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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS 005/2018 

 
DECLARAMOS QUE RETIRAMOS O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS EM EPÍGRAFE, 

CONTENDO 045 (QUARENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS, 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 26/06/2018.  

 

OBJETO: Contratação de empresa para recapeamento das ruas Dr. Antonio Sylvio Cunha 

Bueno e Hermes Dório Natale no Município de Mairinque, em conformidade com o Memorial 

Descritivo (Anexo I).  

 

 

Interessada: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:                                                       

Cep  

Fone:                                                              

FAX: 

Contato: 

Data de retirada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carimbo da empresa 

e assinatura 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2018 

 

EDITAL N.º 058/2018 

 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mairinque, constituída pela 

Portaria n.º 336/2017, faz saber que: 

 

Acha-se aberta, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, licitação do tipo Menor Preço Global, 

por execução indireta, sob o regime de empreitada a preço unitário, visando a escolha de melhor 

proposta para “Contratação de empresa para recapeamento das ruas Dr. Antônio Sylvio 

Cunha Bueno e Hermes Dório Natale no Município de Mairinque, em conformidade com o 

Memorial Descritivo (Anexo I)”, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e plantas 

(Anexo 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 10:00h do dia 

26/06/2018, 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 10:00h do 

dia 26/06/2018, 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 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, em 

especial, pelas normas e condições expressas neste edital. 

 

1- OBJETO: “Contratação de empresa para recapeamento das ruas Dr. Antonio Sylvio 

Cunha Bueno e Hermes Dório Natale no Município de Mairinque, em conformidade com o 

Memorial Descritivo (Anexo I)”.  

 

2- REGIME DE EXECUÇÃO - A presente contratação obedecerá o regime de empreitada a preço 

UNITÁRIO, 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, 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 90(noventa) 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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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$ 260.998,82 (duzentos e sessenta 

mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos). 

 

5- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Como se trata de contratação cofinanciada pelo Governo do 

Estado / Secretaria da Casa Civil de São Paulo, para efeito de pagamento, a Prefeitura encaminhará 

ao fiscal da Secretaria Estadual da Casa Civil, após a execução TOTAL dos serviços, Prestação de 

Contas parcial (licitação/contratação/medições); o fiscal do estado realiza vistoria; aprova PC 

parcial e solicita pagamento em até 30 dias.  

 

5.1- 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. 

 

5.2- 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 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. 
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7- CONDIÇÕES QUE VEDAM A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: É vedada a 

participação na licitação ao interessado que: 

 

7.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 

7.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

7.3- Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da Administração Municipal 

nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º 

da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

7.4- 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;; 

7.5- Não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento previstas no item 

6.2. 

7.6- Tenha registro cadastral suspenso ou cancelado, ou esteja impedido de se cadastrar na 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

7.7- Tenha entre seus sócios alguém que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura 

Municipal de Mairinque ou  que seja membro da Comissão Permanente de Licitações, bem 

como 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. 

 

 

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 005/18. 

“ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO” 
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NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO 

CNPJ 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/18. 

“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. 

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, mediante Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social (INSS) 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

9.1.7- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa ou 

Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 

09/05/2013 ou do Estado da sede da licitante, ou declaração de isenção ou de não 

incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; 

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 
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apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa 

referentes a Tributos Mobiliários, relativo ao domicílio ou sede do licitante, na forma da 

lei; 

9.1.9- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por meio 

da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado 

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 á 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 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; 

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: 
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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. 

9.2.2.1 - Nos casos de Recuperação Judicial, serão aceitas certidões positivas, com 

demonstração do plano de recuperação já homologado pelo juízo competente em pleno 

vigor e cumprimento pela licitante. 

09.2.3- Comprovação de Capital Social mínimo de R$ 26.099,88, 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 

Federal nº 8.666/93, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 

contratação (sem BDI), a qual deverá ser feita em dinheiro ou títulos da dívida pública ou 

seguro-garantia ou fiança-bancária, conforme artigo 56, §1º da mesma lei. 

9.2.5 - Quando a garantia para licitar for feita de modo caução em dinheiro, deverá efetuar 

depósito ao Banco Itaú n.º 341, Agência Bancária n.º 5865-0 e Conta Corrente n.º 02299- 

9, CNPJ Prefeitura n.º 46.634.044/0001-74 e protocolado na Secretaria da Administração 

desta Prefeitura, também deverá apresentar, junto a Secretaria da Fazenda o comprovante 

de pagamento, onde receberá da mesma uma declaração de reconhecimento do depósito. 

