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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

 TOMADA DE PREÇOS 015/2019 

 

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, PROJETO 
EXECUTIVO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CUJO ENCERRAMENTO DAR-SE-Á ÀS 
10:00 HORAS DO DIA 14/01/2020. 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa para reforma do Centro de Saúde da Vila Sorocabana e 
adequação da farmácia sala de DST/AIDS, em conformidade com o Projeto Básico (Anexo I) e 
Projeto Executivo (Anexo 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 015/2019  

EDITAL Nº 072/2019 
 
 
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 e Serviços Públicos, a licitação do tipo menor preço global, por execução indireta, 
sob o regime de empreitada a preço GLOBAL, visando a escolha de melhor proposta para “execução de 
reforma do Centro de Saúde da Vila Sorocabana adequação da farmácia sala de DST/AIDS, em 
conformidade com o Projeto Básico (Anexo I) e Projeto Executivo (Anexo II)”, e demais 
especificações técnicas para atendimento às regras estipuladas nesta Licitação. 

Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até às 10:00 h do dia 
14/01/2020, 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”, envelopes estes que às 10:00 h do dia 14/01/2020, 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 para  reforma do Centro de Saúde da Vila Sorocabana 
adequação da farmácia sala de DST/AIDS, em conformidade com o Projeto Básico (Anexo I) e 
Projeto Executivo (Anexo II)”. 

 
2- REGIME DE EXECUÇÃO - A presente contratação obedecerá ao regime de empreitada a preço 
GLOBAL sendo o gerenciamento e fiscalização da execução contratual de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com base em relatórios a serem emitidos pelo 
engenheiro Marco Antônio dos Santos, com o fim de 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 Básico e Executivo integrantes desse edital. 

3- PRAZO DE EXECUÇÃO: A obra deverá ser executada no prazo de 03 (três) meses contados a partir 
do recebimento da ordem de serviço. 

4- CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: A Prefeitura somente aceitará propostas 
comerciais até o valor estabelecido na planilha orçamentária integrante do Anexo I, 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. 
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5- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
  
5.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com cada medição, aprovada pelo Engenheiro responsável, 
designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 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. 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. 

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 VII). 

 
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 cadastradas 
junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mairinque, ou ainda, aqueles que 
atenderem a todos as condições exigíveis para o cadastramento até três dias antes à data do recebimento 
das propostas. 

 
6.2.1 – Entende-se “por condições exigíveis para o cadastramento” a entrega no protocolo da Prefeitura 
Municipal de toda documentação necessária à obtenção do cadastro, cuja regularidade será analisada até 
a data do recebimento das propostas, facultado a qualquer licitante o acesso aos documentos e eventual 
interposição de recurso do deferimento/indeferimento do cadastro. 

 
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. 
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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. 

 
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 015/19. 
“ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO”  
NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO CNPJ 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/19. 
“ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA” 
NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO CNPJ 
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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- Certificado de Registro Cadastral (CRC) 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, ou comprovante de protocolo da documentação necessária à 
expedição do CRC até o 3º (terceiro) dia imediatamente anterior à data designada para o recebimento dos 
envelopes da proposta. 

 
9.1.2 – Na hipótese de os documentos necessários à expedição do CRC estarem vencidos na data 
estabelecida no preâmbulo deste edital, estes deverão ser apresentados independente da vigência de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 
9.2- A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 

 
9.2.1. 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: 
 
 

 

9.2.3- Comprovação de capital social mínimo de R$ 5.510,81 (10% (dez por cento) do valor estimado), 
conforme inciso III, parágrafo 2º e 3º, Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
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; 
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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: 

 

1- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF 07/2016: -------------------------------------------- 29,50 m².  
 
2- ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO): --------------------------32,60 m.  
 
3- TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO: ------- 110,00 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 poderá ser comprovado mediante contrato 
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução dos serviço ; 

 
9.3.4 – Atestado de visita emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
 
9.3.4.1. As visitas técnicas poderão ocorrer até o dia útil anterior a data da abertura das propostas, 
em um dos dias a escolha do interessado, mediante agendamento prévio (com 24 hs de antecedência), na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, pelo telefone 4718-8662/8663, a qual ocorrerá com 
o acompanhamento de um dos engenheiros designados pelo setor que firmará atestado de visita técnica 
do anexo XI. 
 
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. 
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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. 

 
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. 

 
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 
VI) 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 – 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. 

9.4.4.3 – 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. 

9.4.4.4 – 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. 
 
9.4.4.5 – 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). 
 

9.4.4.6 – 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 
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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 a obra (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- QCB – Quadro de Composição de BDI, elaborado em papel timbrado do proponente e devidamente 
assinado; 

10.5- 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; 
 
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 analisará as propostas 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 serão consideradas 
para apuração do valor da proposta. 

 
 
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, 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. 
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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: 

 
12.1.1- No local, dia e hora designados no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou de seus 
representantes 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 dos credenciados para tanto, 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- 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; 
 
12.1.5- 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; 

12.1.5.1- 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; 

12.1.6- 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. 

 
12.2- Critérios para o julgamento da documentação: 

 
1.2.1- 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; 
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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- Uma vez aberta as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 
providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação as 
exigências e formalidade previstas no edital. 

 
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 dos credenciados para tanto, 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. 

 
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 I” 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. 
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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 Licitações 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 marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br  
glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br ou protocolado junto a Divisão de Licitações, telefone (11) 4718- 
8675/8714, 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) dias corridos da data em que for 
convocado, sob pena de perda do direito da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei Federal 
nº. 8.666/93. 

14.1- No ato da assinatura do contrato a contratada deverá apresentar a ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), referente à obra 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 e a proporcionalidade das 
sanções: 

 
15.1- advertência; 

 
15.2- multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 
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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 5% 
(cinco por cento) sobre o valor originalmente contratado. 

 
15.2.4- Para o caso de inadimplência total, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor originalmente contratado. 
 

15.2.5- Demais infrações cometidas por este contrato: multa de 5% do valor originalmente contratado, a 
qual incidirá especificamente por cada infração. 

 
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 
pública por prazo de até dois (02) 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: 
 

Obras e Instalações –– Recurso Proprio – Classificação Funcional nº 10.301.0029.2.116– Elemento 
de Despesa 4.4.90.51.00/99 – Ficha n.º 331 

 
 
17- DO CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO: Os custos estimados para a obra, objeto da licitação 
são os valores mencionados na planilha orçamentária constante no Anexo I. 

 
 
18.  FISCALIZAÇÃO 
       
18.1 Prefeitura designa o(a) Marco Antonio dos Santos, Diretor de Departamento e Gestão, para 
representa- lá na qualidade de fiscalizador deste contrato. O fiscalizador poderá designar outros 
funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização. 
 
18.1.1 Se houver alteração do fiscalizador, o setor responsável deverá comunicar a esta Secretaria. 
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18.1.2 Eventual alteração do fiscalizador será formalizada por apostilamento, assinado pelo Secretário da 
Administração. 
 
18.2 Ao término do contrato, o fiscalizador informará sobre o desempenho da contratada, por meio do 
Termo de Encerramento Contratual, cuja finalidade será fornecimento de Atestado de Capacidade 
Técnica, que porventura vier a ser solicitado. 
 
19- DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
Anexo I – Projeto Básico; Anexo II – Projeto Executivo; 
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 – Modelo de Atestado de Visita Técnica. 
 
20 -DISPOSIÇÕES GERAIS: Aplica-se à presente licitação as seguintes disposições gerais:  

20.1- Poderá haver entrega de envelopes via postal; 

20.2- Cada licitante deverá ser representado por apenas uma pessoa em cada sessão, não se admitindo que 
uma mesma pessoa represente mais de um interessado. 
 
20.3- 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. 
 
20.4- Na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a Contratada 
poderá subcontratar em até 25% (vinte e cinco por cento) dos serviços, desde que autorizado pela 
Contratante, sendo expressamente proibida a subcontratação total do seu objeto. 
 
