento de Despesa 
4.4.90.51.00/99 Nota de Reserva n.º 99 

4.4.90.51.00 Obras e Instalações - 01.210.00  R$ 100.000,00 

 
17- DO CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO: Os custos estimados para a obra, objeto da 
licitação são os valores mencionados na Planilha Orçamentária – Anexo II. 
 
18- DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
Anexo I - Memorial Descritivo; 
Anexo II - Plantas, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro; 
Anexo III - Modelo de Declaração – (item 9.4.1); 
Anexo IV - Modelo de Declaração – (item 9.4.2); 
Anexo V - Modelo de Declaração – (item 9.4.3); 
Anexo VI - Modelo de Declaração que se enquadra no Art. 3º da Lei Complementar nº. 
123/06; 
Anexo VII - Carta Credencial; 
Anexo VIII - Proposta Comercial 
Anexo IX - Minuta do Termo de Contrato; 
Anexo X - Modelo de Termo de Notificação. 
Anexo XI– Declaração de documentos à disposição do Tribunal; 
Anexo XII - Modelo da Visita Técnica (item 9.3.4) 
 
19- DISPOSIÇÕES GERAIS: Aplica-se à presente licitação as seguintes disposições gerais: 
 
19.1- Poderá haver entrega de envelopes via postal; 
 
19.2- Cada licitante deverá ser representado por apenas uma pessoa em cada sessão, não se 
admitindo que uma mesma pessoa represente mais de um interessado. 
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19.3- A Prefeitura Municipal de Mairinque se reserva no direito de somente contratar com o 
adjudicatário se o mesmo comprovar, por ocasião da contratação, que está em dia com todas as 
suas obrigações legais, fiscais e com Seguridade Social, situação que deverá manter durante 
todo o prazo contratual. 
 
19.4- Na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a 
Contratada poderá subcontratar 20 % (vinte por cento) dos serviços, desde que autorizado pela 
Contratante, sendo expressamente proibida a subcontratação total do seu objeto.  
 
19.5- As licitantes poderão obter junto a Divisão de Licitações, com endereço indicado no 
preâmbulo deste edital, à partir do dia 18 de Fevereiro de 2019, de segunda  a sexta-feira das 
9h às 16h, 01 (um) único exemplar da pasta contendo este EDITAL e elementos que o integram. 
 
19.6- Serão destruídos os envelopes “Proposta de Preço” dos licitantes desclassificados que não 
retirarem os seus, em até 30 (trinta) dias da data de publicação da homologação/adjudicação do 
certame pertinente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, exceto aqueles cujos 
procedimentos licitatórios estiverem sob apreciação judicial. 
 
19.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
 
19.8. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou 
a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante 
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, o cancelamento da ATA ou do pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
 
19.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.  
 
19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Mairinque.  
 
19.11. É facultada a Comissão, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão 
pública.  
 
19.12. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo 
no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação/ inabilitação.  
 
19.13. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta.  
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19.14. As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
19.15. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes 
por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo.  
 
19.16. A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos os 
termos e condições deste Edital.  
 
19.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação ao contrário da Comissão. 
 
E para que ninguém alegue ignorância, vai o presente edital fixado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Mairinque, no lugar de costume, bem como publicada no Diário Oficial 
do Estado e em jornal de grande circulação regional, conforme determina o artigo 21, incisos 
II e III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 
 

Mairinque, 06 de Março de 2019. 
  
 
 

___________________________________________ 
OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019 

            
============================================================== 

MEMORIAL DESCRITIVO 
============================================================== 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFESSORA PATRÍCIA 

PEZZOTA. 

LOCAL: RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 68,5, BAIRRO DONA CATARINA, 

MAIRINQUE-SP. 

 
ÁREA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE = 356,95 m² ÁREA 

AMPLIADA = 124,34 m² 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO = 481,29 m² 

 

Ampliação: 

1. Fundação: Abertura de valas, forma contra barranco, brocas Ø 20 cm, vigas 

baldrame em concreto armado; 

2. Estrutura: Será executada em concreto armado moldado “in loco” de acordo com as 

normas vigentes; 

3. Embasamento: Será executada alvenaria de embasamento para nivelamento da 

fundação, revestido com argamassa de areia e cimento 1:3 + impermeabilizante e 

impermeabilização em pintura betuminosa; 

4. Alvenaria: Paredes de elevação executada em blocos de concreto (14x19x39cm), 

assentados com argamassa mista de areia, cal e cimento, até altura do respaldo, 

inclusive fechamento de telhado. Serão assentadas vergas no respaldo das paredes 

e contra vergas em todas as janelas; 

5. Cobertura: Nas áreas ampliadas serão executadas estrutura de madeira tratada, e 

cobertura com telhas de fibrocimento com esp.=  6,0mm, com caimento em 2(duas) 

águas, com inclinação de 15%; 

6. Forro: Nas áreas ampliadas, na cozinha, na sala dos professores, na secretaria, nas 

salas de aula 1, 2 e 3 e no refeitório será executado forro de PVC afixados em 
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tarugamento de estrutura metálica; 

7. Instalação elétrica: Serão utilizados materiais comuns ao mercado de construção 

civil, atendendo ao dimensionamento adequado dos circuitos elétricos, dentro das 

especificações e normas técnicas da ABNT; 

8. Instalação sanitária: Serão utilizadas peças comuns ao mercado de construção civil 

e dentro das normas técnicas da ABNT, sendo ligada à rede de esgoto a fossa séptica 

existente; 

9. Instalação hidráulica: Será adequada ao projeto, com 2 (duas) caixas d’água sobre o 

forro da cozinha, em fibra de vidro e capacidade de 1000L, que distribuem água fria 

às prumadas de consumo através de barrilete, tudo em tubos e conexões de PVC 

rígido nas dimensões e bitolas adequadas, conforme normas da ABNT; 

10. Piso: Nas áreas ampliadas será executado concreto base, contra-piso em argamassa 

de areia e cimento e aditivo impermeabilizante, nas áreas que possuem contra piso 

se houver necessidade será executado contra-piso. Será assentado piso cerâmico em 

toda a área da edificação, nas áreas com piso cerâmico será utilizada argamassa piso 

sobre piso; 

11. Revestimentos: As paredes internas das áreas úmidas (banheiros e cozinha) 

receberão chapisco, emboço e revestimento cerâmico até h=2,70m. Nas demais 

paredes internas e paredes externas receberão chapisco, emboço desempenado 

(massa única); 

12. Pintura: Nas paredes internas existentes será executado lixamento, emassamento 

em paredes e pintura em tinta acrílica. Nas paredes internas novas será executada 

aplicação de fundo preparador, 

lixamento, emassamento em paredes e pintura em tinta acrílica. Nas paredes 

externas existentes e novas será executado lixamento, aplicação de fundo 

preparador e pintura em tinta acrílica; 

13. Esquadrias: As portas externas e internas serão de madeira, pintadas com tinta 

esmalte fosco em 3(três) demãos; As janelas externas serão de aço, pintadas com 

tinta esmalte e 03(três) demãos em cores padronizadas, com dimensões que 

atendam às normas de iluminação e ventilação de acordo com o projeto; 
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14. Ferragens: Serão empregadas de acordo com cada tipo de esquadria; 

15.Calçadas: A calçada será executada com 80 cm de largura em toda a 

extensão da varanda do refeitório e no entorno dos banheiros;  

16.Vidros: Serão canelados e transparentes de acordo com o projeto;  

17.Limpeza   da   Obra:  Após a finalização   dos   serviços   deverá ser 

executada a limpeza esquadrias (portas, janelas e vidros), respingos de tinta. Deverá 

lavar todo o piso interno e externo para a entrega da Obra. 
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ANEXO II 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

            
============================================================== 

Planilha Orçamentária 
============================================================== 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-SP. 