9.2.6 - Esta garantia será liberada as licitantes INABILITADAS, para retirada, 05 (cinco) 

dias após o decurso de prazo para recurso. Quanto as CLASSIFICADAS 05 (cinco) dias 

após a adjudicação/homologação à licitante vencedora. 

 

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 
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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: 

 

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE – CBUQ -> E = 4CM. INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA, 

TRANSPORTE, DESCARGA E APLICAÇÃO: 7.314,15 M². 

 

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 7.314,15 M².  

 

9.3.2.1 - 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, 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 Municipal de Planejamento e Obras, juntamente 

com o Engenheiro responsável, responsável pelo acompanhamento na visita, através de 

agendamento com antecedência mínima de 24hs, através do telefone (11) 4718-8662, podendo a 

visita ocorrer até 1 (um) dia antes da data estipulada para abertura dos envelopes. 

  

 

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

anos, “Anexo V”; 

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 - 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 n.º 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; 

9.4.4.4 – 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 em uma só 



 
 
 

10 
 
 
 

das faces de cada folha de papel, 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, juntada à Carta Proposta Comercial – Anexo 

VIII; 

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, juntada à Carta Proposta Comercial – Anexo VIII; 

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; 

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 
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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: 

 

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 n.º 

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- 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 poderá ser retirado. 
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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- 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 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. 

 

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; 
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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 Protocolo, 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 ao Pregoeiro através do e-mail 

glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br e marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br ou 

protocolado junto a Divisão de Materiais, telefone (11) 4718- 8714/8680, em dias úteis, no 

horário de 09:00 às 16:00 horas, dentro do prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal 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. 

mailto:glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br
mailto:marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br
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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) 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. 

 

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 dois (02) anos; 
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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 – Secretaria Municipal de Planejamento e Obras – Repasse - 

Classificação Funcional n.º 15.451.0027.1.085 – Elemento de Despesa 4.4.90.51.00  

 

Obras e Instalações – Secretaria Municipal de Planejamento e Obras – Recurso Próprio - 

Classificação Funcional nº 15.451.0027.1.0039 – Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 / 99 

 

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 – Modelo Atestado Visita Técnica;  

 

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

 

19.1- Não se admitirá a entrega de envelopes via postal; 

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

admitindo que uma mesma pessoa represente mais de um interessado; 

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; 
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19.4- Na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a 

Contratada poderá subcontratar partes 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 11 de junho de 2018, de segunda  a sexta-feira das 9h 

às 16h, 01 (um) único exemplar da pasta contendo este EDITAL e elementos que o integram, 

ou obtê-lo no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Mairinque: 

http://mairinque.sp.gov.br/licitacoes.html 

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; 

 

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

bem como jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

 

Mairinque, 08 de junho de 2018. 

  

 

 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mairinque.sp.gov.br/licitacoes.html
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ANEXO I  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Obras de infraestrutura  

Recapeamento Asfáltico 

 

• Rua Hermes Dório Natale -    Área = 664,94 m². 

• Rua Dr. Antônio Sylvio Cunha Bueno -  Área = 6.649,21 m². 
 

Local: Bairro Jardim Cruzeiro Gleba A - Mairinque - SP. 

• NORMAS PARA EXECUÇÃO 

• Considerações Gerais 

 O presente Memorial de Especificação tem por finalidade 

estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na 

apresentação das propostas técnicas para execução do recapeamento asfáltico acima 

mencionado. 

 Na execução da obra em epígrafe, ficará a cargo da 

empreiteira: mão de obra, material, instalações provisórias, sendo água, luz e força, com 

seus respectivos consumos mensais, equipamentos, transporte interno e externo, cálculo 

de todos os elementos estruturais e locação da obra.  A Contratada deverá apresentar, 

sempre que solicitado, laudos técnicos de institutos especializados, provas de carga e 

rompimento de corpos de prova, sem ônus adicional à Prefeitura. 

 A Contratada deverá visitar o local onde será realizada a 

obra, representada por Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a), a fim de se familiarizar com 

as condições em que os serviços se desenvolverão e eliminar qualquer dúvida quanto à 

situação das vias a serem recapeadas. 

 Deverá afixar no local da obra e com total visibilidade, uma 



 
 
 

18 
 
 
 

placa padrão de (2,50 m²), em chapa galvanizada, com custo incluso no item 1.0 – Placa 

de Identificação para Obra da planilha orçamentária, contendo os dados da obra, da 

Contratada e Prefeitura; sendo que a liberação das medições terá como pré-requisito a 

instalação da mesma; manter na obra um diário para as anotações da obra, o qual deverá 

conter todas as páginas numeradas, em lugar de fácil acesso, tanto da Contratada como 

da Prefeitura. 

