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EDITAL Nº 57/2020 

 

UNIDADE REQUISITANTE  : DEPTO DE OBRAS 
 
CONVITE                         : 002/2020 
 
PROCESSO N°                                      : 1013/2020 
 
REGIME DE EXECUÇÃO  : EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
  
TIPO     : MENOR PREÇO GLOBAL  
 
OBJETO                                      : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

DE CONSTRUÇÃO DOS GAVETÁRIOS NO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
E PROJETOS EM ANEXO. 

 
FUNDAMENTO : LEI FEDERAL Nº 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES, LC 123/06 

COM REDAÇÃO DADA PELA LC 147/14, DECRETO MUNICIPAL 
Nº 4.189/2016 COM AS ALTERAÇÕES DO DECRETO 4.334/2017 
E DECRETO MUNICIPAL 4.106/2015 E DEMAIS DIPLOMAS 
LEGAIS APLICÁVEIS. 

 
ABERTURA    26 DE OUTUBRO DE 2020 às 10:00 HORAS.  
 
LOCAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIRACAIA, À AV. DR. CÂNDIDO RODRIGUES, 
120 – CENTRO, PIRACAIA/SP.  

PREÂMBULO 
O Município de Piracaia, através do Departamento de 
Administração, torna público que fará realizar à Avenida Dr. Cândido 
Rodrigues, 120 - Centro - Piracaia, às 10:00 horas do dia 26 de 
outubro de 2020, procedimento licitatório na modalidade de 
CONVITE, para aquisição dos serviços relacionados no ANEXO II – 
MEMORIAL DESCRITIVO, nos termos deste instrumento, de 
acordo com o que preconiza o artigo 45 - parágrafo 1º - inciso I da 
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal 8.883 de 
08 de Junho de 1994, LC 123/06 com redação dada pela LC 147/14, 
Decreto Municipal nº 4189/2016 com as alterações do Decreto 
4334/2017 e Decreto Municipal 4106/2015, Medidas Provisórias e 
pelas legislações específicas, pela Lei Federal nº 5.194/66 e pela 
Lei Federal nº 6.496/77, LC nº 50/08 e Lei nº 955/73, cujos efeitos 
atinjam este instrumento, inclusive nos casos omissos. 
 

O MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BÁSICO é parte integrante deste edital e poderá ser examinado 
e adquirido na Divisão de Licitação da Prefeitura, localizada na Avenida Dr. Candido Rodrigues, 120, 
Centro, Piracaia/SP. O Projeto Executivo será desenvolvido concomitantemente com a execução dos 
serviços pela empresa vencedora do certame e autorizado pela administração. 

 
1 - CONDIÇÕES GERAIS 

 

1.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
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MUNICÍPIO DE PIRACAIA 

Envelope nº 2 – Proposta 
CONVITE nº 002/2020 
Processo nº 1013/2020 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 

Envelope nº 1 – Habilitação 
CONVITE nº 002/2020 
Processo nº 1013/2020 
 

1.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, caso esta não tenha sido apresentada no momento 
do credenciamento.  
 
1.3 - Após a hora marcada para o encerramento do prazo de recebimento das propostas, não mais serão 
aceitos os referidos envelopes, nem permitidos adendos aos já entregues. 
 
1.4 - Na ocasião da abertura dos envelopes DOCUMENTOS / PROPOSTAS, as empresas participantes 
poderão ser representadas por pessoas devidamente credenciadas conforme modelo do anexo VIII e 
ainda o instrumento público de procuração, na qual deve constar que a empresa delega poderes ao 
credenciado a praticar todo e qualquer ato, previsto ou não, referente a presente licitação e far-se-á por 
um dos seguintes meios:  

 
1.4.1- Instrumento público de procuração, pelo qual a empresa licitante tenha 
outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos do certame, 
em especial para formular ofertas e para recorrer ou desistir de recurso, com prazo de 
validade em vigor. 
 
1.4.2- Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, deverá ser, 
ainda, juntada cópia autenticada do instrumento de procuração, do qual deverá 
constar expressamente a possibilidade de substabelecimento. 

 
1.4.2 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, documentos conforme arrolados na cláusula acima, que comprovem 
estas qualidades, bem como seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura. 

   
1.5 - Todos os documentos exigidos aos licitantes poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
 
1.6 - Nas certidões e demais documentos emitidos por órgãos ou instituições de direito público, será 
considerado como prazo de validade o limite de datas expresso no próprio documento e na ausência 
somente serão considerados como válidos os documentos com data de emissão em até 60 (sessenta) dias 
corridos anteriores à data prevista para apresentação das propostas. 

a) Não estejam suspensas por punição pela Prefeitura Municipal de Piracaia, ou não estão 
consideradas inidôneas ou inadimplentes pela Administração Pública ou autarquias; 

b) Aceitem expressamente todas as condições constantes deste edital, tanto para participação, para 
habilitação, para classificação quanto, também, para a contratação; 

 c) Não estejam reunidas em consórcio; 

 d) Que não estejam enquadradas nas condições previstas no Art. 9º, da Lei 8.666/93. 
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1.08 - É vedado expressamente o uso do nome, de quaisquer informações ou documentos do Município de 
Piracaia, sem a sua prévia autorização. 
 
1.09 – O Município de Piracaia poderá a qualquer tempo, revogar ou anular o presente processo de 
licitação, conforme artigo 49, da Lei 8.666/93, a seu critério, sem que caiba aos participantes e ao vencedor 
direito a ressarcimento ou indenização. 
 
1.10 – O Município não assumirá qualquer responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos de 
qualquer natureza que competirem a empresa vencedora nem se obrigará a fazer a esta, restituição ou 
reembolso de quantias principais ou acessórias que a mesma despender com esses pagamentos, condição 
esta aceita pela empresa licitante através de Termo de Compromisso juntado a sua habilitação. 
 
1.11 - Em qualquer fase do processo desta licitação, o Município de Piracaia se reserva o direito de solicitar 
às participantes esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito juízo em atendimento da 
documentação e da proposta comercial apresentada, bem como promover qualquer diligência que julguem 
necessárias. A Comissão poderá relevar erros não significativos, dispensando rigorismos inúteis, vez que o 
erro deve ser substancial e lesivo à administração, às legislações que fundamentaram este procedimento ou 
após outros licitantes, pois um simples lapso de redação ou uma falha inócua na interpretação do edital, não 
deve propiciar a rejeição sumária da oferta. 
 
1.12 - O preço total estimado pela Prefeitura, para execução do objeto desta Licitação, mencionado neste 
Edital, não obsta apresentação de preços inferiores aos ali estimados, desde que exequíveis, e 
devidamente comprovados, conforme exigido neste edital. No caso de divergência entre os preços total e 
unitário, serão considerados como válidos os preços finais de cada item que originaram o preço global. 
 
1.13 - A Comissão Permanente de Licitação pode transformar o processo em diligência para apuração de 
dados e condições indispensáveis ao julgamento das propostas, bem como se valer dos préstimos de 
pessoas credenciadas para auxiliá-la no exame e análise das propostas.  
 
1.14 - Constatada a não veracidade de qualquer das informações e ou documentos fornecidos pela 
empresa licitante, poderá ela sofrer além da declaração de sua inidoneidade, sem prejuízo de outras 
sanções determinadas pela Prefeitura, na forma de Lei, mesmo que a licitante não tenha sido contratada. 
 
1.15 - A Prefeitura reserva-se o direito de a qualquer tempo solicitar a comprovação e verificar o fiel 
cumprimento do contrato. 
 
1.16 - O recurso financeiro, para fazer face às despesas do objeto deste Edital, correrá por conta da 
dotação orçamentária vigente codificada sob numeração:  
 
956-5771-00086-15.452.0009.2-018.4.4.90.51.00.00 - 01-TESOUTO  110-GERAL 
 
1.17 - Esta pasta contém o EDITAL DE CONVITE, bem como as peças complementares, como segue: 
 

Anexo I -Memorial Descritivo  
Anexo II -Projeto Básico / Projeto Executivo 
Anexo III -Planilha Orçamentária  
Anexo IV -Cronograma fisco-desembolso  
Anexo V -Minuta do Contrato a ser firmado com a concorrente vencedora 
Anexo VI -Modelo de Declaração de não possuir impedimento para contratação com a Adm Pública. 
Anexo VII -Declaração de conhecimento do Edital; 
Anexo VIII -Modelo de declaração relativa ao emprego de menores de 18 anos; 
Anexo IX -Modelo de credenciamento 
Anexo X       -Modelo de Termo de Compromisso 
Anexo XI         -Modelo Declaração de financiador ou não de campanha eleitoral no município 
Anexo XII -Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 
1.18 - As interpretações, correções e/ou alterações elaboradas pela Prefeitura serão comunicadas, por 
escrito, a todas as empresas que tiverem adquirido o edital. 
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1.19 - Informações e esclarecimentos sobre o evento bem como Edital completo serão fornecidos junto ao 
Departamento de Administração – Setor de Licitação, à Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Centro, Piracaia, 
de segunda a sexta-feira no horário das 08:30 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, nos dias úteis ou 
pelo telefone (011) 4036-2040 ramal 2062 / 2094. As informações referentes ao processo de licitação 
deverão ser formuladas por escrito, e protocoladas na Prefeitura num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 
antes da data de encerramento. As respostas serão colocadas à disposição dos interessados para retirá-la, 
no mesmo local onde retiraram o edital, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis antes da data de 
encerramento. 
 
1.20 - A simples participação caracterizada pela apresentação das propostas caracterizará a aceitação e o 
pleno conhecimento pelo licitante, das condições expressas neste Edital e seus anexos, prevalecendo 
sempre, em caso de divergências, o disposto no Edital. 
 
1.21 - Aplica-se no que couber à presente licitação as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
alterações, a Lei Federal nº 5.194/66 e Lei Federal nº 6.496/77, Lei Complementar nº 50/08 e Lei Municipal 
nº 955/73. 
 
1.22 - As partes elegem o Foro da Comarca de Piracaia, SP, para seu domicílio legal. 
 