LOCAL: RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 68,5 - DONA CATARINA, MAIRINQUE-SP. Área Total 
(m²): 

370,84 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL  
 
 
 

BDI = 

 
 

25,66% 

DATA BASE: FDE: ABRIL/2018; CPOS Vigência partir de 16/03/2018 - BM - 172; 

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA) 50,17%(MÊS) 

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

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Fonte Descrição dos Serviços Un. Qtd. P.Unit.s/bd
i 

P.Unit.c/bdi P.Total 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-
SP. 

Área Total 
(m²): 

997,87 

1.1 
  

Serviços Preliminares 

1.1.1 16.06.076 FDE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA m² 2,50 331,52 R$ 416,58 R$ 1.041,46 
 

Sub-Total 1.1 
  

0,39% R$ 1.041,46 

1.2 
  

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

1.2.1 03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M² 30,24 R$ 7,66 R$ 9,63 R$ 291,08 
1.2.2 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 6,00 R$ 9,71 R$ 12,21 R$ 73,24 

1.2.4 06.60.001 FDE Retirada de esquadrias metálicas (janelas) M2 6,00 R$ 24,57 R$ 30,87 R$ 185,25 

1.2.5 07.60.060 FDE RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU 
ALUM/PLANA PRE FAB 

M2 23,40 R$ 6,42 R$ 8,07 R$ 188,84 

1.2.6 07.60.006 FDE 
Retirada de estrut de madeira em tesoura,para telha de fibro-cim sobre 

vao 
livre 

M2 23,40 R$ 22,97 R$ 28,86 R$ 675,32 

1.2.7 10.50.004 FDE Demolição de entarugamento M2 69,37 R$ 1,26 R$ 1,59 R$ 110,21 
1.2.8 10.50.005 FDE Demolição de forros de madeira, exclusive entarugamento. M2 42,28 R$ 1,26 R$ 1,59 R$ 67,17 

1.2.9 04.50.001 FDE Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados,incl 
revestimentos 

M3 8,25 R$ 73,27 R$ 92,07 R$ 759,54 

1.2.10 12.50.002 FDE Demolição de revest de azulejos, pastilhas e ladrilhos incl arg 
assentamento 

M2 33,48 R$ 9,46 R$ 11,89 R$ 397,97 

1.2.11 16.80.097 FDE Caçamba de 4m3 para retirada de entulho UN 3,00 R$ 462,48 R$ 581,15 R$ 1.742,58 
 

Sub-Total 1.2 
  

1,68% R$ 4.491,20 

1.3 
  

FUNDAÇÃO/ALVENARIA/REVESTIMENTOS 

1.3.1 02.01.001 FDE Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 2,94 R$ 63,33 R$ 79,58 R$ 233,95 
1.3.2 02.02.025 FDE Broca de concreto de diametro 20cm - incl arranques M 45,00 R$ 37,55 R$ 47,19 R$ 2.123,51 
1.3.3 02.04.002 FDE Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 10,51 R$ 8,10 R$ 10,18 R$ 107,01 
1.3.4 03.01.001 FDE Formas de madeira macica M2 18,00 R$ 82,98 R$ 104,27 R$ 1.876,85 
1.3.5 03.03.016 FDE Concreto dosado e lancado fck=25 mpa M3 5,57 R$ 329,09 R$ 413,53 R$ 2.301,31 
1.3.6 02.07.002 FDE Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa M2 17,15 R$ 55,07 R$ 69,20 R$ 1.186,77 

   Alvenaria      

1.3.7 04.01.033 FDE Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c M2 312,24 R$ 52,09 R$ 65,45 R$ 20.436,28 
1.3.8 04.01.058 FDE Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm M 50,00 R$ 26,46 R$ 33,25 R$ 1.662,42 

1.3.13 34.05.270 cpos Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos 
retos 

m² 18,09 R$ 106,68 R$ 134,05 R$ 2.425,04 

1.3.14 14.10.111 cpos Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe 
C 

m 6,03 R$ 47,02 R$ 47,74 R$ 287,87 

   Revestimentos      

1.3.9 12.02.002 FDE CHAPISCO M2 571,22 R$ 5,21 R$ 6,55 R$ 3.740,88 
1.3.10 12.02.006 FDE Emboco desempenado M2 477,80 R$ 33,34 R$ 41,89 R$ 20.014,99 
1.3.11 12.02.005 FDE Emboco M2 93,42 R$ 27,08 R$ 34,03 R$ 3.179,37 
1.3.12 12.02.036 FDE Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante M2 134,46 R$ 49,40 R$ 62,08 R$ 8.347,17 

 
Sub-Total 1.3 

  

25,40% R$ 67.923,42 
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1.4 
  

COBERTURA 

1.4.1 07.01.040 FDE 
Estrutura de cobertura em terça 6x12cm para telha ondulada crfs sobre 

base e 
pilarete concreto uso exclusivo padrao creche 

M2 98,90 R$ 35,50 R$ 44,61 R$ 4.412,13 

1.4.2 07.01.026 FDE Em tercas para telhas de cim-am/al/plast M2 44,32 R$ 16,37 R$ 20,58 R$ 911,96 
 07.03.100 FDE Telha tecnologia crfs ondulada e=8mm uso exclusivo padrao creche M2 98,90 R$ 38,02 R$ 47,78 R$ 4.725,44 
   FORRO DE PVC SALAS E ÁREAS FRIAS 

1.4.3 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM M2 143,05 R$ 25,19 R$ 31,66 R$ 4.528,99 

1.4.4 10.01.083 FDE 
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 

1,20X0,40M 
P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC 

M2 143,05 R$ 26,30 R$ 33,04 R$ 4.727,17 

 
Sub-Total 1.4 

  

7,22% R$ 19.305,69 

1.5 
  

PISOS 

1.5.1 13.01.004 FDE Lastro de c'oncreto c/ hidrofugo e=5cm M2 125,35 R$ 28,83 R$ 36,23 R$ 4.542,02 
1.5.2 13.01.018 FDE Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 c/ imperm. esp=2,50cm M2 141,07 R$ 24,35 R$ 30,60 R$ 4.317,55 

1.5.3 13.02.100 FDE 
Ceramica esmalt.antider. absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef.atrito 

minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche M2 295,82 R$ 52,89 R$ 66,46 R$ 19.659,51 

1.5.4 13.01.006 13.01.00
6 

Lastro de pedra britada - 5cm M2 35,00 R$ 6,35 R$ 7,98 R$ 279,40 

 
Sub-Total 1.5 

  

10,77% R$ 28.798,48 

1.6 
  

ESQUADRIAS 

   Portas      

1.6.1 05.01.010 FDE Pm-20 porta de madeira macho/femea p/ pint. bat. madeira l=82cm UN 5,00 R$ 867,45 R$ 1.090,04 R$ 5.450,19 

 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-SP. 

LOCAL: RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 68,5 - DONA CATARINA, MAIRINQUE-SP. Área Total 
(m²): 

370,84 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL  
 
 
 

BDI = 

 
 

25,66% 

DATA BASE: FDE: ABRIL/2018; CPOS Vigência partir de 16/03/2018 - BM - 172; 

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA) 50,17%(MÊS) 

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

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Fonte Descrição dos Serviços Un. Qtd. P.Unit.s/bd
i 

P.Unit.c/bdi P.Total 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-
SP. 