• Relação dos Projetos 

 Folha Única: Projeto de Recapeamento Asfáltico / Planta de Localização/Planta de 

Sinalização 

 

• NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

Fica a cargo da Contratada o armazenamento adequado, seguindo as 

recomendações dos fabricantes dos produtos a serem utilizados, para que não haja 

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

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

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

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

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

técnicos do DER/SP. 

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

deverá fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos necessários para segurança 

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

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

obra em tempo integral durante a execução dos serviços. 

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

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

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

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

forneça as especificações pertinentes a cada caso. 

Em hipótese alguma serão aceitos materiais sem a prévia aprovação da Secretaria 

de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Mairinque. 

• Dúvidas 

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

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

antes da apresentação da proposta. Em hipótese alguma a Contratada tem direito de fazer 

modificações no projeto sem antes consultar por escrito a Secretaria de Planejamento e 

Obras. 

Durante as Obras a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento 

responsável pelas orientações técnicas.  

• Disposições Preliminares 

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

contrato a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da Obra.   

• RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

• Limpeza 

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

pedras irregulares a serem revestidas com capa asfáltica. A superfície deverá ser varrida e 

lavada de forma que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superfície 

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

mecânica ou equipamento similar, enquanto que a lavagem deverá ser efetuada por meio 
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de caminhão pipa equipado de mangueira d’água de alta pressão. 

• Aplicação de Imprimadura Ligante  

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

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

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

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

espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de 

aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras 

variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura 

não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias 

de chuva. 

• Aplicação de Concreto Asfáltico Usinado à Quente 

 A camada de rolamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à 

Quente CBUQ, Faixa “C”, DER/SP, com uma espessura constante mínima compactada de 

4,0 (quatro) cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente em toda 

pista de rolamento de veículos. Para este serviços são previstos os seguintes 

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

massa asfáltica deverá ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca 

e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina. 

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

rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão 

logo seja distribuída à massa asfáltica com vibro-acabadora. A rolagem final será 

executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar 

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

trânsito, desde que a massa asfáltica já tenha resfriado. A confecção da mistura e sua 

distribuição e compactação deverá seguir as normas pertinentes e recomendações do 

trabalho técnico do DER/SP. 
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• Sinalização Horizontal 

• Locação da Obra 

A marcação da obra será de responsabilidade da Contratada, de acordo com o 

projeto. Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o 

alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal. Nos casos de 

recuperação de sinalização existente, não é permitido o uso das faixas de pinturas 

existentes como referencial de marcação. 

• Material 

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

pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes 

que propiciem ao material qualidades que atendam à finalidade a que se destina. 

 As tintas devem atender aos requisitos da NBR 11862. 

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

consideram-se como defeitos as seguintes ocorrências: 

• fechamento imperfeito; 

• vazamento; 

• falta de tinta; 

• amassamento; 

• rasgões e cortes; 

• falta ou insegurança de alça; 

• má conservação; 

• marcação deficiente. 

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

vidro retro-refletivas, ao pavimento ou sinalização anterior, devendo resultar em uma 

película fosca, de aspecto uniforme, não podendo ser constatada a ocorrência de 

rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante o período de sua vida útil. 

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

 Os solventes usados na diluição da tinta ou limpeza dos equipamentos devem 



 
 
 

22 
 
 
 

ser os indicados pelo fabricante da tinta e previamente aprovados pela fiscalização. 

• Equipamentos 

 Devem ser utilizados os seguintes equipamentos: 

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

e secar apropriadamente a superfície a ser demarcada; 

•  motor autopropulsão; 

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

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

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

material que requer manutenção mais intensa; 

• reservatórios para microesferas de vidro a serem aplicadas por aspersão; 

• agitadores mecânicos para homogeneização da tinta; 

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

pistolas, conta-giro, horímetro e odômetro; 

• sistema de limpeza com solvente; 

• sistema sequenciador para atuação automática das pistolas de tinta, permitindo 

variar o comprimento e a cadência das faixas; 

• dispositivos a ar comprimido para aspersão das microesferas de vidro, 

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

adequando-se para aspergir microesferas de quaisquer granulometrias e 

pressões entre 2 e 5 lb/pol²; 

• sistemas de braços suportes para pistolas; 

• dispositivos de segurança; 

• termômetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um 

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

• Execução 

 Os serviços serão executados em faixas de sinalização contínua de bordos na 
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cor branca. A espessura de aplicação deve ser de 0,6 mm e com largura de 0,10 m. 

 Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver 

acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes 

da aplicação. 

 A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas de vidro tipo 

A, com no máximo 5% em volume de água potável, para o ajuste da viscosidade. 

Qualquer outra diluição deve ser expressamente determinada pela fiscalização. 

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

minutos após o término da aplicação. 

 A aplicação pode ser mecânica ou manual. 

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

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

livre de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos 

estranhos aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação. 

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

poder de cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, 

devendo neste caso o trecho a ser refeito, pela contratada, sem qualquer ônus 

adicional à Prefeitura. 

• LIMPEZA FINAL 

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

da sua entrega deverá estar perfeitamente limpa, ou seja, o pavimento, guias, 

sarjetas, calçadas e canteiros deverão estar isentos de restos de materiais tais como: 

emulsão asfáltica, massa asfáltica, agregados, óleos, graxas e etc. 

• PRAZO 

 O prazo para entrega da obra em sua totalidade não deverá exceder a 90 

(noventa) dias. 
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ANEXO II 

 

 Cronograma Físico Financeiro 
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

LOCAL: JARDIM CRUZEIRO GLEBA "A", MAIRINQUE-SP. 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA UNITÁRIO 

DATAS BASE: Tabela Sinapi: JANEIRO/2018; Tabela DNIT SICRO:  Setembro/2017; Tabela CPOS : Novembro 2017  

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

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO valor dos 
serviços 

perc.% 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 

1 ITEM 01 - RUA HERMES DÓRIO 

NATALE 

 R$            

26.537,81  

10 ,17%    

1.1 Serviços Preliminares 
 R$              
2.896,37  

1,11% 
100 , 00% 0, 00 % 0 , 00 % 

R$2.896,37  R$ 0,00  R$ 0,00  

                            

1.2 Recapeamento Asfáltico  R$            
22.287,72  

8,54% 100 , 00%  0 , 00 % 

R$ 22.287 , 72  R$ 0,00  R$ 0,00  

1.3 Sinalização 
 R$              
1.353,72  

0,52% 

                        

0, 00 % 0, 00 % 100 , 00 % 

R$ 0,00  R$ 0,00  R$1.353,72  

2 

ITEM -02 RUA DR. ANTONIO 
SILVA CUNHA  

BUENO 

 R$          
234.461,01  

89 ,83% 

   

2.1 Recapeamento Asfáltico 
 R$          
222.870,88  

85,39% 

                        

10, 00 % 70, 00 % 20 , 00 % 

R$22.287 , 09  R $156.009 , 62  R$44.574 , 18  

2.2 Sinalização 
 R$              
9.675,47  

3,71% 

                        

0, 00 %  100 , 00 % 

R$ 0,00  R$ 0,00  R$9.675,47  

                            

2.3 CALÇADAS  R$              
1.914,66  

0,73% 100,00% 0,00% 0 ,00% 

R$1.914,66  R$0,00  R$0,00  

       

 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 
(R$) 

 R$          
260.998,82  

 R$49.385,84  R$156.009,62  R$55.603,36  

 PERCENTUAL (%)  100,00% 18,92% 59,77% 21 ,30% 

 ACUMULADO (R$)   R$49.385,84  R$205.395,45  R$260.998,82  

 ACUMULADO (%)   18,92% 78,70% 100,00 % 
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Planilha Orçamentária 
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

LOCAL: JARDIM CRUZEIRO GLEBA "A", MAIRINQUE-SP.   7.314,15 

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

DATAS BASE: Tabela Sinapi: JANEIRO/2018; Tabela DNIT SICRO: Setembro/2017; Tabela CPOS : Novembro 2017 96,91% 

 

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 DNIT e CPOS para as datas bases informadas 

 

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Font

e 

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

 

ITEM 01 - RUA HERMES DÓRIO NATALE Área Total (m²):       664,94 

1.1 
  

Serviços Preliminares 

1.1.1 02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 2,50 R$ 326,91 R$ 817,28 

1.1.2 02.02.130 CPOS 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 

lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 
mês 3,00 R$ 693,03 R$ 2.079,09 

 
Sub-Total 1.1 

 
R$ 2.896,37 

1.2 
  

Recapeamento Asfáltico 

1.2.1 54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 664,94 R$ 3,22 R$ 2.141,11 