2 - DOS DOCUMENTOS 

2.1 - A Prefeitura do Município de Piracaia, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, fará 
realizar, na data e local determinado no preâmbulo deste edital, sessão pública para abertura dos envelopes 
contendo os documentos e a proposta comercial referentes à habilitação dos licitantes interessados em 
participar deste certame, até a data limite estipulada para abertura dos envelopes. A documentação 
referente ao subitem 2.2 poderá ser apresentada em cópia autenticada por cartório competente, desde que 
perfeitamente legível, em uma via, que deverá estar organizada de tal forma a não conter folhas soltas, 
indexadas, numeradas, com folha de rosto indicando o documento e ordenada, conforme relacionados 
neste edital. Não serão aceitas qualquer anexação à posterior dos envelopes lacrados e entregues, não 
cabendo qualquer solicitação de diligência para a ausência de documento. Os documentos de habilitação 
devem ser colocados em envelope opaco, fechado, rubricado nos fechos, distinto daquele da proposta 
comercial, que também deverá cumprir estas exigências. 
 
2.2 - O envelope “DOCUMENTOS” deverá externamente indicar o número da licitação, o nome do 
proponente ou licitante, data da licitação, objeto da mesma e, em destaque, o termo “ENVELOPE 1 - 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, devendo conter: 
 
2.2.1 – Declaração a ser apresentada, podendo ser mantidas as redações dos modelos propostos, caso não 
sejam mantidas que apresentem o similar escopo. 
 

a- Declaração, para fins do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27, 
da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei federal nº 9.854, de 27/10/1999, que não 
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos, conforme Anexo VIII. 

 
2.2.2 - A documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, se houver, relativo à 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativa a tributos mobiliários, de acordo 

com o estabelecido pelo município da sede do licitante; 
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d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e 
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

 
e) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão negativa ou 

certidão positiva com efeitos de negativa, relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 8.212/1991. 
 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 
12.440, de 2011).  

 

2.2.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. 

2.2.2.2 - Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a documentação e, 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 

2.2.2.3 - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deste edital deverá ser concedida 
pelo presidente da comissão de licitação quando requerida pelo licitante, a não ser que exista 
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 

 
2.2.2.4 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.2.2 deste edital 
implicará decadência do direito à contratação, ensejando a aplicação das sanções cabíveis e a 
avaliação quanto ao prosseguimento do certame, nos termos do art. 19 do decreto Municipal N.º 
4.189/2016. 

 
2.2.2.5 - A falsidade das declarações prestadas (ANEXO XII), objetivando os 
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, poderá caracterizar o crime 
de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação 
pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, o afastamento 
da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 
 
 

2.2.3 - A documentação relativa à regularidade Jurídica, que consistirá, conforme o caso em: 
  

a – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores (os documentos deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva); 

 
c- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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d – 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. 

 
2.2.4 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 

a - Prova de registro da empresa, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho 
Regional de Engenharia - CREA da jurisdição da sede da licitante, para as atividades objeto desta 
licitação. 
 
b - Indicação do responsável técnico pelos serviços; 
 
c - comprovação de que o profissional (responsável técnico indicado) pertence ao quadro da 
licitante, nos termos do art.30, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, através da: 

 
c.1 - Apresentação do contrato de trabalho devidamente assinado pelas partes, e/ou da 
Carteira de Trabalho anotada na hipótese do profissional ser empregado da licitante. 
 
c.2 - Apresentação do Contrato Social e sua última alteração se o técnico for sócio-gerente, 
diretor ou dirigente da licitante. 

 
d - Comprovação de capacidade técnica profissional será feita comprovando que seu(s) 
responsável(eis) técnico(s), pertencente ao quadro permanente da empresa licitante tenham 
executado serviços semelhantes ao objeto desta licitação, nas mesmas características desta, 
mediante a apresentação de atestados, acompanhados com as respectivas certidões de acervo 
técnico (CAT) do profissional . 
 

d.1. – Não serão admitidos como válidos os atestados de fiscalização, gerenciamento ou 
supervisão de serviços em características semelhantes as da presente licitação; 
 
d.2 – Para avaliação e validação dos atestados de capacidade do(s) 
responsável(eis) técnico(s) da empresa licitante, a Comissão de Licitação levará em 
conta, como parcelas de maior relevância os seguintes serviços: 
 
a) Execução de obra semelhante ao objeto desta licitação, sendo de maior relevância na 
planilha os itens: Concreto /armado e alvenaria de bloco cerâmico. 

 

2.2.5 -  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 

            
a - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 

2.2.6 – Demais Declarações: As proponentes deverão apresentar para fins de assinatura de contrato: 
 

a- Termo de Compromisso, sugerido no Anexo X, assinado por sócio, diretor da empresa proponente, 
credenciado ou procurador; 

 
b- Declaração de conhecimento do Edital, e de que não tem nenhuma dúvida ou questionamento 

sobre o mesmo Edital, onde fique claro que possua pleno conhecimento de todas as informações, 
bem como de que recebeu todos os documentos da administração o que possibilitou a elaboração 
de sua proposta, aceitando e ficando submisso às condições do presente Edital. Sugestão de 
modelo desta declaração encontra-se no Anexo VII. 

 
c- Declaração, conforme modelo sugerido no Anexo VI, de que a empresa ou pessoa física 

proponente não está apenada com DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, por qualquer entidade da 
administração pública, ficando em caso positivo, ressalvado à Comissão Permanente de Licitação o 
direito de analisar o fato para eventual impugnação. A omissão de informações ou informação 
incorreta desclassificará a proposta. 
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d- Declaração de financiador ou não de campanha eleitoral no Município, conforme modelo Anexo XI. 

 
4 - DAS PROPOSTAS 
 
4.1 - O envelope da “PROPOSTA COMERCIAL” deverá externamente indicar o número da licitação, o 
nome do proponente ou licitante, data da licitação, objeto da mesma e, em destaque, o termo “ENVELOPE 
2 - PROPOSTA COMERCIAL”, com folhas numeradas sequencialmente, na ordem exigida neste edital, 
com rosto antes de cada documento e com índice, que, além das demais exigências, deverá conter 
obrigatoriamente: 
 
4.1.1- ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL 
 
No envelope 2 - Proposta Comercial, dando cumprimento à Lei Federal nº 5.194/66, LC nº 50/08 e Lei 
955/73, sendo que todos os documentos aqui solicitados são considerados como de fundamental 
importância, não podendo ser encarado como desnecessários ou sua exigência fruto de rigorismos, sendo 
de cumprimento obrigatório nos exatos termos do edital, deverão conter os seguintes documentos: 
 

a -  Preço Global Total e Preços unitários para a execução de todos os serviços relacionados nas 
planilhas de orçamentos, Anexo “III”, indicado em papel timbrado da empresa, devidamente 
assinada nos termos da legislação vigente e as que fundamentam esta licitação; 

 
a.1 - No preço global indicado na proposta pela execução dos serviços, consideram-se 
incluídas todas as despesas, inclusive as de mão de obra, materiais, máquinas e 
equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais e quaisquer outras despesas 
acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas aos trabalhos objeto desta 
licitação. 

 
a.2 - Os valores apresentados na Proposta Comercial devem se referir ao dia 01 (um) do mês 
da data limite fixada para apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta 
Comercial, que será considerada como a “data de referência dos preços”, devendo ser 
declarada formalmente esta condição na Proposta.   

 
b - Prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das 
propostas; 

 
c - Indicação detalhada da taxa de B.D.I. que será adotada nesta licitação. 

 
c.1 – O BDI adotado como base foi de 25%;  

             
d - Condições de pagamento: Os pagamentos serão efetuados pela contratante, 10 dias após a 
execução do serviço e aprovação pela Diretoria de Obras, Viação e Serviços Municipais, através de 
transferência bancária em conta cuja titularidade seja a do fornecedor, preferencialmente do Banco 
do Brasil. 
 

d.1 – Nas Notas Fiscais deverão constar a indicação do banco, agência e número de conta 
em que os pagamentos serão efetuados. 
 
d.2 - Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, a partir de 
então, incidirá correção monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado 
 
d.3 – O Preço apresentado na proposta é fixo e não sofrerá nenhum reajuste. 

 
5 - ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 - No dia, horário e local estabelecidos neste edital, na presença dos membros da Comissão Permanente 
de Licitação, também aqui denominada Comissão Julgadora, e representante dos interessados, a sessão 
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referente ao presente processo licitatório será iniciada, verificadas as formalidades legais e, serão abertos 
os envelopes da documentação denominados “ENVELOPE 1- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 
 
5.2 - A Comissão Julgadora da licitação examinará a documentação apresentada e deliberará da habilitação 
ou inabilitação dos participantes; 
 
5.3 - A Comissão Julgadora da licitação decidirá quanto às solicitações de inabilitação apresentadas pelos 
licitantes, dando ciência aos participantes, na própria sessão, ou em outra que será oportunamente 
convocada; 
 
5.4 - Ocorrendo desistência expressa dos participantes de recurso, às deliberações da Comissão Julgadora, 
o que constará em ata, se procederá, a critério da Comissão Julgadora, na mesma sessão ou em outra 
sessão a ser marcada, a abertura dos “ENVELOPE- 2 PROPOSTA COMERCIAL” dos habilitados. 
 
5.5 - Os recursos admissíveis são os constantes no Artigo 109 da Lei no. 8.666/93, e deverão ser dirigidos à 
Comissão Julgadora da licitação, sendo protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura. 
 
5.6 - Os recursos interpostos fora de prazo não serão conhecidos. 
 
5.7 - Serão devolvidos fechados os envelopes proposta comercial aos concorrentes inabilitados, após a 
contratação, desde que não interponham recursos ou após a sua denegação. 
 
5.8 - Não ocorrendo desistência expressa de recursos quanto à habilitação, estando todos os licitantes 
representados, se determinará nova data, sendo cientificados os participantes do prazo para sua 
interposição. 
 