20.5- As licitantes poderão obter junto a Divisão de Licitações, com endereço indicado no preâmbulo 
deste edital, à partir do dia 20 de Setembro 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. 
 
20.6- 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. 
 
20.7- 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. 
 
20.8- 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 a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
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20.9Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
 
20.10 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. 
 
20.11 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. 
 
20.12 As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo 
determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação/ inabilitação. 
 
20.13 O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
 
20.14 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. 
 
20.15 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. 
 
20.16 A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos os termos e 
condições deste Edital. 
 
 
20.17 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, 11 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
TOMADA DE PREÇO Nº. 015/2019 

============================================================== 
PROJETO BÁSICO 

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

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA, SALA DE DST/AIDS E 

FECHAMENTO EXTERNO. 

LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA VILA SOROCABANA, AVENIDA 27 DE 

OUTUBRO, VILA SOROCANA, MAIRINQUE - SP. 

 
ÁREA DA EDIFICAÇÃO = 818,50 m² ÁREA DE 

INTERFERÊNCIA = 220,34 m² 

 
 
 

1. Serviços preliminares: 

Instalação de placa de identificação da obra: 

2. Demolições e retiradas: 

Execução de abertura de vão para instalação dos guichês, retirada do vidro do 

balcão de distribuição da farmácia “atual”, retirada da esquadria de alumínio do 

vidro, retirada de grama em placas, remoção de entulho e material resultante da 

retirada do gramado. 

3. Alvenaria: 

Bloco de concreto 14x19x39 será executado para fechamento da parede sala de 

segregação, fechamento de parede da sala DST, fechamento de vão do atual balcão 

de atendimento da farmácia. Tijolo de barro maciço e=1/2 tijolo será executado 

fechamento de parede para vedação da cobertura na área de circulação. 

4. Esquadria de madeira: 

Instalação de 03 portas, sendo Sala DST, Farmácia e Sala de segregação, 

instalação de guichês para atendimento na farmácia. 

5. Cobertura: 
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Retirada e recolocação das telas translucidas da circulação, incluimdo cumeeiras, 

retirada e recolocação de telhas de fibrocimento “manutenção da cobertura” e 

instalação de rufo nas áreas de interferências do telhado. 

6. Elétrica/informática/telefonia: 

Instalação de eletroduto galvanizado aparente em paredes para rede elétrica, 

Informática e telefonia. Instalação de conduletes “caixas de passagem” para 

instalação de tomadas e interruptores. Execução de enfiação elétrica, cabo de rede 

para informática e rede de telefonia. Instalação de interruptores, tomadas, tomadas 

para computador e tomada de telefone. 

7. Revestimento: 

Execução de chapisco e emboço desempenado em toda alvenaria construída, 

assentamento de piso em borracha para sinalização tátil de alerta e direcional – 

colado, execução de piso de concreto desempenado no local da retirada do 

gramado. 

 
8. Pintura: 

- Pintura em esquadrias de madeira e metálica, lixamento, preparo, retoque com 

massa niveladora e pintura em esmalte a base de solvente ou água em 03 (três) 

demãos na cor branco. 

- Pintura em paredes internas, incluindo lixamento, preparo e retoques com massa 

niveladora, lixamento e pintura em tinta acrílica na cor “Branco” em 03 (três) 

demãos. 

 
9. Fechamento externo: 

ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES 

EM MOURÕES. 

1) Será medido por área, na projeção vertical, de alambrado em tela executado 

(m). 