1.2.2 54.03.210 CPOS Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ 

M³ 26,60 R$ 757,46 R$ 20.146,62 

 
Sub-Total 1.2 

 
R$ 22.287,72 

1.3 
  

Sinalização 

1.3.1 72947 SINAP

I 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

m² 28,87 R$ 27,28 R$ 787,68 

1.3.2 4 S 06 230 
03 

DNIT Forn. impl. sup. ecol. s. cilindrica placa sin. UN 2,00 R$ 179,90 R$ 359,80 

1.3.3 73916/002 SINAP
I 

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 
DIMENSÕES 

45X25CM 

UN 2,00 R$ 89,44 R$ 178,88 

1.3.4 1 A 01 850 
01 

DNIT CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA m² 0,20 136,77 R$ 27,35 

 
Sub-Total 1.3 

 
R$ 1.353,72 

 TOTAL ITEM 1  R$ 26.537,81 

 

ITEM -02 RUA DR. ANTONIO SILVA CUNHA 
BUENO 

Área Total (m²): 6649,21 

2.1 
  

Recapeamento Asfáltico 

2.1.1 54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 6.649,21 R$ 3,22 R$ 21.410,46 

 

 

2.1.2 

 

 

54.03.210 

 

 

CPOS 

 

 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ 

 

 

M³ 

 

 

265,97 

 

 

R$ 

 

 

757,46 

 

 

R$ 

 

 

201.460,42 

 
Sub-Total 2.1 

 
R$ 222.870,88 

2.2 
  

Sinalização 

2.2.1 72947 SINAP
I 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

m² 169,40 R$ 27,28 R$ 4.621,23 

2.2.2 4 S 06 230 
03 

DNIT Forn. impl. sup. ecol. s. cilindrica placa sin. UN 20,00 R$ 179,90 R$ 3.598,00 
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, 

2.2.3 73916/002 SINAP

I 

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 
DIMENSÕES 

45X25CM 

UN 12,00 R$ 89,44 R$ 1.073,28 

2.2.4 1 A 01 850 
01 

DNIT CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA m² 2,80 136,77 R$ 382,96 

 
Sub-Total 2.2 

 
R$ 9.675,47 

2.3 
  

CALÇADAS 

2.3.1 06.01.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto 

m³ 7,50 R$ 31,70 R$ 237,75 

2.3.2 11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 2,25 R$ 106,10 R$ 238,73 

2.3.3 11.04.040 CPOS 
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg 

cimento / m³ 
m³ 5,25 R$ 220,54 R$ 1.157,84 

2.3.4 11.16.020 CPOS 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento 
m³ 5,25 R$ 53,40 R$ 280,35 

 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

LOCAL: JARDIM CRUZEIRO GLEBA "A", MAIRINQUE-SP. 7.314,15 
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA UNITÁRIO 0,00% 

DATAS BASE: Tabela Sinapi: JANEIRO/2018; Tabela DNIT SICRO: Setembro/2017; Tabela CPOS : Novembro 2017 96,91% 

 

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 DNIT e CPOS para as datas bases informadas 

 

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Fonte Descrição dos Serviços Un. Qtd. P.Unit. Mat P.Total 

 Sub-Total 2.3  R$ 1.914,66 

 TOTAL ITEM 2  R$ 234.461,01 

 TOTAL GERAL  R$ 260.998,82 

QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS 

Q.C.I. - QUADRO COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ASSUNTO: RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - 2015 

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO 

CONTRATO: 24550/2015  

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

QUADRO - RESUMO DE INVESTIMENTO 

  

OBJETIVO  INVESTIMENTO TOTAL (R$)  

                                                                 
260.998,82  

 REPASSE   CONTRAPARTIDA   TOTAL  

  
RECAPEMAENTO ASFÁLTICO 

R$ 245.000,00  R$ 15.998,82  R$ 
260.998,82  

ITEM 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS       

1 ITEM 01 - RUA HERMES DÓRIO NATALE       

1.1 
Serviços Preliminares 

           
2.718,82  

            
177,54  

          
2.896,37  
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1.2 
Recapeamento Asfáltico 

         
20.921,52          1.366,20  

        
22.287,72  

1.3 
Sinalização 

           
1.270,74  

              
82,98  

          
1.353,72  

2 
ITEM -02 RUA DR. ANTONIO SILVA CUNHA 
BUENO       

2.1 
Recapeamento Asfáltico 

       
209.209,25        13.661,63  

      
222.870,88  

2.2 
Sinalização 

           
9.082,38  

            
593,09  

          
9.675,47  

2.3 
CALÇADAS 

           
1.797,29  

            
117,37  

          
1.914,66  

            