Área Total 
(m²): 

997,87 

1.6.2 05.01.004 FDE PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA 
L=82CM 

UN 3,00 R$ 621,87 R$ 781,44 R$ 2.344,33 

1.6.3 05.01.108 FDE Pm-76 porta sarrafeada macica sanit. acessivel bat. mad. UN 1,00 R$ 861,66 R$ 1.082,76 R$ 1.082,76 

1.6.4 23.04.570 CPOS 
Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, 

batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm UN 4,00 R$ 723,23 R$ 908,81 R$ 3.635,24 

1.6.5 14.30.040 CPOS Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm m² 9,10 R$ 324,02 R$ 407,16 R$ 3.705,19 
   ESQUADRIAS METÁLICAS      

 
24.02.430 CPOS 

Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior 
para receber 

vidro, sob medida. 

m² 4,30 R$ 896,37 R$ 1.126,38 R$ 4.843,43 

1.6.6 06.01.025 FDE Caixilhos de ferro -basculantes M2 14,90 R$ 562,73 R$ 707,13 R$ 10.536,23 

1.6.7 05.05.087 FDE Gs-04 guiche de secretaria/janela de correr UN 1,00 R$ 1.881,18 R$ 2.363,89 R$ 2.363,89 

1.6.8 06.03.032 FDE Gr-01 grade de protecao ferro chato 1" x 1/4" malha 15cm x15cm M2 20,99 R$ 360,83 R$ 453,42 R$ 9.514,94 

1.6.9 06.03.035 FDE Gr-02 grade de protecao / guiche (122x105 cm) ferro chato 1/2" x 1/8" UN 1,00 R$ 441,96 R$ 555,36 R$ 555,36 
   MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS      

1.6.10 06.80.049 FDE Lubrificacao de caixilho e troca de rebites M2 11,36 R$ 10,49 R$ 13,19 R$ 149,82 
1.6.11 06.80.044 FDE Alavanca para caixilho basculante UN 4,00 R$ 43,20 R$ 54,29 R$ 217,16 
1.6.12 06.80.033 FDE Chapa de ferro n 14, inclusive soldagem M2 5,00 R$ 210,31 R$ 264,27 R$ 1.321,36 

   VIDROS      

1.6.13 14.01.004 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 15,40 R$ 78,54 R$ 98,69 R$ 1.519,81 
 

Sub-Total 1.6 
  

17,66% R$ 47.239,72 

1.7 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

   
ENTRADA DE ENERGIA/QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

     

   DISTRIBUIÇÃO      

1.7.1 09.05.013 FDE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 25mm - incl conexoes M 100,00 R$ 22,93 R$ 28,81 R$ 2.881,14 
1.7.2 09.07.003 FDE Fio de 1,50 mm2 - 750 v de isolacao M 150,00 R$ 2,20 R$ 2,77 R$ 415,61 
1.7.3 09.07.004 FDE FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 350,00 R$ 2,93 R$ 3,68 R$ 1.288,47 
1.7.4 09.07.006 FDE FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 150,00 R$ 4,69 R$ 5,89 R$ 883,52 
1.7.5 09.08.029 FDE INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 9,00 R$ 97,81 R$ 122,91 R$ 1.106,18 
1.7.6 09.08.030 FDE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 2,00 R$ 150,81 R$ 189,50 R$ 379,00 

1.7.7 09.08.079 FDE TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. 
PVC RÍGIDO 

UN 30,00 R$ 115,82 R$ 145,54 R$ 4.366,18 
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1.7.8 09.09.061 FDE Il-61 luminaria de embutir c/ refletor e aletas p/ lamp. fluorescente 
(2x32w) 

UN 23,00 R$ 186,74 R$ 234,66 R$ 5.397,11 

1.7.9 09.11.076 FDE 
Il-84 projetor com facho simétrico ou assimetrico para lampada tubular 

de 
vapor de sódio 1x150w. 

UN 2,00 R$ 482,47 R$ 606,27 R$ 1.212,54 

 
Sub-Total 1.7 

  

6,70% R$ 17.929,76 

1.8 
  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

   TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA/DISTRIBUIÇÃO      

1.8.1 08.13.001 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 24,00 R$ 18,18 R$ 22,84 R$ 548,25 
1.8.2 08.03.017 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 32 incl conexões M 3,00 R$ 24,25 R$ 30,47 R$ 91,40 
1.8.3 08.03.019 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 50 incl conexões M 23,00 R$ 34,01 R$ 42,74 R$ 983,08 
1.8.5 08.04.022 FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 R$ 77,19 R$ 96,99 R$ 387,98 
1.8.6 08.04.025 FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 

1/2") 
UN 3,00 R$ 142,97 R$ 179,65 R$ 538,95 

1.8.7 08.04.051 FDE Valvula de descarga c/reg incorp dn 32mm (1 1/4") c/ acab simples UN 5,00 R$ 237,43 R$ 298,35 R$ 1.491,77 
1.8.8 08.14.103 FDE Caixa dágua cônica polietileno capacidade de 1000l inclusive tampa UN 2,00 R$ 417,82 R$ 525,03 R$ 1.050,06 
1.8.9 08.14.045 FDE Torneira de boia em latao (boia plast) dn 20mm (3/4") UN 1,00 R$ 58,98 R$ 74,11 R$ 74,11 

1.8.10 08.14.006 FDE Registro de gaveta bruto dn 50mm (2") UN 1,00 R$ 118,59 R$ 149,02 R$ 149,02 
         

   LOUÇAS/EQUIPAMENTOS      

1.8.11 8.16.003 FDE Bacia sanitária infantil UN 4,00 324,1
4 

R$ 407,31 R$ 1.629,25 

1.8.12 08.16.010 FDE 
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE 

FECHAM 
AUTOMATICO 

UN 4,00 R$ 586,15 R$ 736,55 R$ 2.946,20 

1.8.13 08.16.091 FDE Br-03 conjunto lavatorio e bacia acessiveis CJ 1,00 R$ 2.124,69 R$ 2.669,89 R$ 2.669,89 
1.8.14 08.17.058 FDE FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00 R$ 416,40 R$ 523,25 R$ 523,25 
1.8.15 08.17.085 FDE Torneira de fechamento automatico de mesa UN 2,00 R$ 293,79 R$ 369,18 R$ 738,36 
1.8.16 08.16.065 FDE Papeleira de louca branca de 15x15cm UN 5,00 R$ 69,59 R$ 87,44 R$ 437,21 
1.8.17 08.16.051 FDE Saboneteira de louca branca de 15x15 cm UN 5,00 R$ 70,03 R$ 87,99 R$ 439,97 

   DISTRIBUIÇÃO DE GÁS      

1.8.18 08.02.005 FDE Ag-08 abrigo para gas com 2 bujoes de 13 kg UN 1,00 R$ 1.741,14 R$ 2.187,91 R$ 2.187,91 
1.8.19 08.02.060 FDE Tubo de cobre p/ gas classe a s/cost dn=1/2 (15) solda foscoper M 6,00 R$ 74,34 R$ 93,42 R$ 560,51 

         

   TUBULAÇÃO DE ESGOTO      

1.8.20 08.09.015 FDE Tubo pvc normal "sn" junta soldável/elástica dn 40 incl conexões M 10,00 R$ 35,06 R$ 44,05 R$ 440,50 
1.8.21 08.09.016 FDE Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 50 incl conexões M 9,00 R$ 38,49 R$ 48,36 R$ 435,25 
1.8.22 08.09.018 FDE Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 100 incl conexões M 31,50 R$ 50,31 R$ 63,22 R$ 1.991,50 
1.8.23 08.10.056 FDE Terminal de ventilacao em pvc p/esgoto dn 50mm (2") UN 3,00 R$ 10,05 R$ 12,62 R$ 37,87 
1.8.24 08.10.006 FDE CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA 

METALICA 
UN 3,00 R$ 54,11 R$ 67,99 R$ 203,97 

 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-SP. 

LOCAL: RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 68,5 - DONA CATARINA, MAIRINQUE-SP. Área Total 
(m²): 

370,84 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL  
 
 
 

BDI = 

 
 

25,66% 

DATA BASE: FDE: ABRIL/2018; CPOS Vigência partir de 16/03/2018 - BM - 172; 

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA) 50,17%(MÊS) 

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

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Fonte Descrição dos Serviços Un. Qtd. P.Unit.s/bd
i 

P.Unit.c/bdi P.Total 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-
SP. 