2) O item remunera a execução de alambrado tubular para fechamento em geral, 

em tela de alambrado com altura “H=1,80m”, aferida na projeção vertical, 

execução de mureta 02 fiadas de alvenaria em bloco de concreto 14x19x39 cm 

com altura h=0,40 m para chumbamento dos mourões, incluindo reboco 
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desempenado, considerando a mureta + alambrado, temos Altura H total = 2,20m 

constituído por: 

a) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono 

SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, 

com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente 

sobre mureta na profundidade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 

2,40 m entre colunas, extremo superior com acabamento superior tipo tampa em 

chapa de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura); 

b) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes 

verticais, nas partes superior, intermediária e inferior 

 

do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo 

com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2" e espessura 

de 2,25 mm; 

c) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em 

cabo de aço doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 

m e fixados nos montantes verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14; 

d) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 15,00 m, ou nos 

seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de mãos- francesas em tubos 

de aço SAE 1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM 

A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 

2" e espessura de 2,25 mm, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais; 

e) Fornecimento e instalação de tela; referência comercial "Zinc Fence" 

fabricação Universal, fabricação Incotela ou equivalente,  com malha ciclônica 

tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce 

com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, 

galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma 

quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento 

lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de 

amarração; 

f) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e 

zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para 
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amarração da tela e do arame farpado aos montantes verticais e travamentos. 

g) Remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 

para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou 

corte dos elementos que compõem o alambrado, conforme recomendações do 

fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. 

fabricação Quimatic, ou equivalente; aplicação de fundo sintético branco 

antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e 

esmalte sintético na cor Azul, aplicado com duas demãos, em todo o material 

utilizado para a execução do alambrado, e tela revestido em PVC Azul. 

- Instalação de Portão para entrada de veiculo nas dimensões 4,0x1,80m e 

portão na rampa de pedestre nas dimensões 1,80x1,80m, 

inclusive pintura em tinta esmalte na cor azul turquesa. Obs: Os serviços descritos 

deverão ser realizados somente nas áreas de interferências. 

 



19 

 

 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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CRONOGRAMA FISICO UBS 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 
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23 

 

 

Quadro de Coposição do BDI 
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Q.C.I QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS 
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ANEXO II 
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019 

============================================================== 
PROJETO EXECUTIVO 

============================================================== 
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PLANTA 1 
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PLANTA 2 
 

PLANTA 3 

 



28 

 

 

PLANTA 4 
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ANEXO III 
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019 

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

MODELO DECLARAÇÃO – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
============================================================== 

 
 
 

 
Modelo de Declaração – “Item 9.4.1” 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar 
que  não está 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° 015/2019 

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

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

 
 
 

 
Modelo de Declaração – “Item 9.4.2” 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta 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 
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ANEXO V 
TOMADA DE PREÇO N° 015/2019 

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

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

 
 

 
Modelo de Declaração – “Item 9.4.3” 
 
 
 

 
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



32 

 

 

 
 

ANEXO VI 
TOMADA DE PREÇO N° 015/2019 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO ART. 3° DA LEI 
COMPLEMENTAR N°. 123/06 

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

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° 015/2019 

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

============================================================== 
 
 
 
Local,  de  de 2019 
 
 

À Comissão Permanente de Licitação 
 
 

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° 015/2019 

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

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

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: ( ) 

e-mail: CNPJ: 

 
 

Valor Total Geral:    
 

Prazo de execução dos serviços: 03 (três) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos 
serviços constante no Projeto Básico, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na ordem 
de serviço. 

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 Projeto Básico – 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: 
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ANEXO IX 
TOMADA DE PREÇO N° 015/2019 

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

Processo n° 9729/2019 
Tomada de preço nº 015/2019 
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 designada simplesmente 
CONTRATADA; por este instrumento têm entre si ajustado o presente, 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 
 

 
 

1.1 Este contrato versa sobre a execução de reforma do Centro de Saúde da Vila Sorocabana e 
adequação da farmácia sala de DST/AIDS, em conformidade com o Projeto Básico (Anexo I) e 
Projeto Executivo (Anexo II) e regras contidas no edital nº 072/2019. 

 
 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 

 
 

2.1 A presente contratação obedecerá ao regime de empreitada a preço GLOBAL sendo o 
gerenciamento e fiscalização da execução contratual de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, com base em relatórios a serem emitidos pelo 
Engenheiro Marco Antonio dos Santos, com o fim de 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 Básico e Executivo integrantes do edital 
nº 072/2019. 