5.9 - Decididos os recursos, a Comissão Julgadora convocará os participantes para a sessão de abertura 
das propostas. 
 
5.10 – A Comissão Julgadora da licitação examinará as Propostas apresentadas e verificado o atendimento 
deliberará pela classificação ou não classificação dos participantes; 
 
5.11 - A Comissão Julgadora da licitação decidirá quanto as solicitações de desclassificação apresentadas 
pelos licitantes, dando ciência aos participantes, na própria sessão, ou em outra que será oportunamente 
convocada; 
 
5.12 - Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte (Art. 44. LC 123/06). 
 
5.12.1-  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
 
5.12.2- Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 a- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado; 
 b- não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 
”a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do §§ 1o  do art. 44 da 
Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 c- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1o do art. 44 da Lei Complementar, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 d-  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 e-  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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5.13 - Toda e qualquer declaração deverá constar da ata da sessão, obrigatoriamente, ficando sem direito 
de fazê-lo as pessoas que não são representantes e não serão aceitas reclamações de fatos decididos, por 
pessoas ausentes, nem que presentes deixem de rubricar as propostas ou Ata da Sessão. 
 
5.14 - Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas de vantagens não previstas 
neste Edital, assim como propostas com condições baseadas nas propostas apresentadas pelos demais 
participantes do certame. 
 
5.15 – Será aberto prazo recursal previsto na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, sendo certo que se 
aceito por todos e as empresas abdicarem deste novo prazo recursal da decisão e classificação apontada 
pela comissão, esta poderá proceder a imediata adjudicação e homologação do resultado, sendo publicado 
em imprensa oficial este ato, devendo constar em ata essas manifestações. 
  
5.16 - Não serão admitidas propostas que apresentem preços irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos encargos, assim como, não serão 
aceitos preços avultosos em relação aos valores no mercado, bem como propostas que não estejam 
assinadas pelos competentes profissionais previstos nas leis que fundamentam esta licitação. 
 
5.17 - Será declarada vencedora do presente certame a empresa que apresentar o menor preço global. A 
Comissão Julgadora lavrará ata dos trabalhos, apontando os fundamentos da seleção efetuada, concluindo 
pela classificação na ordem numérica ordinal crescente, dos preços globais totais, adjudicando-se o objeto 
da licitação à primeira classificada. 
 
5.18 - No julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS serão aplicadas as disposições da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, no interesse do serviço público, de acordo com o seguinte 
procedimento: 
 
 a - Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS que: 
 

a.1 - não atenderem aos termos deste Edital e dos seus Anexos, bem como aquelas 
que não contiverem elementos técnicos suficientes para sua apreciação, e ou não 
apresentarem coerência nas informações, ou que cumpram as obrigações e atos 
previstos nas leis que fundamentam esta licitação.  

    
a.2 - revelarem-se manifestamente inexequíveis; 
 
a.3 - apresentarem o cronograma físico-financeiro em desacordo com o cronograma 
físico ou que se apresentarem de forma inexequível ao objeto desta licitação, ou de 
forma simplificada, ou ainda descumprindo as legislações que fundamentam esta 
licitação; 
 
a.4 - cuja documentação apresentar emendas, rasuras, entrelinhas ou inscrições à 
margem, sendo relevantes as exigências exatas do edital, não podendo a comissão 
relevar qualquer exigência aqui solicitada sob pena de nulidade da licitação; 
 
a.5 - deixarem de apresentar qualquer preço unitário solicitado na planilha de 
orçamentos ou ainda descumprindo as legislações que fundamentam esta licitação; 
 
a.6- apresentarem Preço Global Total superior ao previsto na planilha de 
orçamentos- Anexo II, ou ainda descumprindo as legislações que fundamentam 
esta licitação. 

                                    
6 - DO CONTRATO 
 
6.1 - A execução dos serviços objeto da presente licitação será contratada com a participante melhor 
classificada, conforme minuta de contrato que integra este Edital (Anexo V); 
 



 

 

 

10 

 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 - www.piracaia.sp.gov.br 

 

 

 

 

6.2 - O contrato será elaborado em conformidade com os artigos 60 a 64 da Lei Federal no. 8.666/93, 
alterada pela Lei Federal no. 8.883/94,. 
 
6.3 - Adjudicado o objeto da licitação à empresa e homologado pelo senhor Prefeito Municipal, um dos 
responsáveis pela participante vencedora, deverá comparecer no Setor de Licitação, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da convocação da Prefeitura Municipal de Piracaia, para assinatura do contrato. 
 
6.5 - A empresa contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - emitida 
pelo CREA OU CAU, relativa aos serviços objeto do contrato decorrente da presente licitação, bem como as 
guias de recolhimento do INSS, ISS e FGTS do mês anterior ao da assinatura, sendo que esta última 
deverá ser acompanhada da respectiva Relação de Empregados utilizados no presente serviço licitado; 
 
6.6 - A recusa da participante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias da 
convocação, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, ficando sujeita a multa de 20% (vinte 
por cento) do valor estimado do contrato, além das penalidades referidas em Lei. Nesta circunstância a 
Prefeitura poderá, a seu exclusivo critério, convocar outra participante, obedecida a ordem de classificação, 
para a assinatura do mesmo, (art. 64 § 2°, da Lei n° 8.666/93). 
 
7 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
7.1 - O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 90 (noventa) dias para a execução total do 
objeto da presente licitação, contado a partir da ordem de início dos serviços, sendo certo que qualquer 
pedido de prorrogação de prazo dependerá de causas imprevisíveis que prejudiquem o cronograma; 
 
7.2 - A ordem de início dos serviços será emitida pelo Departamento de Obras, Viação e Serviços 
Municipais, após a assinatura do contrato. 
 
7.3 - O pagamento será efetuado com base em medições mensais segundo o desenvolvimento físico da 
execução constatada observando-se: 
 

a) As medições dos serviços deverão ser efetuadas e apresentadas pela empresa contratada até o 
quinto dia útil subsequente, abrangendo todos os serviços executados no referido período, que 
serão submetidas à aprovação da diretoria de obras do Município; 
 
b) As medições serão acompanhadas das faturas, além das cópias autenticadas das guias de 
recolhimento do INSS, FGTS, ISS e cópia autenticada da relação de empregados e folha de 
pagamento dos funcionários da empresa, vinculados as obras e serviços objeto deste Edital; 

 
c) O valor de cada fatura não poderá ser superior ao preço dos serviços executados até a data de 
emissão da referida fatura; 

 
d) A Diretoria de Obras, Viação e Serviços Municipais apreciará a medição apresentada pela 
contratada, deliberando quanto ao pagamento no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da medição, após proceder competente vistoria e atestação de que os serviços 
atenderam ou não às especificações técnicas exigidas pela Prefeitura e se conferem as quantidades 
demonstradas. Se desta análise forem verificadas incorreções na medição apresentada, o prazo de 
pagamento será estendido até que as falhas sejam totalmente sanadas, o que será verificado 
através de nova análise e atestação por parte da Diretoria de Obras; 

 
7.4 - Os pagamentos serão efetuados pela contratante, 10 dias após a execução do serviço e 
aprovação pela Diretoria de Obras, Viação e Serviços Municipais, através de transferência bancária 
em conta cuja titularidade seja a do fornecedor, preferencialmente do Banco do Brasil. 
g.1 – Nas Notas Fiscais deverão constar a indicação do banco, agência e número de conta em que 
os pagamentos serão efetuados. 

g.2 - Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, a partir de 
então, incidirá correção monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado 
g.3 - O Preço apresentado na proposta é fixo e não sofrerá nenhum reajuste. 
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7.5 - A empresa contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias nas obras e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato, conforme legislação federal; 
 
7.6 - Todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, maquinas, transportes e translado, 
estadias, diárias, gratificações, seguro de pessoal, seguros em geral, outras de natureza trabalhista, 
previdenciária e fiscal, projetos executivos necessários e, ainda outras inerentes aos serviços contratados, 
são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA; 
 
8 - DO RECEBIMENTO 
 
8.1 – As condições de recebimento do objeto estão estabelecidas na Clausula VIII da minuta do 
contrato – Anexo V deste edital. 
 
9 – PAGAMENTO 
 
 9.1 – As condições de pagamento estão estabelecidas na Clausula VI da minuta do contrato – Anexo 
V deste edital. 
 
10 - DAS PENALIDADES 
 
10.1- Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao não 
cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais  
pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal 
8666/93, e suas atualizações, as seguintes penalidades: 
   

a - A contratada será multada em 0,50% (meio  por cento) ao dia de atraso na entrega da obra, 
calculada sobre o valor contratual. 
 
b - A contratada será multada em 10% (DEZ), sobre o valor contratual em caso de: 

  b1 - não dar início ao serviço contratado no prazo previsto, sem motivo justificável; 
  b2- pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual; 

b3- interrupção igual ou superior a 5 (cinco) dias corridos, sem motivo justificável e aceito 
pela contratante; 

 
c- A contratada será multada em 20% (vinte por cento), sobre o valor contratual em caso de: 

  c1 - abandono dos serviços ora contratados; 
c2 - recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente 
dentro do prazo estabelecido pela Administração (item 6.6 deste Edital) 
 

d - As penalidades previstas serão descontadas em dobro no caso de reincidência; 
 
10.2 - Quando for o caso, as multas serão descontadas, sempre do primeiro pagamento a que tiver a 
contratante que efetuar à contratada, sem prejuízo de outras medidas legais que se fizerem necessárias à 
cobrança das multas. 
       

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é o 
presente Convite afixado no quadro de avisos e publicado no site da Prefeitura Municipal. 

 
Piracaia, 14 de outubro de 2020. 

 
 
 

     
   DR. JOSE SILVINO CINTRA 

                                    Prefeito Municipal 
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ANEXO I -  MEMORIAL DESCRITIVO  

 
 
 
OBRA: CONSTRUÇÃO DOS GAVETARIOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. 
LOCAL: R. ROSA SPINA S/N, JARDIM SUDO – PIRACAIA –SP. 
 