  TOTAL 245.000,00 15.998,82 260.998,82 
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 
 

 
 

  

1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 5,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 19,60% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 25,66% OK

Observações:

Responsável Técnico Responsável Tomador

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

-                                                                    

Local e data

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Siglas
% 

Adotado
Situação

Intervalo de admissibilidade

BDI COM desoneração

OBJETO

Recapeamento asfáltico em ruas do município de Mairinque/SP

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas SIM

Quadro de Composição do BDI

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

24550/2015 MCidades Prefeitura Municipal de Mairinque/SP

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 

4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

100,00%

3,00%

Itens

OVÍDIO ALEXANDRE AZZINIRRT 6703793
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ANEXO III 

 

 

 

 

Modelo de Declaração – “Item 9.4.1” 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º 005/18 

 

 

 

 

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 Tomada de Preços nº 005/2018. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

Assinatura do sócio/proprietário 

Representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 

 

 

Modelo de Declaração – “Item 9.4.2” 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º 005/18 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar que aceitação 

integral e irretratável nas 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 

 

 

Modelo de Declaração – “Item 9.4.3” 

 

Ref.: Tomada de Preços nº 005/2018 

 

 

 

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 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÃO ENQUADRADAS COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ART. 3º DA 

LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 

 

 
 

Tomada de Preços n.º 005/2018 

 

Objeto: Recapeamento das Ruas Doutor Antonio Sylvio Cunha Bueno e Hermes Dório Natale, com a 

Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo. 

 

 

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 

 

CARTA-CREDENCIAL 

 

 

Local,              de                     de  2018 
 

 

À Comissão Permanente de Licitação 
Ref.:  Edital da Tomada de Preços N.º  005/2018 

 

 

Prezados Senhores, 
 

 

 
O abaixo assinado,______________________________,  portador da cédula de identidade RG nº 

___________,  emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na qualidade de responsável legal pela 

proponente ___________________, vem, pela presente, informar a Vªs Sªs que o senhor 
_______________________, portador da cédula de identidade RG nº___________, emitida por (ou 

equivalente para estrangeiro),  é a pessoa autorizada por nós  para acompanhar a sessão de abertura e 

recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, bem como assinar atas e demais 

documentos a que se referir a licitação em epígrafe. 
 

Atenciosamente, 

 
 

 

 
 

(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 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 

 
 

 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: ( ) 

e-mail: CNPJ: 

 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

LOCAL: JARDIM CRUZEIRO GLEBA "A", MAIRINQUE-SP. 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA UNITÁRIO 

DATAS BASE: Tabela Sinapi: JANEIRO/2018; Tabela DNIT SICRO:  Setembro/2017; Tabela CPOS : Novembro 2017  

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

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO valor dos 

serviços 

perc.% 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 

1 ITEM 01 - RUA HERMES DÓRIO 
NATALE 

 R$             10 ,17%    

1.1 Serviços Preliminares  R$               1,11% 
100 , 00% 0, 00 % 0 , 00 % 

R$  R$ 0,00  R$ 0,00  

                            

1.2 Recapeamento Asfáltico  R$             8,54% 100 , 00%  0 , 00 % 

R$  R$ 0,00  R$ 0,00  

1.3 Sinalização  R$               0,52% 

                        

0, 00 % 0, 00 % 100 , 00 % 

R$ 0,00  R$ 0,00  R$  

2 

ITEM -02 RUA DR. ANTONIO 
SILVA CUNHA  

BUENO 

 R$           89 ,83% 

   

2.1 Recapeamento Asfáltico  R$           85,39% 

                        

10, 00 % 70, 00 % 20 , 00 % 

R$  R $  R$  

2.2 Sinalização  R$                3,71% 

                        

0, 00 %  100 , 00 % 

R$ 0,00  R$ 0,00  R$  

                            

2.3 CALÇADAS  R$               0,73% 100,00% 0,00% 0 ,00% 

R$  R$0,00  R$0,00  

       

 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  R$            R$  R$  R$  
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(R$) 

 PERCENTUAL (%)  100,00% 18,92% 59,77% 21 ,30% 

 ACUMULADO (R$)   R$  R$  R$  

 ACUMULADO (%)   18,92% 78,70% 100,00 % 

       

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

LOCAL: JARDIM CRUZEIRO GLEBA "A", MAIRINQUE-SP.   7.314,15 

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

DATAS BASE: Tabela Sinapi: JANEIRO/2018; Tabela DNIT SICRO: Setembro/2017; Tabela CPOS : Novembro 2017 96,91% 