2.2 Se houver alteração do fiscalizador, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
deverá comunicar a Secretaria de Administração, a qual será formalizada por apostilamento. 



36 

 

 

 
 
 

 

               3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 
 

3.1 Pela execução efetiva da obra ora pactuada será devido pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA o valor Global de R$.  
 
3.2 Os pagamentos serão realizados de acordo com cada medição, aprovada pelo Engenheiro 
responsável, designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 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. 
 
3.3 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. 

3.4 O valor da obra somente poderá ser majorado mediante solicitação da CONTRATADA, desde 
que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação anormal de preços 
do mercado. 

3.5 O novo valor somente será válido após a sua publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e retroagirá à data do pedido formulado pela CONTRATADA, para efeito do pagamento 
após o citado pedido. 

3.6 Caso decorra 12 (doze) meses da emissão da ordem de serviço e a CONTRATADA não tenha 
finalizado a obra e não tenha incorrido para o atraso na entrega, o valor do contrato será reajustado 
pelo índice INCC-M no período verificado. 

 
 
 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 
 

 
 

4.1 O prazo de execução da obra será de 03 (três) meses, conforme prevê cronograma físico- 
financeiro constante no Projeto Básico (Anexo I do Edital), contados a partir do recebimento da 
ordem de serviço; 

4.2 O presente contrato terá prazo de vigência de 09 (nove) meses, nele compreendido o tempo 
necessário para execução da obra, vistoria pela Secretaria competente, liberação dos valores, 
pagamento e prestação de contas final, contados a partir da publicação do contrato. 

4.3 Quaisquer alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas gerais da obra 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. 

 
4.4 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. 
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4.5 Em até 15 (quinze) dias da comunicação formal da CONTRATADA do término da obra, o 
objeto deste contrato será recebido provisoriamente pelo engenheiro responsável, conforme 
cláusula 2.1, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes; 

 
4.6 A CONTRATADA ficará responsável pela qualidade da obra, estando em conformidade com 
o Anexo I e Anexo II do edital nº 072/2019, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos 
que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE; 
 

 
4.7 Em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório será executada a vistoria da 
Secretaria de Obras que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observados o 
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, oportunidade em que o objeto será recebido definitivamente, 
pelo Engenheiro responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, salvo em casos excepcionais e devidamente 
justificados. 
 

 
 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 
 

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

Obras e Instalações –– Recurso Próprio – Classificação Funcional nº 10.301.0029.2.116 – 
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00/99 – Ficha n.º 331; 

 

 
 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 
 

 
 

6.1 Para assegurar a plena execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA deverá 
apresentar a garantia de execução no prazo de até 72 (setenta e duas) horas da assinatura deste 
instrumento, no valor de R$ ............ , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, 
o qual poderá ser realizado por caução em dinheiro ou seguro-garantia, conforme estabelecido no 
“caput” e parágrafo 1º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.2 A garantia efetuada em dinheiro ou cheque administrativo poderá 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 contratada. 

6.3 No caso de alteração contratual, a CONTRATADA obriga-se a efetuar o depósito no valor 
complementar, sendo que o não cumprimento do mesmo implicará rescisão. 

 
6.4 A garantia será liberada após a execução do contrato e o efetivo recebimento definitivo da 
obra, mediante solicitação da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias. 

6.5 Nos casos previstos para rescisão do presente Contrato por culpa da CONTRATADA, a 
garantia não será devolvida, sendo então apropriada pela CONTRATANTE a título de 
indenização/multa. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 
 

7.1 Caberá à CONTRATADA observar escrupulosamente a boa prática de construção, as normas 
técnicas e empregar materiais constantes das especificações do projeto básico e executivo (Anexo 
I e II do edital nº 072/2019), 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: 

7.2 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; 

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

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

7.5 Responsabilizar-se por todo material remanescente proveniente da execução da obra, bem 
como, após o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas 
contempladas; 

7.6 Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar a 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; 

7.7 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; 

7.8 Responsabilizar-se pela guarda do local dos serviços, materiais e equipamentos utilizados até 
o recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE; 

7.9 A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir e facilitar a fiscalização e/ou a inspeção da 
obra pela CONTRATANTE, assim como atender às exigências de substituição de mão de obra 
quando solicitada pela CONTRATANTE; 

 
7.10 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; 

7.11 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; 
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7.12 Durante a vigência do contrato é obrigação da CONTRATADA manter todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas. 