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 – DA SINALIZAÇÃO 
 
A via do objeto do presente deverá ser devidamente sinalizada com placas de orientação, cones, placas de 
sinalização e deverão ser colocadas em posição e condições visíveis durante o dia e a noite e em distância 
compatível com a segurança dos pedestres. 
 
Uso de equipamento de segurança 
Todo o EPI necessário para a execução das atividades deverá estar em perfeita condição de uso e 
conservação, bem como apresentar, de forma indelével, o número do CA (Certificado de Aprovação) 
emitido pela Secretaria da Segurança e Saúde no Trabalho do MTE.  
Nota: Não é permitido o compartilhamento de Equipamentos de Proteção Individuais.  

 
A Contratada tem obrigação de:  
a) adquirir o tipo adequado de EPI à atividade que será desenvolvida pelos empregados;  
b) fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo MTE;  
c) treinar o empregado sobre o uso adequado do EPI; 
d) tornar obrigatório o seu uso;  
e) substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;  

 
Os EPIs básicos, para as atividades da contratada, são:  

 
Capacete  
 
Proteção da cabeça contra a projeção e/ou queda de objetos, contato com partes energizadas, etc.  
 
Botina de Segurança com biqueira e palmilha anti-perfurante  
Proteção dos pés contra a queda de objetos, esmagamento, corte, perfuração, proteção elétrica, etc.  

 
Óculos de proteção  
Proteção dos olhos contra a projeção de objetos, calor, intensidade luminosa, radiação.  

 
Máscaras de proteção respiratória  
Proteção contra inalação de poeiras, fumos e gases nocivos à saúde. 

 
Luvas  
Proteção das mãos contra materiais abrasivos, cortantes, produtos químicos, calor e eletricidade.  
 
Proteção contra quedas  
Cinto paraquedista, corda salva-vidas e trava-quedas e/ou outro dispositivo para escalada em altura. 
Proteção contra quedas em trabalhos acima de 1,8 metros de altura.  

 
Protetor Auricular  
Para atividades com furadeiras, brocas, marteletes, esmerilhadeiras, lixadeiras e que provocam ruído 
intenso. Todo EPI deve possuir o Certificado de Aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho, 
que deve estar gravado de forma indelével em seu corpo.  
 
A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal executados ou em 
desacordo com as condições deste memorial e projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das 



 

 

 

13 

 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 - www.piracaia.sp.gov.br 

 

 

 

 

exigências dentro do prazo determinado por lei. 
 
Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da empreiteira, inclusive todas e 
quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou falta grave, também a 
terceiros. 
 
2.0 – LIMPEZAS DO TERRENO E REGULARIZAÇÃO 
 
Inicialmente a empresa executora da obra (CONTRATADA), através de sua equipe de topografia, deverá 
realizar a marcação do local o qual deve seguir rigorosamente o projeto em anexo. Somente após as 
marcações da topografia, deverão iniciar a raspagem superficial do terreno. O espaço da obra deverá ser 
limpo, aterrado e regularizado aos níveis do projeto, devendo o local reservado à obra estar livre de raízes, 
mato, tocos de árvores ou outros materiais orgânicos, de modo a prevenir futuros recalques decorrentes de 
sua decomposição. Será periodicamente feita a remoção de todo o entulho e detritos que venham a se 
acumular no decorrer da obra. A limpeza permanente da obra é necessária sempre após o término dos 
serviços o que proporcionará um ambiente salutar aos empregados envolvidos. 
 
2.1 - LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA  
 
A obra deverá ser locada, preferencialmente, com a utilização de teodolito. A demarcação dos passeios e 
canteiros será feita com o auxílio de cavaletes nivelados. 
 
3.0 - FUNDAÇÃO  
 
Será realizada de forma compatível com as cargas, será realizada com brocas tipo estacas de concreto 
armado com diâmetro de 25cm já completa, vigas baldrames de 30x40 cm armaduras em barras de aço CA-
50 e concreto preparado no local com fck = 30Mpa, será feito toda a impermeabilização da viga baldrame 
com emulsão asfáltica semi flexível. 
 
4.0 - ESTRUTURA E ALVENARIA 
 
4.1 - Alvenaria: 
 
A estrutura (pilares, vigas e lajes) propostas pelo projeto, nesse caso  será em concreto armado, cujo 
projeto será fornecido pela empresa ganhadora. O dimensionamento dos elementos estruturais obedecerá 
às normas vigentes para cálculo de estruturas de concreto e aço devendo, sempre que possível, seguir as 
dimensões indicadas no projeto de arquitetura. 
 As alvenarias serão de vedação de blocos ceramicos de 14x19x39cm de boa qualidade, A argamassa de 
assentamento será de cimento e areia no traço 1:6 (com utilização de vedalit ou similar). As fiadas serão 
perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, a fim de que o revestimento seja uniforme e menos 
espesso.  
 
4.2 - Cintamento 
 
À “altura de 1,00 m a partir do piso deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia lavada, dois 
ferros CA-50 ø 1/4”. Na altura de 2,20 m, no respaldo de 4,00m e no respaldo do telhado, deveram ser 
executadas canaletas cerâmica com 4 ferros corridos CA-50, ø 5/16”, com estribos em ferro CA-60, ø 
5,00mm a cada 0,20m. 
 
4.3 - Laje Treliçada  
 
Execução de laje pré-fabricada comum (vigota treliçada/lajota) beta 0,12m, e beta 0,08m montada no local, 
preenchida com concreto Fck=25MPa na espessura mínima de 5 cm, com armadura de tela de aço 1/4" 
(elemento de enchimento com 8 cm). Após a cura e desforma, a laje deverá estar limpa e sem imperfeições. 
Todo o concreto estrutural deverão ser Fck=25MPa. Quando a concretagem for interrompida, deverão ser 
tomados todos os cuidados necessários para uma perfeita aderência, de maneira que não haja diminuição 
da resistência da referida peça. Após o lançamento, a cura do concreto deverá ser mantida por pelo menos 
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sete (7) dias com as formas. As desformas deverão ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas 
Brasileiras e cuidadosamente retiradas para não danificar as peças. 
 
 
5 - REVESTIMENTO 
 
5.1 - Chapisco para Parede  
Todas as paredes, ainda sem o acabamento de emboço e reboco deverão receber uma camada de 
chapisco com argamassa de cimento e areia grossa lavada no traço 1:3 com espessura média de 5 mm. 
Depois de serem devidamente isentadas de pó e molhadas adequadamente a fim de evitar-se a cura 
prematura do cimento. 
 
5.2 - Rebocos para parede  
Todas as paredes que receberão o revestimento de chapisco tratado no item anterior deverão receber 
revestimento de reboco em camada única, e=35mm, constituída de cimento, cal hidratada e areia fina 
lavada, traço 1:2:8, com acabamento de superfície taliscada e desempenada de forma regular e uniforme 
sem depressões ou ondulações. 
 
6 - COBERTURA 
 
A cobertura terá estrutura em alvenaria e terça de madeira de 1ª qualidade, as peças estruturais postas no 
canteiro de serviços, deverão se apresentar absolutamente limpas (isentas de rachaduras, rebarbas, 
manchas de unidade, etc.), adequadamente tratadas, nas dimensões adequadas às necessidades do 
projeto. Os telhados deverão apresentar inclinação conforme projeto arquitetônico, compatível com a telha 
de fibro cimento, especificada em projeto e cobrimentos adequados à inclinação adotada de modo que sua 
estanqueidade às águas pluviais seja absoluta, inclusive quando da ocorrência de chuvas de vento de 
grande intensidade, normais e previsíveis. 
 
Todos os telhados deverão ser executados com peças de concordância e com os acessórios de fixação, 
vedação, etc., recomendados pelo fabricante dos elementos que os compõe e de modo a apresentarem 
fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si. As telhas deverão ser de fibrocimento, não sendo 
permitido o uso de telhas que apresentem defeitos de fabricação ou de manuseio inadequado tais como 
trincas, protuberâncias, depressões, remendos, concentrações anormais, etc. O sentido de montagem dos 
telhados deverá ser contrário ao da ação dos ventos dominantes de modo que seja evitada a infiltração de 
águas pluviais ao longo dos cobrimentos longitudinais. Concluídos os serviços a cobertura deverá se 
apresentar limpa e absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execução como: pregos, 
arames, pedaços de telha ou de argamassa solta, etc. Os rufos de acabamento e as calhas da cobertura 
serão executados em chapa de aço galvanizado nº 24, conforme projeto. 
 
7 - PINTURA E REVESTIMENTOS 
 
7.1 - Pintura 
Os serviços de pintura somente poderão ser executados por profissionais comprovadamente competentes.  
 
As pinturas somente poderão ser executadas se as superfícies em que forem aplicadas estiverem 
convenientemente limpas, secas e preparadas. Durante a execução dos serviços e até a sua secagem 
completa deverão ser tomados vários cuidados para que não haja levantamento e disposição de pó. Não 
poderá ser procedida a execução da demão seguinte enquanto não tiver decorrido o intervalo mínimo de 1 
dia da demão anterior ou esta não estiver totalmente seca. Se as demãos sucessivas forem de massa e 
tintas deverão ser respeitadas o intervalo mínimo de 2 dias. Os serviços deverão ser executados 
cuidadosamente e de modo limpo protegendo a parte já pintada ou que permanecerão aparentes isentas de 
pingos e salpicaduras. Para tanto serão providenciadas proteções do tipo "máscaras" e separações ou 
mesmo pintura com preservador plástico que permita a posterior remoção da película de proteção.  
 
Eventuais respingos e manchas deverão ser cuidadosamente retirados antes de a tinta secar e com a 
utilização de removedor adequado. Somente serão admitidas para pintura tintas preparadas em fábrica.  
 
Quando do seu fornecimento em obra, as mesma deverão estar com a embalagem intacta permitindo assim  
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a comprovação da sua autenticidade. Todos os materiais empregados na execução da pintura (látex acrílico 
e PVA, esmalte, sintético, etc.) serão necessariamente de primeira linha. As cores das pinturas serão 
definidas pelo Depto. Técnico da Prefeitura, quando a contratada deverá providenciar a execução de 
amostras em dimensões tais que permitam sua definição. 
 