 

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 DNIT e CPOS para as datas bases informadas 

 

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Font

e 

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

 

ITEM 01 - RUA HERMES DÓRIO NATALE Área Total (m²):       664,94 

1.1 
  

Serviços Preliminares 

1.1.1 02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 2,50     

1.1.2 02.02.130 CPOS 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 

lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 
mês 3,00     

 
Sub-Total 1.1 

 
  

1.2 
  

Recapeamento Asfáltico 

1.2.1 54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 664,94     

1.2.2 54.03.210 CPOS Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ 

M³ 26,60     

 
Sub-Total 1.2 

 
  

1.3 
  

Sinalização 

1.3.1 72947 SINAP

I 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

m² 28,87     

1.3.2 4 S 06 230 
03 

DNIT Forn. impl. sup. ecol. s. cilindrica placa sin. UN 2,00     

1.3.3 73916/002 SINAP
I 

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 
DIMENSÕES 

45X25CM 

UN 2,00     

1.3.4 1 A 01 850 

01 

DNIT CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA m² 0,20    

 
Sub-Total 1.3 

 
  

 TOTAL ITEM 1    

 

ITEM -02 RUA DR. ANTONIO SILVA CUNHA 
BUENO 

Área Total (m²): 6649,21 

2.1 
  

Recapeamento Asfáltico 

2.1.1 54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 6.649,21     



 
 
 

36 
 
 
 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 

LOCAL: JARDIM CRUZEIRO GLEBA "A", MAIRINQUE-SP. 7.314,15 
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: EMPREITADA UNITÁRIO 0,00% 

DATAS BASE: Tabela Sinapi: JANEIRO/2018; Tabela DNIT SICRO: Setembro/2017; Tabela CPOS : Novembro 2017 96,91% 

 

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 DNIT e CPOS para as datas bases informadas 

 

Planilha 
Orçamentária 

ITEM Código Fonte Descrição dos Serviços Un. Qtd. P.Unit. Mat P.Total 

 Sub-Total 2.3  
R$  

 TOTAL ITEM 2  R$  

 TOTAL GERAL  R$  

 

 

Valor Total Geral, com BDI, por extenso: __________________________________________  

 

 
Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos 

Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na 

Autorização para Início dos Serviços. 

 
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); 

 

 

2.1.2 

 

 

54.03.210 

 

 

CPOS 

 

 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 

CBUQ 

 

 

M³ 

 

 

265,97 

    

 
Sub-Total 2.1 

 
  

2.2 
  

Sinalização 

2.2.1 72947 SINAP

I 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

m² 169,40     

2.2.2 4 S 06 230 
03 

DNIT Forn. impl. sup. ecol. s. cilindrica placa sin. UN 20,00     

2.2.3 73916/002 SINAP
I 

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 
DIMENSÕES 

45X25CM 

UN 12,00     

2.2.4 1 A 01 850 
01 

DNIT CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA m² 2,80    

 
Sub-Total 2.2 

 
  

2.3 
  

CALÇADAS 

2.3.1 06.01.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto 

m³ 7,50     

2.3.2 11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 2,25     

2.3.3 11.04.040 CPOS 
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg 

cimento / m³ 
m³ 5,25     

2.3.4 11.16.020 CPOS 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento 
m³ 5,25     
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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 2018. 

 
 

 

 
 

Assinatura do representante legal 

 

Nome do representante:     
 

 

RG do representante:    
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ANEXO IX 

 

MINUTA DE CONTRATO 

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

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

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. 45.944.428/0001-20, 

com sede na Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque - SP, representado neste ato por seu 
Prefeito, Sr. Ovidio Alexandre Azzini, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.509.975-8 e do CPF n. º 

122.573.988/82; doravante designado simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, representado por xxxxxxxxxxxxxxxx, RG 

nº. xxxxxxxxxxxxx, CPF nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado simplesmente CONTRATADA; 

por este instrumento têm entre si ajustado o presente Contrato de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, firmado com fulcro 

na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; bem como pela legislação 

superveniente, subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Este contrato versa sobre a Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento das 

ruas Dr. Antonio Sylvio Cunha Bueno e Hermes Dório Natali no Município de Mairinque, 

tudo em conformidade com o Memorial Descritivo (Anexo I) e regras contidas no edital nº 058/2018. 