Área Total 
(m²): 

997,87 

1.8.25 16.08.028 FDE Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto UN 5,00 R$ 464,87 R$ 584,15 R$ 2.920,76 
1.8.26 16.08.027 FDE Cg-01 caixa de gordura em alvenaria UN 1,00 R$ 1.109,87 R$ 1.394,66 R$ 1.394,66 
1.8.27 16.08.026 FDE Ci-02 caixa de inspeção 80x80cm para esgoto UN 1,00 R$ 868,18 R$ 1.090,96 R$ 1.090,96 

 Sub-Total 1.8   

9,71% R$ 25.962,65 

1.9 
  SERVIÇO DE PINTURA 

   Esquadrias metálicas      

1.9.1 03.10.080 cpos Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
produtos 
químico 

M2 5,00 R$ 8,52 R$ 10,71 R$ 53,53 

1.9.2 15.80.076 FDE Fundo anti-oxidante em esquadrias - conservacao M2 3,00 R$ 19,03 R$ 23,92 R$ 71,76 

1.9.3 15.03.021 FDE Esmalte em esquadrias de ferro M2 72,85 R$ 23,65 R$ 29,72 R$ 2.165,25 

   Esquadrias de madeira      

1.9.4 15.03.007 FDE ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA - portas 

M2 90,90 R$ 39,33 R$ 49,43 R$ 4.492,91 

   PINTURA INTERNA      

1.9.5 15.02.003 FDE Massa niveladora para interior M2 20,00 R$ 15,22 R$ 19,12 R$ 382,47 

1.9.6 15.02.005 FDE Tinta latex economica - paredes M2 284,68 R$ 21,02 R$ 26,41 R$ 7.518,07 
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1.9.7 
 

15.02.019 
 

FDE 
 

Esmalte - Barrado interno h= 1,3m 
 

M2 
 

251,42 R$ 21,69 R$ 27,25 R$ 6.851,62 

   PINTURA EXTERNA      

1.9.8 
 

15.04.007 
 

FDE 
 

Massa niveladora para exterior 
 

M2 
 

30,00 R$ 18,87 R$ 23,72 R$ 711,47 

1.9.10 
 

15.04.006 
 

FDE 
 

Tinta latex standard 
 

M2 
 

258,87 R$ 19,29 R$ 24,24 R$ 6.274,70 

1.9.11 
 

15.04.015 
 

FDE 
Esmalte em superficie rebocada sem massa niveladora - Barrado 

EXTERNO h= 1,3m 

 

M2 
 

173,29 R$ 16,95 R$ 21,30 R$ 3.691,67 

1.9.12 
 

15.04.082 
 

FDE 
 

Tinta latex para piso (pintura muro) 
 

M2 
 

50,00 R$ 19,57 R$ 24,59 R$ 1.229,38 

    Sub-Total 1.9   

12,50% R$ 33.442,82 

1.10 
  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.10.1 23.08.130 cpos 
Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ 

- 5,00 
x 1,20 m 

un 3,00 R$ 1.262,80 R$ 1.586,83 R$ 4.760,50 

1.10.2 05.05.040 FDE Bs-05 bancada para cozinha - granito polido 20mm M 1,70 R$ 300,30 R$ 377,36 R$ 641,51 

1.10.3 05.05.101 FDE Cc-01 cuba inox (60x50x30cm) inclusive válvula americana-granito UN 2,00 R$ 2.055,50 R$ 2.582,94 R$ 5.165,88 

1.10.4 05.05.089 FDE Ba-10 balcão de distrib.de granito (l=350cm) UN 0,62 R$ 5.084,95 R$ 6.389,75 R$ 3.961,64 

1.10.5 44.04.030 cpos Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 4,77 R$ 354,35 R$ 445,28 R$ 2.123,97 

1.10.6 05.05.087 FDE Gs-04 guiche de secretaria/janela de correr UN 1,00 R$ 1.881,18 R$ 2.363,89 R$ 2.363,89 

1.10.7 08.15.013 FDE Lt-04 lavatorio /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo M 1,30 R$ 983,00 R$ 1.235,24 R$ 1.605,81 

1.10.8 16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA M2 50,00 R$ 11,08 R$ 13,92 R$ 696,07 

    Sub-Total 1.10   

7,97% R$ 21.319,28 

    TOTA
L 

  

100,00% R$ 267.454,48 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-SP. 
Área Total (m²): 481.29 

LOCAL: RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 68,5 - DONA CATARINA, MAIRINQUE-SP. 
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL  

BDI = 

 
25.66% DATA BASE: FDE: ABRIL/2018; CPOS Vigência partir de 16/03/2018 - BM - 172; 

Os encargos Sociais aplicados aos custos orçados consideram a desoneração da folha de pagamentos de que trata a Lei nº 12.844/2013, em conformidade 
 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO valor dos 
serviços 

perc.% 
 

MÊS 1 
 

MÊS 2 
 

MÊS 3 
 

MÊS 4 
1 OBRA:       

 

 
1.1 

Serviços 
Preliminares 

 

R$ 1,041.46 
 

0.39% 

                               

100.00%    

R$ 1,041.46    

 
1.2 

DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS 

 

R$ 4,491.20 
 

1.68% 

                         

100.00%    

R$ 4,491.20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 
 

1.3 
FUNDAÇÃO/A 
LVENARIA/RE 
VESTIMENTOS 

 

R$ 67,923.42 
 

25.40% 

               

30.00% 40.00% 30.00%  

R$ 20,377.03 R$ 27,169.37 R$ 20,377.03 R$ 0.00 
 

1.4 
 

COBERTURA 
 

R$ 19,305.69 
 

7.22% 

                      

 50.00% 50.00%  

R$ 0.00 R$ 9,652.84 R$ 9,652.84 R$ 0.00 
 

1.5 
 

PISOS 
 

R$ 28,798.48 
 

10.77% 

                   

 40.00% 50.00% 10.00% 
R$ 0.00 R$ 11,519.39 R$ 14,399.24 R$ 2,879.85 

 
1.6 

 
ESQUADRIAS 

 

R$ 47,239.72 
 

17.66% 

                      

40.00% 60.00%   

R$ 18,895.89 R$ 28,343.83 R$ 0.00 R$ 0.00 
 

1.7 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

 

R$ 17,929.76 
 

6.70% 

                    

 20.00% 60.00% 20.00% 
R$ 0.00 R$ 3,585.95 R$ 10,757.85 R$ 3,585.95 

 
1.8 

INSTALAÇÕES 
 

HIDRÁULICAS 

 

R$ 25,962.65 
 

9.71% 

                    

 20.00% 60.00% 20.00% 
R$ 0.00 R$ 5,192.53 R$ 15,577.59 R$ 5,192.53 

 
1.9 

SERVIÇO DE 
PINTURA 

 
R$ 33,442.82 

 
12.50% 

                      

  20.00% 80.00% 
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 6,688.56 R$ 26,754.26 

 
1.10 

SERVIÇOS 
COMPLEMENT 

ARES 

 
R$ 21,319.28 

 
7.97% 

                   

  40.00% 60.00% 
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 8,527.71 R$ 12,791.57 

        

 VALOR R$ 267,454.48  R$ 44,805.58 R$ 85,463.92 R$ 85,980.83 R$ 51,204.15 
 PERCENTUAL (%) 100.00% 16.75% 31.95% 32.15% 19.14% 
 ACUMULADO (R$)  R$ 44,805.58 R$ 130,269.50 R$ 216,250.33 R$ 267,454.48 
 ACUMULADO (%)  16.75% 48.71% 80.86% 100.00% 
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ANEXO III 

TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

============================================================== 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ESTAR ENQUADADO 

============================================================== 
 
 
 

 
Modelo de Declaração – “Item 9.4.1” 
 
Ref.: Tomada de Preços nº 002/18 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar que não 
esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação. 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

                        
============================================================== 

MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE ACEITAÇÃO 
                        
============================================================== 

 
 

 
 
Modelo de Declaração – “Item 9.4.2” 
 
Ref.: Tomada de Preços nº 002/18 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem, por meio, declarar a aceitação integral 
e irretratável das normas e condições estabelecidas no edital, bem como a submissão e observância 
dos regulamentos e normas gerais e especial que regem a matéria, em especial  daquelas que tratam 
do prazo para entrega, validade e condições de pagamento. 
 