7.2 - Pinturas a Base de Látex Acrílico (Área Externa)  
 As paredes deverão ser lixadas e preparadas para aplicação da pintura. Nas paredes externas, 
primeiramente deverão ser aplicadas Uma (1) demão de selador acrílico para posterior aplicação de látex 
acrílico em Duas (2) demãos. Nas paredes internas, primeiramente deverão ser aplicadas uma (1) demãos 
de selador acrílico para posterior aplicação de látex acrílico em duas (2) demãos. Deverá ser executado 
pintura de esmalte sintético em todas as portas e janelas de madeira  e também no peitoril metálico. O 
acabamento final da pintura deverá se apresentar totalmente uniforme e sem o inconveniente de marcas de 
retoques. Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem necessárias para tornar a superfície 
perfeitamente coberta sem demonstração de qualquer tipo de fundo.  
 
7.3 – Ventilação. 
 
Os gases devem ser coletados por meio de tubulações e levados até o filtro de carvão ativado que ficará 
situado acima da laje impermeabilizada e telhado. 
 
8 – PASSEIO 
 
8.1 – LIMPEZA 
A empresa executora da obra (CONTRATADA), através de sua equipe de topografia, deverá realizar a 
marcação do local o qual deve seguir rigorosamente o projeto em anexo. Somente após as marcações da 
topografia, deverão iniciar a raspagem superficial do terreno. O espaço da obra deverá ser limpo, aterrado e 
regularizado aos níveis do projeto, devendo o local reservado à obra estar livre de raízes, mato, tocos de 
árvores ou outros materiais orgânicos, de modo a prevenir futuros recalques decorrentes de sua 
decomposição. Será periodicamente feita a remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular 
no decorrer da obra.  
 
8.2 – EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO 
Na área onde serão implantados os pisos intertravados serão preenchidos com 0,8 cm de areia média 

oriundas de jazidas transportadas por caminhões basculantes e depositada de forma que preencha toda 

sua extensão. Após a regularização do piso a área destinada ao calçamento receberá o piso intertravado de 

concreto com modelo de bloco retangular no tamanho de 20x10cm com espessura de 6cm com FCK 

35MPA cor natural e coloridos assentados sobre colchão de areia. Todos os acessos terão rebaixamentos 

de 8,33% de Inclinação para pessoas portadora de necessidades especial, obedecendo às normas da 

ABNT 9050/2004 e normas técnicas da construção civil. Nas extremidades dos pisos os blocos pré-

moldados deverão ser assentados as guias de jardim de 7cm x 11cm x 100cm para efetuar a contenção do 

piso.  

 

9 – PAISAGISMO 
A empresa contratada para executar os serviços de implantação dos jardins deverá seguir as tabelas de 
quantidades constantes do projeto, respeitando o porte e o distanciamento de plantio nela sugeridos. Além 
de fornecer mudas em perfeitas condições fitossanitárias, essa empresa deverá adotar cuidados especiais 
ao executar as obras, de modo a garantir não só a integridade do projeto quanto o bom desenvolvimento de 
todas as espécies vegetais. Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser 
introduzido, qualidades das mudas e manuseio das mesmas. 
 
9.1 – LIMPEZA E PREPARO GERAL DO SOLO: Todo entulho e restos da obra civil deverão ser 
eliminados nas áreas de plantio; Tanto o mato quanto ervas daninha (incluindo suas raízes) deverá ser 
eliminado; A terra existente deverá ser revolvida em toda área do plantio, eliminando os torrões; Todo o 
terreno deverá ser coberto com uma camada de 15 centímetros de terra própria para plantio. 
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9.2 – COVAS PARA ÁRVORES E PALMEIRAS: As covas deverão ter dimensões de 80 x 80 centímetros, 
com 80 centímetros de profundidade. O solo existente deverá ser retirado e substituído por terra de boa 
qualidade, própria para plantio e isenta de praga e ervas daninha. Além disso, a essa terra deverá ser 
adicionado adubo orgânico nas seguintes proporções especificado pelo departamento competente da 
Prefeitura Municipal. 
 
9.3 – PLANTIO DE GRAMADOS: O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou 
mecanicamente) numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma 
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil. O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da 
colocação das placas de grama. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e 
recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m2 de 
grama por m2 de solo. O terreno ou floreira deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 
 
9.4 – PLANTIO DE ARBUSTOS FLORÍFEROS: Nas áreas onde serão plantados os arbustos floríferos dos 
tipos moreia branca, buxinho e agave, o solo existente deverá ser removido, numa profundidade de 15 
centímetros, e substituído por terra de superfície isenta de pragas e ervas daninhas, usando as mesmas 
proporções de adubo orgânico por m3. 
 
9.5 – BANCOS: Os bancos novos a ser implantado deverão estar de acordo com as normas técnicas e 
seguir as recomendações do fabricante da peça. Nos locais indicados em planta serão instalados bancos 
em madeira tratados sobre alvenaria conforme especificações dos projetos de detalhamento. 
 
10 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
10.1 – LIMPEZA GERAL 
A contratada deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação e todo o entulho deverá 
ser retirado para local de bota fora. Todos os cuidados deverão ser tomados pela contratada nos serviços 
de limpeza que deverão ser feitos de maneira adequada. 
 
10.2 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Todos os materiais a serem utilizados deverão ser homogêneos, ou seja, da mesma padronização, de 
forma a manter um padrão qualitativo e estético da obra. 
 
10.3 – INSPEÇÃO FINAL 
Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção final com a participação 
conjunta da contratada, fiscalização e a PMP. 
 
10.4 – DETALHES/RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Deverá ser apresentado A.R.T. recolhida da obra, assumindo a contratada toda a responsabilidade técnica 
pela execução da obra. 
 
Os detalhes referentes ao CATALOGO DE SERVIÇOS SINAPI/CPOS/SIURB, adotados como padrão para 
esta obra, deverão ser de conhecimento prévio da empresa CONTRATADA, não devendo e podendo a 
mesma alegar ignorância quanto ao assunto. 
 
Placa de identificação de obra: 
Esses serviços compreendem em aquisição e assentamento das placas de identificação da obra, sendo o 
modelo oficial da união. 
 
Piracaia, 10 de Setembro de 2020. 
 
____________________________________ 
Arq° Maria Lucia Bonetti 
CAU: A8419-0 

 
 
 



 

 

 

17 

 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 - www.piracaia.sp.gov.br 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

Projeto Básico / Projeto Executivo 
 

O PROJETO BÁSICO é parte integrante deste edital e poderá ser examinado e adquirido na Divisão de 
Licitação da Prefeitura, localizada na Avenida Dr. Candido Rodrigues, 120, Centro, Piracaia/SP ou no site 
do município: www.piracaia.sp.gov.br, no link Licitações – Convite 2020. 

 
O Projeto Executivo será desenvolvido concomitantemente com a execução dos serviços pela empresa 
vencedora do certame e autorizado pela administração. 
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ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
 

  
 

Construção dos Gavetarios no Cemiterio Municipal. 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Critério de Medição BASE BOLETIM CPOS 178 (COM DESONERAÇÃO). BDI: 25% 

BOLETIM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
 VALOR 

UNIT.  
VALOR UNIT.    
C/ BDI 25% 

TOTAL 

                  

                  

  1   SERVIÇOS PRELIMINARES          R$     4.453,58  

CPOS 1.2 02.09.04 
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 
diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com 
transporte no raio de até 1,0 km 

m² 77,74  R$        2,43   R$            3,04   R$        236,14  

CPOS 1.3 02.10.020 
Locação de obra de edificação, com reaproveitamento de 10 
vezes. 

m² 77,74  R$        9,28   R$          11,60   R$         901,78  

CPOS 1.4 03.01.200 
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e 
descarregamento 

m³ 7,52  R$    352,73   R$        440,91   R$        3.315,66  

      GAVETÁRIO          R$      21.711,52  

  2   INFRAESTRUTURA           

CPOS 2.1 06.01.020 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,50 m 

m³ 4  R$       34,13   R$          42,66  R$          170,65  

CPOS 2.2 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 24  R$       44,52   R$          55,65   R$       1.335,60  

CPOS 2.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1000  R$        6,24   R$            7,80   R$      7.800,00  

CPOS 2.4 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 23  R$     319,13   R$        398,91   R$      9.174,99  
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CPOS 2.5 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 31  R$       60,95   R$          76,19   R$      2.361,81  

CPOS 2.6 32.17.030 
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e 
água de percolação 

m² 71,7  R$        9,69   R$          12,11   R$          868,47  

  3   ALVENARIA          R$     55.091,62  

CPOS 3.1 14.04.200  
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - 
classe C 

m² 52,5  R$       50,22   R$          62,78   R$       3.295,69  

CPOS 3.2 14.10.101  Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 126  R$       47,26   R$          59,08   R$       7.443,45  

CPOS 3.3 17.02.020 Chapisco m² 105  R$        4,61   R$            5,76   R$          605,06  

CPOS 3.4 17.02.220 Reboco m² 105  R$        8,88   R$          11,10   R$       1.165,50  

CPOS 3.5 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 3  R$     319,13   R$        398,91   R$       1.196,74  

CPOS 3.6 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 150  R$        6,24   R$            7,80   R$       1.170,00  

CPOS 3.7 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 30  R$     139,34   R$        174,18   R$       5.225,25  

CPOS 3.8 13.01.130 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 
(8+4) e capa com concreto de 25 MPa 

m² 215,16  R$       86,45   R$        108,06   R$      23.250,73  

CPOS 3.9 19.01.022  Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 44,64  R$     210,38   R$        262,98   R$      11.739,20  

  4   PINTURA E REVESTIMENTOS          R$       1.104,90  

CPOS 4.1 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 43,78  R$       20,19   R$          25,24   R$       1.104,90  