  

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: 

 

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 
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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; 

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. 
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5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
O presente contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) 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 nos artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

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, pela Secretaria Municipal de Planejamento e 

Obras e a apresentação da nota fiscal, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro constante no 

Anexo II; 

1.1 Como se trata de contratação cofinanciada pelo Governo do Estado / Secretaria da Casa 

Civil de São Paulo, para efeito de pagamento, a Prefeitura encaminhará ao fiscal da Secretaria 

Estadual da Casa Civil, após a execução TOTAL dos serviços, Prestação de Contas parcial 

(licitação/contratação/medições); o fiscal do estado realiza vistoria; aprova PC parcial e solicita 

pagamento em até 30 dias; 
1.2 Juntamente aos documentos da medição, a CONTRATADA deverá enviar o diário de obras, o qual 

constitui condição sine qua non para efetivação do pagamento.  

2. Os preços unitários correspondentes a cada serviço serão pagos de acordo com os valores constantes da 

proposta da Contratada, aceitos na licitação, cujas planilhas constituem Anexo deste Contrato; 

3. Na Nota Fiscal deverá constar a discriminação resumida das obras/serviços executados de acordo com o 

Cronograma Físico Financeiro e medição previamente aprovada pela CONTRATANTE, número da 

licitação e número do contrato;  

4. Após o período de 12 meses de apresentação da proposta comercial, nos termos do art. 40, inciso XI, da 

Lei nº 8.666 de 1993 e art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192 de 2001, será concedido reajuste monetário de preço 

dos serviços utilizando o índice IPCA(IBGE); 

5. As despesas decorrentes da contratação serão suportadas com recursos da dotação orçamentária: 

Obras e Instalações – Secretaria Municipal de Planejamento e Obras – Repasse - 

Classificação Funcional n.º 15.451.0027.1.085 – Elemento de Despesa 4.4.90.51.00  

 

Obras e Instalações – Secretaria Municipal de Planejamento e Obras – Recurso Próprio - 

Classificação Funcional nº 15.451.0027.1.0039 – Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 / 99 
 

6. As parcelas devidas deverão ser quitadas em até 30 (trinta) dias, segundo disposto com o comprovantes 

das medições, juntamente com demonstrativo de dados referentes ao FGTS, INSS e COMPROVANTES 

DOS ANALÍTICOS DE DEPÓSITOS DO FGTS, dos funcionários que compõe o quadro de 

funcionários da empresa.  

7. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito em conta bancária, conforme dados informados pelo 

CONTRATADO; 
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8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data de assinatura deste contrato, implicarão a revisão dos 

valores descritos no Item 1., desta Cláusula, para mais ou para menos, conforme o caso; 

9. Para o recebimento da última medição, além das exigências já contidas será necessário que a medição 

esteja acompanhada do termo de recebimento provisório, assinado pelas partes. 

10. Por mês, a Prefeitura fará um desembolso financeiro de no máximo 50,00 % (cinqüenta por cento) sobre 

o valor total do contrato. Caso ocorra um acúmulo nas últimas parcelas, estas deverão ser pagas 

integralmente. 

 

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; 

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:  
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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. 

 

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) 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. 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública por prazo de 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. 

 

 

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

 

Vincula-se a este Contrato o Edital de Tomada de Preços nº 005/2018 e seus Anexos. 
 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 2018. 
 

 

 

_________________________________________________ 
OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO 

 
 

 

________________________________________________ 

CONTRATADA                                                              
TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 

RG: RG: 
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ANEXO X 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATO N°: 000/2018 

OBJETO: Recapeamento das Ruas Doutor Antonio Sylvio Cunha Bueno e Hermes Dório 

Natale, com a Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo. 

 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes 

do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 

tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 

para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o 

mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 

então, a contagem dos prazos processuais. 

 

 

 

Mairinque (SP), xx de xxxx de 2018. 

 

 

 

______________________________________ 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO 

 

 

 

 

_____________________________________ 

CONTRATADA
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ANEXO XI 

 

MODELO ATESTADO VISITA TÉCNICA 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 

 

 

 

Eu Sr(a) _____________________________________________________________,  inscrito no RG 

sob o nº. __________________________________ e CPF/MF sob o 

n___________________________, Representante Legal da Empresa: 

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

______________________________, com sede na Cidade de ______________________, na 

Rua/Av._____________________________________ nº __________ - Bairro: 

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

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

surgir quando da prestação de serviços, assumindo integral responsabilidade pela perfeita realização 

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

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

advindo da Administração Pública. 

___________________________, _____ de _______________________ de 2018. 

 

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

 

Assinatura do Responsável Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos.  
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