 

Local e data 
  

 
 
 
 
 
 

Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 

 
 
 
 
 

 



 
 

   30 

 

ANEXO V 
TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

============================================================== 
MODELO DE DECLARAÇÃO ASSINADO PELO RESPONSÁVEL 

============================================================== 
 

 
 
Modelo de Declaração – “Item 9.4.3” 
 
Ref.: Tomada de Preços nº 002/2019 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar sob as 
penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário 
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e não ter, tampouco, qualquer trabalho 
de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura de sócio/proprietário ou 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VI 
TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

============================================================== 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO ART. 3° 

DA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/06 
============================================================== 

 
 

Modelo de Declaração de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno 
porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06 

 

Tomada de Preços nº 002/2019  

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para fornecimento 
de material e mão-de-obra e execução de ampliação e reforma do prédio da Escolar 
Municipal Professora Patrícia Pezzota, no bairro de Dona Cataria no Município de 
Mairinque.  
 

A _______(nome da licitante)________________, qualificada como microempresa (ou empresa de 
pequeno porte) por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº _____________, com sede à 
______________________, declara para os devidos fins de direito que pretende ter preferência no 
critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. 

 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

_______(Local)___________, _____(data)____________ 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO VII 

TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

============================================================== 
CARTA CREDENCIAL 

============================================================== 
 

 

Local, _______________________de_________________de  2019 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref.:  Edital da Tomada de Preços Nº.  002/2019 

 

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, 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(cédula de identidade, número e órgão emissor) 

Obs:  firma reconhecida do representante legal 

Deverá ser entregue fora dos envelopes   
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ANEXO VIII 
TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

============================================================== 
PROPOSTA COMERCIAL 

============================================================== 
 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP:  Fone: ( ) 

e-mail: CNPJ: 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-SP. 

LOCAL: RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 68,5 - DONA CATARINA, MAIRINQUE-SP. Área Total 
(m²): 

370,84 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL  
 
 
 

BDI = 

 
 

25,66% 

DATA BASE: FDE: ABRIL/2018; CPOS Vigência partir de 16/03/2018 - BM - 172; 

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA) 50,17%(MÊS) 

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

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Fonte Descrição dos Serviços Un. Qtd. P.Unit.s/bd
i 

P.Unit.c/bdi P.Total 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-
SP. 

Área Total 
(m²): 

997,87 

1.1 
  

Serviços Preliminares 

1.1.1 16.06.076 FDE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA m² 2,50 331,52 R$  R$  
 

Sub-Total 1.1 
  

0,39% R$  

1.2 
  

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

1.2.1 03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M² 30,24 R$  R$  R$  
1.2.2 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 6,00 R$  R$  R$  

1.2.4 06.60.001 FDE Retirada de esquadrias metálicas (janelas) M2 6,00 R$  R$  R$  

1.2.5 07.60.060 FDE RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU 
ALUM/PLANA PRE FAB 

M2 23,40 R$  R$  R$  

1.2.6 07.60.006 FDE 
Retirada de estrut de madeira em tesoura,para telha de fibro-cim sobre 

vao 
livre 

M2 23,40 R$  R$  R$  

1.2.7 10.50.004 FDE Demolição de entarugamento M2 69,37 R$  R$  R$  
1.2.8 10.50.005 FDE Demolição de forros de madeira, exclusive entarugamento. M2 42,28 R$  R$  R$  

1.2.9 04.50.001 FDE Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados,incl 
revestimentos 

M3 8,25 R$  R$  R$  

1.2.10 12.50.002 FDE Demolição de revest de azulejos, pastilhas e ladrilhos incl arg 
assentamento 

M2 33,48 R$  R$  R$  

1.2.11 16.80.097 FDE Caçamba de 4m3 para retirada de entulho UN 3,00 R$  R$  R$  
 

Sub-Total 1.2 
  

1,68% R$  

1.3 
  

FUNDAÇÃO/ALVENARIA/REVESTIMENTOS 

1.3.1 02.01.001 FDE Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 2,94 R$  R$  R$  
1.3.2 02.02.025 FDE Broca de concreto de diametro 20cm - incl arranques M 45,00 R$  R$  R$  
1.3.3 02.04.002 FDE Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 10,51 R$  R$  R$  
1.3.4 03.01.001 FDE Formas de madeira macica M2 18,00 R$  R$  R$  
1.3.5 03.03.016 FDE Concreto dosado e lancado fck=25 mpa M3 5,57 R$  R$  R$  
1.3.6 02.07.002 FDE Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa M2 17,15 R$  R$  R$  

   Alvenaria      
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1.3.7 04.01.033 FDE Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c M2 312,24 R$  R$  R$  
1.3.8 04.01.058 FDE Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm M 50,00 R$  R$  R$  

1.3.13 34.05.270 cpos Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos 
retos 

m² 18,09 R$  R$  R$  

1.3.14 14.10.111 cpos Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe 
C 

m 6,03 R$  R$  R$  

   Revestimentos      

1.3.9 12.02.002 FDE CHAPISCO M2 571,22 R$  R$  R$  
1.3.10 12.02.006 FDE Emboco desempenado M2 477,80 R$  R$  R$  
1.3.11 12.02.005 FDE Emboco M2 93,42 R$  R$  R$  
1.3.12 12.02.036 FDE Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante M2 134,46 R$  R$  R$  

 
Sub-Total 1.3 

  

25,40% R$  

1.4 
  

COBERTURA 

1.4.1 07.01.040 FDE 
Estrutura de cobertura em terça 6x12cm para telha ondulada crfs sobre 

base e 
pilarete concreto uso exclusivo padrao creche 

M2 98,90 R$  R$  R$  

1.4.2 07.01.026 FDE Em tercas para telhas de cim-am/al/plast M2 44,32 R$  R$  R$  
 07.03.100 FDE Telha tecnologia crfs ondulada e=8mm uso exclusivo padrao creche M2 98,90 R$  R$  R$  
   FORRO DE PVC SALAS E ÁREAS FRIAS 

1.4.3 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM M2 143,05 R$  R$  R$  

1.4.4 10.01.083 FDE 
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 

1,20X0,40M 
P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC 

M2 143,05 R$  R$  R$  

 
Sub-Total 1.4 

  

7,22% R$  

1.5 
  

PISOS 

1.5.1 13.01.004 FDE Lastro de c'oncreto c/ hidrofugo e=5cm M2 125,35 R$  R$  R$  
1.5.2 13.01.018 FDE Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 c/ imperm. esp=2,50cm M2 141,07 R$  R$  R$  

1.5.3 13.02.100 FDE 
Ceramica esmalt.antider. absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef.atrito 

minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche M2 295,82 R$  R$  R$  

1.5.4 13.01.006 13.01.00
6 

Lastro de pedra britada - 5cm M2 35,00 R$  R$  R$  

 
Sub-Total 1.5 

  

10,77% R$  

1.6 
  

ESQUADRIAS 

   Portas      

1.6.1 05.01.010 FDE Pm-20 porta de madeira macho/femea p/ pint. bat. madeira l=82cm UN 5,00 R$  R$  R$  

 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-SP. 