  5   VENTILAÇÃO          R$       5.293,72  

CPOS 5.1 46.02.050 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

m 74,4             30,04   R$          37,55   R$       2.793,72  

CPOS 5.2 cotação FILTRO DE CARVÃO ATIVADO  
un 

1  R$  2.000,00  
 R$      

2.500,00  
 R$       2.500,00  

  6   PASSEIO          R$       7.423,37  

CPOS 6.1 54.01.010 
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 
controle do proctor normal 

m² 74,65  R$        2,01   R$            2,51   R$          187,56  

CPOS 6.2 54.01.220 Base de bica corrida m³ 3,73  R$     113,80   R$        142,25   R$          530,59  

CPOS 6.3 54.04.340 
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em 
areia 

m² 74,65  R$       57,07   R$          71,34   R$       5.325,34  

SIURB 6.4 51600 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 
7 X 11 X 100CM (IE-3) 

M 34  R$       19,10   R$          23,88   R$         811,75  

CPOS 6.5 11.18.180 Colchão de areia m³ 3,73  R$     121,85   R$        152,31   R$          568,13  
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  7   PAISAGISMO e MOBILIÁRIO          R$       2.586,96  

CPOS 7.1 34.01.020 
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 
canteiros) 

m² 30,35  R$        1,37   R$            1,71   R$            51,97  

CPOS 7.2 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 23  R$        8,82   R$          11,03   R$          253,58  

SINAPI 7.3 4708 PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA m² 6,25  R$       65,26   R$          81,58   R$          509,84  

SIURB 7.5 18-02-75 LATÂNIA (LATANIA SPP) un  3  R$       60,02   R$          75,03   R$          225,08  

SINAPI 7.6 365 
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM (AGAVE) 

un  7,00  R$       26,18   R$          32,73   R$          229,08  

CPOS 7.7 35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria m² 7,2           146,38   R$        182,98   R$       1.317,42  

  8   COBERTURA          R$       7.354,61  

CPOS 8.1 16.03.010 
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado de 6 mm 

m² 64,03  R$       39,20   R$          49,00   R$       3.137,47  

CPOS 8.2 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 26,65  R$       62,53   R$          78,16   R$       2.083,03  

CPOS 8.3 46.02.060  
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões 

m 18  R$       51,38   R$          64,23   R$       1.156,05  

CPOS 8.4 15.01.330  Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal m² 64,03  R$       12,22   R$          15,28   R$          978,06  

         

  
10 de Setembro de 2020 

  
 PIRACAIA/SP   R$   105.020,28  

  
Data 

   
 Local  

  

         

   
MARIA LUCIA BONETTI 

     

   
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

21 

 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 - www.piracaia.sp.gov.br 

 

 

 

 

 
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO – DESEMBOLSO 

 

OBRA:   PRAZO PROPOSTO     DATA BASE:  

CONSTRUÇÃO DOS GAVETARIOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. 
  

INÍCIO:  05 dias da data da 
assinatura do contrato     abril-20 

  
FINAL: 90 dias a partir da data de 
ordem de Inicio       

Rua. ROSA SPINA S/N, Jardim Sudo PIRACAIA Sp. 
    

  

   
      

   
  

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA   

PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 60 dias PERÍODO: 90 dias TOTAL 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias  

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:              

30 dias 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias  

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:              

30 dias 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias  

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:              

30 dias   

    
    

1 Serviços Preliminares  
m² 77,74     77,74 

R$ 4.453,58     4.453,58 

2 INFRAESTRUTURA  
m 71,70     71,70 

R$ 21.711,52     21.711,52 

3 ALVENARIA  
m² 71,72 71,72 71,72 143,44 

R$ 18.363,87 18.363,87 18.363,88 55.091,62 

4 PINTURA E REVESTIMENTO 
m²     43,78 0,00 

R$     1.104,90 1.104,90 

5 VENTILAÇÃO 
m     74,40 0,00 

R$     5.293,72 5.293,72 

6 PASSEIO 
uni   37,32 37,33 37,32 

R$   3.711,68 3.711,69 7.423,37 
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7 PAISAGISMO E MOBILIARIO 

m²     30,35 30,35 

R$     2.586,96 2.586,96 

6 COBERTURA   
m²   64,03   64,03 

R$   7.354,61   7.354,61 

          

          

T O T A L  44.528,97 29.430,16 31.061,15 105.020,28 

          

          
ASSINATURA: _______________________ 

        
Arq. Maria Lucia Bonetti. 

        CAU: A8419-0   
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

 
Processo nº ...../20__ - CONVITE  Nº. ....../__ 
 
Contratante: MUNICIPIO DE PIRACAIA 
Contratado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS 
GAVETÁRIOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E 
PROJETOS EM ANEXO. 
 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
Valor: R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
 
Prazos:  Início - após a emissão da ordem de serviço. 
  Termino – 90 (noventa) dias, contados da ordem de início. 
 
Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, o Município Piracaia, com sede na 
Prefeitura Municipal, localizada a Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Centro, nesta, inscrita no CGC/MF, sob 
o nº. 45.279.627/0001-61, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, casada, CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX, R.G. nº  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SSP/SP, residente na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX, Jd. 
XXXXXXXXXX, nesta cidade de Piracaia, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.(FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO 
MUNICÍPIO/NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL NO MUNICÍPIO), com sede em 
XXXXXX/SP, Cep:12970-000, Rua XXXXXXX, XXX, cadastrada no C.N.P.J nº XXXXXXXXXXXXXX-XX, 
Inscr. Estadual: n º XXXX, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de 
identidade n° .XXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Cargo que ocupa na empresa: ....., 
doravante designada simplesmente CONTRATADA, por autorização exarada no processo nº ....../20__, têm 
entre si justo e contratado o que se segue, que mutuamente aceitam e outorgam a saber : 
 

CLÁUSULA I - DOS SERVIÇOS 
 

A CONTRATADA, por força do presente instrumento, e por este e na melhor forma de direito, se obriga e 
se compromete para com a CONTRATANTE a executar os serviços OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS 
GAVETÁRIOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E 
PROJETO EM ANEXO, nas quantidades e especificações, contidas no projeto básico, com fornecimento 
completo de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução das obras e serviços 
conforme plantas, memoriais e orçamentos apresentados e de conformidade com o Edital, e demais 
elementos do processo nº ...../20__ que constitui a CONVITE nº ...../20__, que ficam fazendo parte 
integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui estivessem transcritos. 

 
CLÁUSULA II - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 
1 - O regime de execução deverá ser empreitada por preço unitário. Todas as despesas necessárias para a 
perfeita execução dos serviços correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, bem como as despesas 
referentes a leis sociais, previdenciárias, seguros de operários e contra terceiros, correndo ainda por sua 
conta o pagamento de quaisquer tributos ou contribuições oriundos da empreitada deste contrato. 
 
1.1 - Os serviços seguirão o plano de trabalho e metodologia de execução especificados no Memorial 

Descritivo da CONTRATANTE, o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento, como se aqui 
estivesse transcrito. 

 
1.2 - O Projeto Executivo será desenvolvido com a execução dos serviços pela empresa 

contratada e autorizado pela administração. 
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1.3 - A CONTRATADA compromete-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
 
1.4 - Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas da ABNT, de higiene e 
segurança, de proteção dos serviços contra eventos extremos, bem como todas as especificações, 
determinações e ordens de serviços expedidas pela Diretoria de Obras da CONTRATANTE e dos 
documentos integrantes da pasta do Convite N° ...../20__. 
 
1.5- Os serviços correlatos eventualmente que se façam necessários, tais como sondagem de solo, corpos 
de prova, projetos de fundação, licenciamentos e projetos executivos das diversas especialidades de 
engenharia, são de responsabilidade da contratada, estando inclusos em seus preços, conforme declaração 
constante da sua proposta licitatória.  
 
1.6- A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, é da 
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 
 
1.7- Após a assinatura do contrato a empresa vencedora receberá do Departamento de Obras uma ORDEM 
DE INÍCIO DE SERVIÇO.  
 
1.8 - O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 90 (noventa) dias para a execução total do 
objeto da presente licitação, contado a partir da ordem de início dos serviços, prazo este prorrogável a 
critério da Prefeitura, se devidamente justificado; 
 
1.9- A empresa só poderá apresentar medição após a realização de todos os serviços constantes no 
Cronograma físico da Obra. 
 

CLÁUSULA III - DOS PREÇOS 
 
Ficam ajustados os preços unitários constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA e ora aceita 
pela CONTRATANTE. 
  

CLÁUSULA IV - DO VALOR 
 
O valor deste contrato é de R$............ (....................................................................) a ser pago na forma 
especificada cláusula VI deste instrumento. 
   

CLÁUSULA V - DA DOTAÇÃO 
 

O recurso financeiro, para fazer face às despesas do objeto deste Edital, correrá por conta da 
dotação orçamentária vigente codificada sob numeração: 956-5771-00086-15.452.0009.2-
018.4.4.90.51.00.00  01-TESOUTO  110-GERAL 

 
 
CLÁUSULA VI - DO PAGAMENTO 
 
1 – O pagamento será liberado após o recebimento e aceite da medição pelo Departamento de Obras da 
prefeitura, no prazo de 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal, através de transferência bancária em 
conta cuja titularidade seja a do fornecedor. 

 
1.1 – Nas Notas Fiscais deverão constar a indicação do banco, agência e número de conta em que 
os pagamentos serão efetuados. 
 
1.2 - Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, a partir de então, 
incidirá correção monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado. 
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2. A apuração deverá se dar segundo o desenvolvimento físico da execução constatada, com apuração e 
aprovação baseada nos preços unitários e unidades previstas na planilha proposta da contratada, 
observando-se: 
 
2.1 - A medição dos serviços deverão ser efetuadas com base nos preços unitários constantes da proposta, 

e apresentada pela CONTRATADA até o quinto dia útil subsequente, abrangendo todas as obras e 
serviços executados no referido período, que serão submetidas à aprovação da fiscalização da 
CONTRATANTE; 

 
2.2 - A medição deverá vir acompanhada das faturas, além das cópias autenticas das guias de 

recolhimento do INSS, FGTS, ISS e cópia autenticada da relação de empregados e folha de pagamento 
dos funcionários da empresa, vinculados aos serviços objeto deste instrumento; 

 
2.3 - O valor da fatura não poderá ser superior ao preço dos serviços executados até a data de emissão da 

referida fatura. 
  