 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

 
 

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

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

8.1.2. Fornecer as informações, documentos, dados e diretrizes de seu alcance, quando 
solicitados pela CONTRATADA, e quando necessários ou úteis à execução dos serviços 
contratados; 

8.1.3. Promover a fiscalização juntamente com a empresa contratada para este fim, atestar o 
recebimento em termos dos serviços, quando este estiver em acordo com as diretrizes 
estabelecidas; 

8.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, qualquer suspensão, interrupção, alteração 
unilateral ou anormalidade verificada na execução do contrato, bem como qualquer fato que possa 
colocar em risco a segurança e a qualidade dos serviços licitados e sua execução dentro do prazo 
pactuado; 

8.1.5. Sem prejuízo da utilização de suas prerrogativas, garantir a CONTRATADA todos os 
direitos e garantias constitucionais e legais concernentes aos contratos administrativos regidos 
pelo direito público. 

 
 
 

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 

 
 

9.1 São cabíveis as seguintes penalidades, depois de assegurada a oportunidade de ampla defesa 
e contraditório à CONTRATADA, bem como respeitado o procedimento previsto em lei: 
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9.1.1. 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 esta 
administração por prazo de até dois (02) 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. 

 
 
 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 

 
 

10.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o presente Contrato, com anuência 
expressa da autoridade competente, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos 
seguintes casos: 
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10.1.1 quando for decretada sua falência; 

 
10.1.2 quando do requerimento de sua recuperação judicial; 

 
10.1.3 quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida; 

 
10.1.4 quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a 
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE; 

 
10.1.5 quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias corridos,  sem 
justificativas fundamentas e aceitas pelo poder contratante; 

 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 

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

11.1.1. Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se encontrar; 
 

11.1.2. Ocupar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade; 

 
11.1.3. Executar a garantia do contrato; 

 
11.1.4. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração pela contratada. 

 
 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 

PROPOSTA 
 

12.1. Este contrato vincula-se ao edital de Tomada de Preços nº 015/2019 e seus Anexos, bem 
como à proposta nele apresentada. 

 
 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO DE ELEIÇÃO 

 

 
 

13.1 As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro 
da Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, para qualquer ação ou medida judicial originada 
ou referente a este contrato. 
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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. 

Mairinque, XX de XXXX 2019. 
 
 
 
 

 
Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

 
CONTRATADA 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
Nome: Nome: 
RG: RG: 
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ANEXO X 
TOMADA DE PREÇO N° 015/2019 

============================================================== 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

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

CONTRATANTE:   
CONTRATADO:   
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):     
OBJETO:  
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)      

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 
de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 
 

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. 



45 

 

 

 
 

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

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

CONTRATANTE: 
CNPJ Nº: 
CONTRATADA: 
CNPJ Nº: 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 
DATA DA ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
OBJETO: 
VALOR (R$): 

 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram- 
se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 
Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitação, em especial, os 
a seguir relacionados, 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: 
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários: 
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 
de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma; 
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado 
em suas metas; 
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

 
LOCAL e DATA: 
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 



57 

 

 

 

 

ANEXO XI 
TOMADA DE PREÇO n° 015/2019 

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

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
============================================================ 

 

 
Referencia: Tomada de Preço n° 015/2019 Edital n° 072/2019 

Objeto: Contratação de empresa para reforma do Centro de Saúde da Vila Sorocabana adequação da 
farmácia sala de DST/AIDS. 

 
 

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 