LOCAL: RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 68,5 - DONA CATARINA, MAIRINQUE-SP. Área Total 
(m²): 

370,84 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL  
 
 
 

BDI = 

 
 

25,66% 

DATA BASE: FDE: ABRIL/2018; CPOS Vigência partir de 16/03/2018 - BM - 172; 

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA) 50,17%(MÊS) 

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

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Fonte Descrição dos Serviços Un. Qtd. P.Unit.s/bd
i 

P.Unit.c/bdi P.Total 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-
SP. 

Área Total 
(m²): 

997,87 

1.6.2 05.01.004 FDE PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA 
L=82CM 

UN 3,00 R$  R$  R$  

1.6.3 05.01.108 FDE Pm-76 porta sarrafeada macica sanit. acessivel bat. mad. UN 1,00 R$  R$  R$  

1.6.4 23.04.570 CPOS 
Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, 

batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm UN 4,00 R$  R$  R$  

1.6.5 14.30.040 CPOS Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm m² 9,10 R$  R$  R$  
   ESQUADRIAS METÁLICAS      

 
24.02.430 CPOS 

Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior 
para receber 

vidro, sob medida. 

m² 4,30 R$  R$  R$  

1.6.6 06.01.025 FDE Caixilhos de ferro -basculantes M2 14,90 R$  R$  R$  

1.6.7 05.05.087 FDE Gs-04 guiche de secretaria/janela de correr UN 1,00 R$  R$  R$  

1.6.8 06.03.032 FDE Gr-01 grade de protecao ferro chato 1" x 1/4" malha 15cm x15cm M2 20,99 R$  R$  R$  

1.6.9 06.03.035 FDE Gr-02 grade de protecao / guiche (122x105 cm) ferro chato 1/2" x 1/8" UN 1,00 R$  R$  R$  
   MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS      

1.6.10 06.80.049 FDE Lubrificacao de caixilho e troca de rebites M2 11,36 R$  R$  R$  
1.6.11 06.80.044 FDE Alavanca para caixilho basculante UN 4,00 R$  R$  R$  
1.6.12 06.80.033 FDE Chapa de ferro n 14, inclusive soldagem M2 5,00 R$  R$  R$  

   VIDROS      

1.6.13 14.01.004 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 15,40 R$  R$  R$  
 

Sub-Total 1.6 
  

17,66% R$  
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1.7 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

   
ENTRADA DE ENERGIA/QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

     

   DISTRIBUIÇÃO      

1.7.1 09.05.013 FDE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 25mm - incl conexoes M 100,00 R$  R$  R$  
1.7.2 09.07.003 FDE Fio de 1,50 mm2 - 750 v de isolacao M 150,00 R$  R$  R$  
1.7.3 09.07.004 FDE FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 350,00 R$  R$  R$  
1.7.4 09.07.006 FDE FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 150,00 R$  R$  R$  
1.7.5 09.08.029 FDE INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 9,00 R$  R$  R$  
1.7.6 09.08.030 FDE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 2,00 R$  R$  R$  

1.7.7 09.08.079 FDE TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. 
PVC RÍGIDO 

UN 30,00 R$  R$  R$  

1.7.8 09.09.061 FDE Il-61 luminaria de embutir c/ refletor e aletas p/ lamp. fluorescente 
(2x32w) 

UN 23,00 R$  R$  R$  

1.7.9 09.11.076 FDE 
Il-84 projetor com facho simétrico ou assimetrico para lampada tubular 

de 
vapor de sódio 1x150w. 

UN 2,00 R$  R$  R$  

 
Sub-Total 1.7 

  

6,70% R$  

1.8 
  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

   TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA/DISTRIBUIÇÃO      

1.8.1 08.13.001 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 24,00 R$  R$  R$  
1.8.2 08.03.017 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 32 incl conexões M 3,00 R$  R$  R$  
1.8.3 08.03.019 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 50 incl conexões M 23,00 R$  R$  R$  
1.8.5 08.04.022 FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 R$  R$  R$  
1.8.6 08.04.025 FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 

1/2") 
UN 3,00 R$  R$  R$  

1.8.7 08.04.051 FDE Valvula de descarga c/reg incorp dn 32mm (1 1/4") c/ acab simples UN 5,00 R$  R$  R$  
1.8.8 08.14.103 FDE Caixa dágua cônica polietileno capacidade de 1000l inclusive tampa UN 2,00 R$  R$  R$  
1.8.9 08.14.045 FDE Torneira de boia em latao (boia plast) dn 20mm (3/4") UN 1,00 R$  R$  R$  

1.8.10 08.14.006 FDE Registro de gaveta bruto dn 50mm (2") UN 1,00 R$  R$  R$  
         

   LOUÇAS/EQUIPAMENTOS      

1.8.11 8.16.003 FDE Bacia sanitária infantil UN 4,00 R$  R$  

1.8.12 08.16.010 FDE 
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE 

FECHAM 
AUTOMATICO 

UN 4,00 R$  R$  R$  

1.8.13 08.16.091 FDE Br-03 conjunto lavatorio e bacia acessiveis CJ 1,00 R$  R$  R$  
1.8.14 08.17.058 FDE FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00 R$  R$  R$  
1.8.15 08.17.085 FDE Torneira de fechamento automatico de mesa UN 2,00 R$  R$  R$  
1.8.16 08.16.065 FDE Papeleira de louca branca de 15x15cm UN 5,00 R$  R$  R$  
1.8.17 08.16.051 FDE Saboneteira de louca branca de 15x15 cm UN 5,00 R$  R$  R$  

   DISTRIBUIÇÃO DE GÁS      

1.8.18 08.02.005 FDE Ag-08 abrigo para gas com 2 bujoes de 13 kg UN 1,00 R$  R$  R$  
1.8.19 08.02.060 FDE Tubo de cobre p/ gas classe a s/cost dn=1/2 (15) solda foscoper M 6,00 R$  R$  R$  

         

   TUBULAÇÃO DE ESGOTO      

1.8.20 08.09.015 FDE Tubo pvc normal "sn" junta soldável/elástica dn 40 incl conexões M 10,00 R$  R$  R$  
1.8.21 08.09.016 FDE Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 50 incl conexões M 9,00 R$  R$  R$  
1.8.22 08.09.018 FDE Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 100 incl conexões M 31,50 R$  R$  R$  
1.8.23 08.10.056 FDE Terminal de ventilacao em pvc p/esgoto dn 50mm (2") UN 3,00 R$  R$  R$  
1.8.24 08.10.006 FDE CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA 

METALICA 
UN 3,00 R$  R$  R$  

 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-SP. 

LOCAL: RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 68,5 - DONA CATARINA, MAIRINQUE-SP. Área Total 
(m²): 

370,84 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL  
 
 
 

BDI = 

 
 

25,66% 

DATA BASE: FDE: ABRIL/2018; CPOS Vigência partir de 16/03/2018 - BM - 172; 

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA) 50,17%(MÊS) 

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

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Fonte Descrição dos Serviços Un. Qtd. P.Unit.s/bd
i 

P.Unit.c/bdi P.Total 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-
SP. 