2.4 - O Departamento de Obras da CONTRATANTE apreciará a medição apresentada pela 
CONTRATADA, deliberando quanto ao pagamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do 
recebimento da medição, após proceder a competente vistoria e atestação de que os serviços atenderam 
ou não às especificações técnicas exigidas pela CONTRATANTE e se conferem as quantidades 
demonstradas. Se desta análise forem verificadas incorreções na medição apresentada, o prazo de 
pagamento será estendido até que as falhas sejam totalmente sanadas, o que será verificado através de 
nova análise e atestação por parte da Diretoria de Obras da CONTRATANTE; 
 

CLÁUSULA VII - DOS PRAZOS  
 
1- Os serviços serão iniciados após a emissão da competente ordem de início de serviço e terá 90 
(noventa) dias contados da ordem de início, para sua conclusão, prazo este prorrogável a critério da 
CONTRATANTE e/ou devidamente justificado. 

 
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

 
1 - Os serviços serão fiscalizados e supervisionados pelo Diretor de Obras da CONTRATANTE, que anotará 
as falhas que observar e as providências tomadas para saná-las, ou ainda, a recusa da CONTRATADA em 
saná-las. Também o Diretor de Obras será o órgão encarregado de atestar a execução dos serviços através 
de funcionários habilitados de engenharia, do seu quadro permanente, para efeito de medição, necessária 
ao pagamento do preço e também o responsável de, concluída a obra, indicar o seu recebimento, nos 
termos desta cláusula. 
 
2 - A CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, completar a fiscalização dos serviços através do 
quadro técnico permanente da Prefeitura habilitados junto ao CREA para tal, e concluir pelo recebimento, 
ou rejeição, no todo ou em parte, das obras e serviços executados aplicando-se nessa última hipótese 
(rejeição dos serviços), à CONTRATADA, as sanções previstas para os casos de inadimplemento. A 
fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas no 
Código Civil e dos danos que vier a causar à CONTRATANTE, por culpa ou dolo de seus funcionários ou de 
seus prepostos na execução do contrato. 
 
3 - A CONTRATANTE não aceitará subempreiteiras de serviços. 
 
4 – Os serviços concluídos serão recebidos PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
 

4.1 – Os serviços concluídos só serão recebidos em DEFINITIVO após o decurso do prazo de 60 
(sessenta) dias contados da emissão da aceitação provisória, por engenheiro habilitado do 
Departamento de Obras ou por outra especialmente designada para este mister. Durante este 
período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade a entrega em perfeito estado dos locais da 
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prestação dos serviços. Qualquer falha ou déficit na execução do serviços durante os dias que 
antecedem a finalização ou após a sua entrega oficial deverá ser prontamente sanada e 
regularizado os serviços às expensas da CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades 
contratuais aqui previstas. 

 
Durante este período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade a entrega em perfeito estado 
dos locais da prestação dos serviços. Qualquer falha ou déficit na execução do serviços durante os 
dias que antecedem a finalização ou após a sua entrega oficial deverá ser prontamente sanada e 
regularizado os serviços às expensas da CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades 
contratuais aqui previstas 

  
4.2 - A CONTRATADA ficará obrigada ao refazimento, às suas expensas e sem quaisquer ônus 
para a CONTRATANTE das partes que forem consideradas imperfeitas ou insatisfatórias. 

 
5 - A CONTRATADA deverá manter a sede e locais de execução dos serviços em perfeitas condições de 
limpeza durante o seu desenvolvimento, e, por ocasião da entrega, todos os entulhos, resíduos de qualquer 
espécie, restos de materiais, maquinas, equipamentos de sua propriedade, já deverão estar removidos do 
local, sob pena de os serviços não serem recebidos pelo CONTRATANTE. 
 
6 - A CONTRATADA se responsabilizará por acidentes que venham a ocorrer no local dos serviços, por 
deficiência de execução ou proteção, dada a falta de equipamentos de segurança e sinalização, assim 
como toda medida existente de proteção ambiental. 
 
7 - A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas 
concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e 
registros contábeis. 
 

CLÁUSULA IX - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
A CONTRATADA indica neste ato seu(s) responsável (eis) técnico(s) pelos serviços, o (s) Eng.º. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº xxxxxxxxxxxxxxx, e do CREA nº xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado 
Rua xxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxx, xxxxxxxxxxxxx,  o qual deverá vistoriar e verificar o andamento diário dos 
referidos serviços, apresentando à Diretoria de Obras, Viação e Serviços Municipais da CONTRATANTE a 
guia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente recolhida junto ao CREA, antes do 
início do objeto do presente contrato. A CONTRATADA deverá manter no local da execução dos serviços o 
responsável técnico, bem como livro diário de ocorrências. 
 

CLÁUSULA X - DA GARANTIA 
 
Não será exigida garantia contratual. 
 

 
CLÁUSULA XI -  DAS PENALIDADES 

 
1- Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não 
cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais 
pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal 
8666/93, e suas atualizações, as seguintes penalidades: 
   
1.1 - A contratada será multada em 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no atendimento de qualquer 
ordem escrita ou descumprimento do plano de trabalho, das especificações do memorial descritivo ou do 
estabelecido no edital, calculada sobre o valor contratual TOTAL, até o limite máximo de 10 (dez) dias, caso 
em que a administração poderá considerar inadimplido o contrato, com incidência da penalidade pecuniária 
prevista no item “b”. 
 
1.2 - A contratada será multada em 10% (DEZ POR CENTO), sobre o valor contratual TOTAL em caso de: 
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a - não dar início ao serviço contratado no prazo previsto, sem motivo justificável e aceito por escrito 
pela administração; 
 
b - pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual ou previsão edilícia e da proposta de 
trabalho, após advertido por escrito; 

 
c - interrupção igual ou superior a 5 (cinco) dias corridos, sem motivo justificável e aceito pela 
contratante; 

 
1.3 - A contratada será multada em 20% (vinte por cento), sobre o valor contratual TOTAL em caso de: 
 

a - abandono parcial ou total dos serviços ora contratados; 
b - recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do 
prazo estabelecido pela Administração.   

1.4 - As penalidades previstas serão APLICADAS em dobro no caso de reincidência; 
 
2 - Quando for o caso, as multas serão  aplicadas, sempre do primeiro pagamento a que tiver a contratante 
que efetuar à contratada após os prazos que lhe garantem a ampla defesa e sem prejuízo de outras 
medidas legais que se fizerem necessárias à cobrança das multas. 
 
3 - Na ocorrência da hipótese prevista nas alíneas “a” e “b” do subitem 1.3 estará a contratada sujeita 
também à: 

 

3.1 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal, por prazo de até 2 (dois) anos;  

 

3.2 - Declaração de inidoneidade 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 
4 - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão ser também aplicadas às 
empresas, sócios ou aos profissionais que:  
 
4.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos devidos ao município; 

  

4.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

4.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude das sanções 
previstas na alínea a do subitem 1.3 e de outros atos ilícitos graves praticados. 

 
5 - As penalidades serão aplicadas à contratada após regular processo administrativo, em que lhe seja 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes: 

 

5.1 - As penalidades pecuniárias serão aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com o número de 
ocorrências que forem apuradas; 

 

5.2 - A aplicação de penalidade mais grave não exclui a penalidade mais leve aplicada em razão das 
diferentes hipóteses de incidências previstas nos itens anteriores; 

 

5.3 - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar ou de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração serão aplicadas de acordo com o 
grau de gravidade da infração contratual, dos transtornos e do prejuízo causado ao erário, apurados no 
processo administrativo. 
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CLÁUSULA XII - DA EXTENSÃO/SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 
1 - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, aumentar ou reduzir o volume dos serviços contratados, 
ficando a CONTRATADA obrigada a manter os mesmos preços e condições, desde que as modificações 
não excedam a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato, de acordo com o disposto no 
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA XIII - DA RESCISÃO 
 
1 - A CONTRATANTE, poderá a todo o tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade, rescindir este 
contrato independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extra, quando a 
CONTRATADA :  
 

1.1 - Deixar de cumprir quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato; 
 
1.2 - Suspender a prestação dos serviços, sem justa causa ou força maior aceita pela Diretoria de 

Obras, por prazo superior a 05 (cinco) dias; 
 

1.3 - Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem a prévia anuência da 
CONTRATANTE; 

 
1.4 - Não dar aos serviços andamento capaz de atender os prazos constantes no cronograma a que 

alude a cláusula VII; 
 

1.5 - Incidir em qualquer da hipóteses previstas no artigo 78, Incisos I  a  XII e XVII da Lei Federal 
nº. 8.666/93;  

 
1.6 - Em caso de rescisão contratual, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, 
previstos no artigo 80, seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
2 – A Contratada reconhece os direitos da Contratante, nos casos de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 da Lei 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA XIV - DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
1- O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na Lei Federal nº 8.666/93 com suas 

alterações, LC 123/06 com redação dada pela LC 147/14, Decreto Municipal nº 4189/2016 com as 
alterações do Decreto 4334/2017 e Decreto Municipal 4106/2015, cujos efeitos atinjam este 
instrumento, inclusive nos casos omissos. 

 
2- Fazem parte do presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as disposições do edital do 

Convite relativas ao objeto licitado e seus anexos, assim como a proposta apresentada. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CLÁUSULA XV - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia, sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja, para nele 
serem dirimidas as dúvidas oriundas do presente contrato. 
 
E por estarem as partes de pleno acordo, firmam o presente perante duas testemunhas, para que o mesmo 
produza todos os seus devidos e legais efeitos. 