Área Total 
(m²): 

997,87 

1.8.25 16.08.028 FDE Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto UN 5,00 R$  R$  R$  
1.8.26 16.08.027 FDE Cg-01 caixa de gordura em alvenaria UN 1,00 R$  R$  R$  
1.8.27 16.08.026 FDE Ci-02 caixa de inspeção 80x80cm para esgoto UN 1,00 R$  R$  R$  

 Sub-Total 1.8   

9,71% R$  

1.9 
  SERVIÇO DE PINTURA 

   Esquadrias metálicas      
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1.9.1 03.10.080 cpos Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
produtos 
químico 

M2 5,00 R$  R$  R$  

1.9.2 15.80.076 FDE Fundo anti-oxidante em esquadrias - conservacao M2 3,00 R$  R$  R$  

1.9.3 15.03.021 FDE Esmalte em esquadrias de ferro M2 72,85 R$  R$  R$  

   Esquadrias de madeira      

1.9.4 15.03.007 FDE ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA - portas 

M2 90,90 R$  R$  R$  

   PINTURA INTERNA      

1.9.5 15.02.003 FDE Massa niveladora para interior M2 20,00 R$  R$  R$  

1.9.6 15.02.005 FDE Tinta latex economica - paredes M2 284,68 R$  R$  R$  

1.9.7 
 

15.02.019 
 

FDE 
 

Esmalte - Barrado interno h= 1,3m 
 

M2 
 

251,42 R$  R$  R$  

   PINTURA EXTERNA      

1.9.8 
 

15.04.007 
 

FDE 
 

Massa niveladora para exterior 
 

M2 
 

30,00 R$  R$  R$  

1.9.10 
 

15.04.006 
 

FDE 
 

Tinta latex standard 
 

M2 
 

258,87 R$  R$  R$  

1.9.11 
 

15.04.015 
 

FDE 
Esmalte em superficie rebocada sem massa niveladora - Barrado 

EXTERNO h= 1,3m 

 

M2 
 

173,29 R$  R$  R$  

1.9.12 
 

15.04.082 
 

FDE 
 

Tinta latex para piso (pintura muro) 
 

M2 
 

50,00 R$  R$  R$  

    Sub-Total 1.9   

12,50% R$  

1.10 
  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.10.1 23.08.130 cpos 
Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ 

- 5,00 
x 1,20 m 

un 3,00 R$  R$  R$  

1.10.2 05.05.040 FDE Bs-05 bancada para cozinha - granito polido 20mm M 1,70 R$  R$  R$  

1.10.3 05.05.101 FDE Cc-01 cuba inox (60x50x30cm) inclusive válvula americana-granito UN 2,00 R$  R$  R$  

1.10.4 05.05.089 FDE Ba-10 balcão de distrib.de granito (l=350cm) UN 0,62 R$  R$  R$  

1.10.5 44.04.030 cpos Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 4,77 R$  R$  R$  

1.10.6 05.05.087 FDE Gs-04 guiche de secretaria/janela de correr UN 1,00 R$  R$  R$  

1.10.7 08.15.013 FDE Lt-04 lavatorio /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo M 1,30 R$  R$  R$  

1.10.8 16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA M2 50,00 R$  R$  R$  

    Sub-Total 1.10   

7,97% R$  

    TOTA
L 

  

100,00% R$  

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA E.M. PROFESSORA PARÍCIA PEZZOTA, DONA CATARINA, MUNICÍPIO DE MAIRINQUE-SP. 
Área Total (m²): 481.29 

LOCAL: RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 68,5 - DONA CATARINA, MAIRINQUE-SP. 
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL  

BDI = 

 
25.66% DATA BASE: FDE: ABRIL/2018; CPOS Vigência partir de 16/03/2018 - BM - 172; 

Os encargos Sociais aplicados aos custos orçados consideram a desoneração da folha de pagamentos de que trata a Lei nº 12.844/2013, em conformidade 
 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO valor dos 
serviços 

perc.% 
 

MÊS 1 
 

MÊS 2 
 

MÊS 3 
 

MÊS 4 
1 OBRA:       

 

 
1.1 

Serviços 
Preliminares 

 

R$ 1,041.46 
 

0.39% 

                               

100.00%    

R$     

 
1.2 

DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS 

 

R$ 4,491.20 
 

1.68% 

                         

100.00%    

R$  R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 
 

1.3 
FUNDAÇÃO/A 
LVENARIA/RE 
VESTIMENTOS 

 

R$ 67,923.42 
 

25.40% 

               

30.00% 40.00% 30.00%  

R$  R$  R$  R$ 0.00 
 

1.4 
 

COBERTURA 
 

R$ 19,305.69 
 

7.22% 

                      

 50.00% 50.00%  

R$ 0.00 R$  R$ 9,652.84 R$ 0.00 
 

1.5 
 

PISOS 
 

R$ 28,798.48 
 

10.77% 

                   

 40.00% 50.00% 10.00% 
R$ 0.00 R$ R$  R$  

 
1.6 

 
ESQUADRIAS 

 

R$ 47,239.72 
 

17.66% 

                      

40.00% 60.00%   

R$  R$  R$ 0.00 R$ 0.00 
 

1.7 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

 

R$ 17,929.76 
 

6.70% 

                    

 20.00% 60.00% 20.00% 
R$ 0.00 R$  R$  R$  

 
1.8 

INSTALAÇÕES 
 

HIDRÁULICAS 

 

R$ 25,962.65 
 

9.71% 

                    

 20.00% 60.00% 20.00% 
R$ 0.00 R$  R$  R$  

 
1.9 

SERVIÇO DE 
PINTURA 

 

R$ 33,442.82 
 

12.50% 

                      

  20.00% 80.00% 
R$ 0.00 R$ 0.00 R$  R$  

 
1.10 

SERVIÇOS 
COMPLEMENT 

ARES 

 

R$ 21,319.28 
 

7.97% 

                   

  40.00% 60.00% 
R$ 0.00 R$ 0.00 R$  R$  

        

 VALOR R$ 267,454.48  R$  R$  R$  R$ 
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 PERCENTUAL (%) 100.00% 16.75% 31.95% 32.15% 19.14% 
 ACUMULADO (R$)  R$  R$  R$  R$ 
 ACUMULADO (%)  16.75% 48.71% 80.86% 100.00% 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos 

envelopes. 

Prazo de garantia: 

a) Materiais:  ( ) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo 

(mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior); 

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no 

Memorial Descritivo - Anexo I. 

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos 

na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, 

despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

Local, em  de  de 2019. 

Assinatura do representante legal 

Nome do representante:   

RG do representante:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

   38 

 

ANEXO IX 
TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

============================================================== 
MODELO DA MINUTA DO CONTRATO 

============================================================== 

Processo n° .......... 
Tomada de preço nº ___/____ 
Contrato nº .......... 
 

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: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Este contrato versa sobre a Contratação de empresa especializada em obras de engenharia 
para fornecimento de material e mão-de-obra e execução de ampliação e reforma do 
prédio da Escolar Municipal Professora Patrícia Pezzota, no bairro de Dona Cataria no 
Município de Mairinque, conforme projetos especificações técnicas, planilha 
orçamentária presentes nos anexos I e II, e regras contidas no edital nº 002/2019. 
  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

 

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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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. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei Federal n. 
8666/1993; 

3. Fiscalizar sua execução; 

4. Aplicar sanções previstas em lei ou neste instrumento, em razão de sua inexecução parcial ou total; 

5. Anular ou revogar o procedimento nos termos da legislação de regência e utilizar-se das demais 
prerrogativas permitidas em lei. 

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. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Caberá à CONTRATADA observar escrupulosamente a boa prática de construção, as normas técnicas 
e empregar materiais constantes das especificações do projeto executivo e memorial descritivo, 
respeitando com fidelidade as formas e dimensões dos desenhos, bem como as leis, regulamentos e 
posturas federais, estaduais e municipais relativo à obra, cumprindo imediatamente as intenções e 
exigências das respectivas autoridades além de: 

1. Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como materiais, 
equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de materiais e equipamentos, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução; 

2. Manter na obra somente trabalhadores em situação profissional regular e diretamente vinculados aos 
serviços; 

3. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia recente e 
provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI’s; 

4. Responsabilizar-se por todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como, 
após o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas contempladas;  

5. Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar o CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade verificada na execução deste, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a 
segurança e a qualidade dos serviços; 

6. Corrigir ou substituir, no todo ou em parte, os serviços impugnados por erros, imperícias, defeitos ou 
incorreções, por sua conta e risco, sem prejuízo da ação regressiva contra aquele que tiver dado causa; 
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7. Responsabilizar-se pela guarda do local dos serviços, materiais e equipamentos utilizados até o 
recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE; 

8. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir e facilitar a fiscalização e/ou a inspeção das obras 
pela empresa contratada pela CONTRATANTE para este fim, assim como atender às exigências de 
substituição de mão de obra quando solicitada pela CONTRATANTE;  

9. Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente 
nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho, a incluir a o diário 
de obras, que deve ser atualizado e em lugar de fácil acesso à população e aos fiscalizadores do contrato 
pela Prefeitura Municipal de Mairinque; 

10. A CONTRATADA deverá instalar placa de identificação da obra, antes do início da obra, conforme 
padrão da Prefeitura Municipal de Mairinque, e outra conforme modelo exigido pelo CREA-SP. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei, constituem obrigações da 
CONTRATANTE: 

1. Efetuar o pagamento conforme medições, no valor, na forma e nas condições estabelecidas neste 
contrato; 

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; 

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. 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; 

 

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. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá prazo de vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da assinatura 
do contrato e prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da ordem 
de serviço, sendo que eventual prorrogação e aditamento somente serão admitidos se convier aos 
interesses da Prefeitura, depois de observados os requisitos exigíveis por lei. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – DOS VALORES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

1. Pela execução efetiva das obras/serviços ora pactuados, serão devidos pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA o valor Global de R$..........., pagos de acordo com as medições previamente 
examinadas e aprovadas pelo Engenheiro responsável; 
 

2. A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma: 
1.1 exceto nos casos de instrumento com a parcela única, o valor do desembolso a ser realizado pelo 
Gestor do Programa ou pela mandatária referente à primeira parcela, não poderá exceder a 20% (vinte 
por cento) do valor global do instrumento; 

1.2 a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada ao: 

a – envio pela mandatária e homologação pelo Gestor do Programa da Síntese do Projeto Aprovado – 
SPA quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços e engenharia enquadrados 
nos incisos II e III do art. 3° da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424/2016; 

b – conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo Gestor do Programa ou mandatária; 
e, 

c – a liberação das demais parcelas, está condicionada a execução de no mínimo 70% (setenta por cento) 
das parcelas liberadas anteriormente. 
 
3. Nos pagamentos efetuados com atraso serão acrescidos: correção monetária pelo índice do 
IPCA/IBGE, juros moratórios legais em 1% (um por cento) ao mês pro rata die, e multa de mora, à razão 
de 2% (dois por cento) pro rata die; acréscimos estes incidentes sobre a (s) parcela (s) em atraso, 
independentemente das perdas e danos. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 

1. Quaisquer alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas gerais das obras/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 termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.  
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 CONTRATANTE.  
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

1. O objeto deste Contrato será recebido pelo Engenheiro responsável da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Obras, ficando responsáveis pelo bom funcionamento dos serviços executados, estando 
em conformidade com o Anexo I deste edital, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que 
sejam de responsabilidade da CONTRATANTE; 
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2. Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto será recebido 
provisoriamente pelo Engenheiro responsável da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras 
responsáveis pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, no prazo de até 15 (quinze) dias de sua entrega; 
 
3.  Após o prazo de até 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório, onde será feita as observações 
e executada a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observados o 
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, o objeto será recebido definitivamente, pelo Engenheiro responsável 
da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, responsáveis pelo seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, salvo em casos excepcionais e 
devidamente justificados.   
 

9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

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:  

1. quando for decretada sua falência; 
2. quando do requerimento de sua recuperação judicial;  
3. quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida;  
4. quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorização prévia e 
expressa da CONTRATANTE.   
5. quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias  corridos,  sem 
justificativas fundamentas e aceitas pelo poder contratante. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

 

São direitos da Administração, sem prejuízo das demais disposições previstas neste instrumento, em 
caso de resolução do contrato administrativo: 

1. Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se encontrar; 
2. Ocupar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução 
do contrato, necessários à sua continuidade; 
3. Executar a garantia do contrato; 
4. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração pela 
contratada. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 

Assegurada oportunidade de ampla defesa e contraditório, sendo respeitado o procedimento previsto em 
lei, por este contrato são devidas as seguintes penalidades: 

1. Nos termos do art. 87 da Lei Federal n. 8666/1993, a inexecução total ou parcial da CONTRATADA, 
de qualquer Cláusula deste contrato ou de qualquer condição consignada na legislação vigente ensejará 
a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência; 
 
b) multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 
b.1) Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo de em que foi convocado – multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

b.2) Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a contratada estará sujeita à multa de 0,5% 
(meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso; 

b.3) Para o caso de inadimplência parcial, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor originalmente contratado; 

b.4) Para o caso de inadimplência total, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor originalmente contratado. 

b.5) Demais infrações cometidas por este contrato: multa no valor de 10% do valor total atualizado do 
contrato, a qual incidirá especificamente por cada infração. 

b.6) O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a falha ou irregularidade 
a que deu origem. 

b.7) As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas neste contrato em favor 
do CONTRATANTE serão passíveis de inscrição e cobrança na Dívida Ativa. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos 
 

d) 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. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 

1. Vincula-se a este Contrato o Edital de Tomada de Preços nº 002/2019 e seus Anexos. 
 



 
 

   44 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias: 

Recurso Próprio - Classificação Funcional nº 12.361.0011.2.070 – Elemento de Despesa       
4.4.90.51.00/99 Nota de Reserva n.º 116  

4.4.90.51.00 Obras e Instalações – 02.262.00 - R$ 167.454,48 

Recurso Próprio - Classificação Funcional nº 12.365..0013.2.076 – Elemento de Despesa 
4.4.90.51.00/99 Nota de Reserva n.º 99 

4.4.90.51.00 Obras e Instalações - 01.210.00  R$ 100.000,00 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO DE ELEIÇÃO 

 

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 igual teor 
e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo. 

 

_______, ____ de ______________ de 2019. 

 

_________________________________________________ 
OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO 
 

 

 

________________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome:___________________________________Nome:__________________________________ 
RG:                                                                        RG 
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ANEXO X 

TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

============================================================== 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTOFICAÇÃO 

============================================================== 

 

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. 
 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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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: ______________________________________________________ 
 
 
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 XI 

TOMADA DE PREÇO n° 002/2019 
============================================================ 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 
============================================================ 

 
 
CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

E-MAIL INSTITUCIONAL: 

E-MAIL PESSOAL: 

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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ANEXO XII 
TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

============================================================== 
MODELO DA VISITA TÉCNICA 

============================================================== 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
Empresa  

CNPJ  

Representante Legal  

CPF:  

 
 

Em atendimento ao item 9.3.4 do edital em referência, a empresa acima citada declara 
que tem conhecimento do Edital, Projetos, Planilhas, Memoriais Descritivos do Objeto de 
Licitação, e que visitou o local da obra e em nada se opõe a execução da mesma nas condições 
dos documentos acima. 

 
Mairinque, ____ de ___________ de 2019. 

 
 
 
 
___________________________________________                    
Empresa – Representante Legal / Carimbo do C.N.P.J 
 
Nome: _________________________________________ 
 
CPF:   __________________________ 
 
 
 
_______________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Mairinque 

Referencia: Tomada de Preço n° ____/2019 Edital n° _____/2019 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para fornecimento de 
material e mão-de-obra e execução de ampliação e reforma do prédio da Escolar 
Municipal Professora Patrícia Pezzota, no bairro de Dona Cataria no Município de 
Mairinque. 