Piracaia, XX de XXXXXXXX de 20__. 
CONTRATANTE: _________________________________ 
                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Prefeito Municipal 
 
CONTRATADA: _________________________________ 
 
TESTEMUNHAS :   1 – _______________________________                     
                              2.- ________________________________ 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(Contratos) 
 
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: _________________________________________________ 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

31 

 

 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 - www.piracaia.sp.gov.br 

 

 

 

 

Anexo VI 
 

Declaração de não possuir impedimento para contratação 
 
 
    A (nome da empresa licitante...........), com sede nesta (.....) Estado 
de (.......), à Rua  (......),nº. (...) -  Bairro (.....), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. (.....), neste ato 
representada por seu (cargo do representante.....), (nome do representante.......), portador da 
Cédula de Identidade R.G. n°. (.....) - (órgão exp.), que subscreve a presente, declara, por este e 
na melhor forma de direito, que não possui nenhum tipo de impedimento para celebrar contratos 
com a Administração Pública de Piracaia, e que não está apenada com DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE por qualquer entidade da administração pública, ficando em caso positivo, 
ressalvado à Comissão Julgadora da Licitação, o direito de analisar o fato para eventual 
impugnação, observados os termos do Edital da Licitação Tipo (tipo da licitação nº. ...../20__), e 
dos respectivos documentos e anexos da licitação. Declara ainda, que acatará integralmente 
quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela Comissão Julgadora da Licitação, ou pela 
Prefeitura Municipal Piracaia, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os 
direitos legais de recursos permitidos à licitante. 
      
 
 
 
    Piracaia, (dia...) de (mês...) de 20__. 
 
 
        Assinatura e carimbo  
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ANEXO VII - Declaração de conhecimento do Edital 
 
 
 
 
 
    A (nome da empresa licitante...........), com sede nesta (.....) Estado 
de (.......), à Rua  (......),nº. (...) -  Bairro (.....), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. (.....), neste ato 
representada por seu (cargo do representante.....), (nome do representante.......), portador da 
Cédula de Identidade R.G. n°. (.....) - (órgão exp.), que subscreve a presente, declara, por este e 
na melhor forma de direito, que conhece e concorda com os termos do Edital da Licitação Tipo 
(tipo da licitação nº. ...../20__), e dos respectivos documentos e anexos da licitação, inclusive de 
arcar com O PROJETO EXECUTIVO NECESSÁRIO, tendo ciência de todas as condições locais 
específicas e esclarecimentos necessários para elaborar sua proposta comercial.  
 
                                                Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que 
venham a ser tomadas pela Comissão Julgadora da Licitação, ou pela Prefeitura Municipal 
Piracaia, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de 
recursos permitidos à licitante. 
 
     Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de 
falência ou concordata em nome da (empresa licitante.....), nem outro impedimento superveniente 
que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a 
ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática. 
 
    Declaramos, finalmente, concordar com os expressos termos do 
Edital e as exigências nele contidas. 
 
 
 
    Piracaia, (dia...) de (mês...) de 20__. 
 
 
        Assinatura e carimbo  
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO EMPREGO DE MENORES DE 18 ANOS 

 

CONVITE Nº xx/20__ 

 

 

Prezados Senhores. 

 

A empresa ______________________________, com sede na Rua ________________________, 

na cidade de ___________________, Estado de ___________________, CNPJ nº 

___________________, Inscrição Estadual nº ___________________, através de seu representante 

legal: _________________________, CPF nº __________________, RG nº __________________, 

vem pelo presente DECLARAR, para fins do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e 

inciso V, do artigo 27, da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei federal nº 9.854, 

de 27/10/1999, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Por ser verdade e sob as penas da lei, assina a presente declaração. 

 

____________, ___ de _____________ de 20__. 

 

 

 

_______________________________ 

 ( representante da licitante ) 

 

 

 

 

Nome : ______________________                                    Cargo : ____________________ 

RG nº: ______________________          CPF nº : ___________________ 
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ANEXO IX 
CONVITE Nº  xx/20__ 
 
PROCESSO Nº  ........../20__ 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS 
GAVETÁRIOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E 
PROJETOS EM ANEXO. 

 
 

MODELO  DE  C R E D E N C I A M E N T O 
 
A empresa __________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº ____________, com sede na ____________, 
nº__________, Bairro_______Município________Estado________, CEP_________, 
telefones___________, neste ato representada pelo Sr. 
__________________________, CREDENCIA o Sr.(s) _________, cargo/profissão: ______, 
portador(ES) do(s) RG nº_________e CPF/MF nº ______________, com mais de 18 anos de idade, 
nacionalidade: _________, residente e domiciliado na ______________, para representá-la no  
certame licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura de Piracaia, podendo para tanto interpor 
e desistir de recursos, tomar ciência e receber notificações, e declinar ou assinar atos e 
documentos. 
 
                                                                       Piracaia,  de                 de 2.0__ 

 
 
 

                            ______________________________ 
                                                                              Nome do Representante Legal 
                                                                              R.G.: 
                                                                                         CPF/MF: 

(reconhecer firma) 
 

TESTEMUNHAS: 
1._________________________ 
Nome Completo 
RG e CPF 
 
2._________________________ 
Nome Completo 
RG e CPF 
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Anexo X – MODELO Termo de Compromisso 

 
 
    A (nome da empresa licitante........), com sede nesta (.....) Estado de (......), 
à Rua  (......),nº. (...) -  Bairro (.....), inscrita no CNPj/MF sob o n°. (.....), neste ato representada por 
seu (cargo do representante.....), (nome do representante.......), portador da Cédula de Identidade 
R.G. n°. (.....) - (órgão exp.), que subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de 
direito, que assume o COMPROMISSO de executar os serviços objeto do Edital da Licitação CV Nº 
...../2018, de acordo com os projetos, memoriais, planilhas e demais especificações contidas no 
referido Edital, assim como atendendo as Normas Técnicas e Legislações vigentes cabíveis, bem 
como o que determinam a Lei Federal nº 5.194/66 e Lei Federal nº 6.496/77, Lei Complementar nº 
50/08 e Lei Municipal nº 955/73, e de que teve conhecimento de todas as condições locais 
específicas considerando todos os elementos fornecidos neste edital como os suficientes para 
elaborar a sua proposta comercial. 
 
     A (nome da empresa licitante........), assume ainda o COMPROMISSO de 
manter os preços unitários conforme condições expressas em sua Proposta Comercial, incluindo 
nestes preços unitários todos os custos diretos, indiretos e benefícios necessários à perfeita 
execução do objeto da Licitação em questão, tais como mão-de-obra, materiais, equipamentos, 
máquinas, transportes, translado, estadias, diárias, gratificações, seguro de pessoal, seguros em 
geral, encargos e obrigações de natureza trabalhista, providenciaria e fiscal, projetos executivos 
das diversas atividades envolvidas, sondagens, reposição de solo, projetos de fundação, assim 
como outras despesas inerentes a execução dos serviços a serem contratados. 
     
 
 
   Piracaia, (dia...) de (mês...) de 20__. 
 
 
        Assinatura e carimbo  
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ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO DE FINANCIADOR OU NÃO FINANCIADOR DE CAMPANHA ELEITORAL 
 
 
 

Eu ....................................................., representante legal da empresa 
.........................................., CNPJ N.º ................................., proponente do Convite Nº 
........../20__ da Prefeitura do Município de Piracaia, declaro sob as penas da Lei que a 
empresa acima, assim como seus sócios, é ou foi financiadora de campanha eleitoral no 
município no período........... ou não é nem foi financiadora de campanha eleitoral no município. 

 
Local e data. 

 
 
      _______________________________ 
      Nome do representante 

RG ....................,  
CPF ...................., 
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ANEXO XII 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

 

.............................................................., (nome da empresa) com sede na 
..................................................., (endereço) inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., através 
de seu representante legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei 
Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006,  DECLARA sob as penas da lei, que é: 

 
      Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 

incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
  

                            Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

DECLARA também, que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 
desenquadramento dessa situação 

 

 

 

Em ...... de ..................de 20___. 

 

 

 

........................................................................................ 
(nome e assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa) 
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RECIBO DE ENTREGA DE CONVITE DE LICITAÇÃO 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO 
 

CONVITE: 02/2020 - PROCESSO 1013/2020 - ABERTURA – 26 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 10:00 hs.   

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS 
GAVETÁRIOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E 
PROJETOS EM ANEXO. 

 
 
Recebi o Instrumento Convocatório do Convite referente ao Processo Administrativo acima 

epigrafado em ......................./.............................................../ 20__ 

 
 
 
Nome da Empresa: ____________________________________________________________     
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                                   ___________________________ 
    Carimbo da Empresa                                                                     Assinatura do Responsável 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Favor preencher o Recibo e enviar para o e-mail licitação@piracaia.sp.gov.br  
 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Piracaia/SP da responsabilidade 

da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas 

no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não 

cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 

 

 

 

 

mailto:licitação@piracaia.sp.gov.br
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FICHA CADASTRAL 

 

 Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o especial 

obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso de sua empresa vir a ser 

a vencedora, já termos os dados necessários para a execução do contrato/Pedido de fornecimento, e ordem de 

pagamento. 

 

RAZÃO SOCIAL_______________________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO SEDE:____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

C.N.P.J. Nº____________________________________________________________________________________ 

 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº____________________________________________________________________ 

 

TEL.___________________________ 

 

 

 EMAIL DA EMPRESA________________________________________________________________________ 

 

NOME DOS SOCIOS E CPF ____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

NOME DO ADMINISTRADOR E CPF ___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

NOME DO RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO: ______________________________________ 

 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL DO MESMO: ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ESTADO CIVIL__________________R.G.Nº_________________________C.P.F.___________________________ 

 

FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA: ____________________________________________________________ 

 

EMAIL PESSOAL E PROFISSIONAL DO REPONSÁVEL____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PARA EFEITO DE PAGAMENTO: BANCO_____________C/C Nº_________________ 

 

AGENCIA Nº_________________CIDADE:___________________________________ 

 

  DATA, 

 

      ___________________________________ 

     ASSINATURA E CARIMBO 

 

(ANEXAR NO ENVELOPE PROPOSTA) 

 

 

 


