Prefeitura de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – CEP 14.350-000
Fone: (16) 3665-9500
e-mail: secretaria.educacao@altinopolis.sp.gov.br / secretaria.obras@altinopolis.sp.gov.br

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail licitacao@altinopolis.sp.gov.br )
TOMADA DE PREÇOS n° 006/2017
DENOMINAÇÃO:
CNPJ:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
CIDADE:
ESTADO:
TELEFONE:
FAX:
Obtivemos, através do acesso à página www.altinopolis.sp.gov.br, nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: , de de 2017.
Nome:
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Departamento de Licitações e
Administração de Materiais, pelo e-mail licitacao@altinopolis.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime a prefeitura municipal de Altinópolis da comunicação, por meio
de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente
qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet
www.altinopolis.sp.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
EDITAL Nº 048/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
RESERVATÓRIO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 500m³.
DATAS:
Visita Técnica: até o dia UM DIA ANTES DA DATA MARCADA PARA SESSÃO com agendamento
prévio com NA SECRETARIA DE OBRAS PELO TELEFONE 16 3665 9528.
Entrega dos Envelopes: Até 02/08/2017 – 08hs30.
Abertura do Envelope nº 1 - Documentação: 02/08/2017 – 08hs45´.
Caução de Participação: Até 01/08/2017 – 13hs30´.

TIPO: MENOR PREÇO
APRESENTAÇÃO E ABERTURA: Sala da Comissão de Permanente de Licitações
localizada na Rua Major Garcia, nº144, Centro, Altinópolis - SP, CEP: 14.350-000, telefone
(16) 3665-9500.
DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 02/08/2017 às 09:30h.
Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados as 09:45 hs.
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RETIRADA DO EDITAL ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - Rua Major Garcia nº144, Centro,
Altinópolis - SP, telefone (16) 3665-9531, e-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br . Os
esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão
disponibilizados na página da Internet http://www.altinopolis.sp.gov.br e encaminhados
aos interessados nos termos do Anexo I.
VISTORIA: É obrigatória. Deverá ser realizada em horário de expediente e agendada com
antecedência junto a Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, até o dia 01/08/2017
PELO TELEFONE 16 – 36659528.
1 - CONSIDERAÇÃO INICIAL
A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas
alterações e de forma suplementar, pela Lei Estadual 6.544, de 22 de novembro de 1.989
com as respectivas alterações, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006,
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014.
2 - ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS
2.1- Integram este Edital os Anexos de I a XIII e os arquivos eletrônicos
disponibilizados em através do e-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br .
2.2- A despesa, orçada em R$ 386.615,82 (trezentos e oitenta e seis mil seiscentos e
quinze reais e oitenta e dois centavos), no qual será custeado com RECURSO PRÓPRIO,
conforme ANEXO XIV e custos apresentada no Anexo II - Memorial Descritivo, onerará os
recursos orçamentários, reservados na funcional programática:

DESPESA ÓRGÃO ECONÔMICA FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO AÇÃO FONTE COD APLICAÇÃO
3032

05.05.00 4.4.90.51.00

12 361 2008

1005

1

2200000

3 - REGIME DE EXECUÇÃO
A execução dos serviços será feita sob o regime de empreitada por preço global.
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE HABILITAÇÃO
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4.1- Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital;
4.2- Não podem participar desta licitação as empresas:
4.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País;
4.2.2- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.3- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e
impedimento de contratar com esta Prefeitura Municipal nos termos do inciso III do artigo
87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
4.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;
4.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.505/98;
4.2.6- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
4.2.7- Não cadastradas que não preencham as condições de cadastramento prevista no item
4.3.
4.3- As ME e EPP deverão apresentar Declaração de microempresa ou empresa de
pequeno porte visando ao exercício do direito previsto nos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, que deverá ser feita
de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada FORA dos
Envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta Comercial).
4.4.- Para participar, as licitantes deverão apresentar caução de participação no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor máximo estimado neste edital;
4.4.1- A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
c) Fiança bancária.
4.4.2- A fiança bancária deverá conter:
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
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b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for
devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações;
c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância
com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8666/93.
4.4.3- Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto a
prefeitura municipal no Departamento Financeiro para confecção da guia de recolhimento,
com fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital;
4.4.4 - A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o
adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas.
4.5- Os licitantes, deverão apresentar no Envelope nº 1 (Habilitação):
4.5.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, quando a atividade assim o exigir;
4.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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 ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;
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c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das
seguintes certidões:
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal;
c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida
pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada
pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida
pela Secretaria Municipal de Finanças;
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de
Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;
g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
g1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério desta municipalidade, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
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g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g2” implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao
procedimento licitatório.
4.5.3- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado,
atestando que:
I. nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a empresa
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
II. a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os
fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;
III. a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no
instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar, inclusive em
virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999 (impedimento
de contratar).
4.5.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL:
a) Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao CREA ou
CAU;
b) Atestado de Vistoria, conforme Anexo VIII deste Edital;
c) Qualificação Operacional
Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execução
de, NO MÍNIMO:
Execução / Construção de reservatório de água em aço patinável ou serviços e materiais
correlatos e afins (mínimo de 250m³)
d) Qualificação Profissional
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d1) Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT’s, emitidas pelo
CREA ou CAU e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos
serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante, nos termos da Súmula
nº 25(*) do Tribunal de Contas, na data fixada para a apresentação das propostas, de forma
a comprovar experiência em serviços de mesmas características às do objeto desta licitação
e que façam explícita referência a execução de obras de engenharia em alvenaria de
concreto armado.
e) Relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará pela execução dos serviços
contratados, bem como a comprovação da qualificação de cada um de seus membros e de
que fazem parte do quadro permanente da empresa licitante, nos termos da Súmula nº
25(a) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na data fixada para a apresentação
das propostas;
SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução
dos serviços.

f) Declaração de capacidade operacional.
4.5.5 – DAS OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante subscrita por seu representante legal, assegurando que não
encontra-se declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
b) Declaração da licitante subscrita por seu representante legal, que obriga-se a informar
a existência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.
c) Declaração de atendimento a Lei 12.465/2011
d) Declaração CNAE
4.6.5- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Comprovante de caução de participação.
c) Prova de possuir capital Social no equivalente a 10%, do valor estimado da contratação,
assim como prevê o Art. 31, §2º e 3§ da Lei nº 8666/93, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data da apresentação da documentação, mediante cópia autenticada do
Contrato Social ou alteração devidamente registrada na Junta Comercial da respectiva
Unidade Federativa.
4.6- Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso:
4.6.1- Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes;
a) Na hipótese de não constar prazo de validade, esta prefeitura aceitará como válidos os
documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data fixada para a
apresentação dos envelopes;
4.6.2- Ser apresentados em original ou por cópia autenticada, salvo os documentos obtidos
por meio eletrônico, os quais a Comissão Permanente de Licitações confirmará a veracidade
por meio de consulta à Internet, diretamente nos respectivos “sites” dos órgãos expedidores;
a) A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pela
Comissão Permanente de Licitações.
4.7- Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
4.7.1- Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos
os estabelecimentos, disposta nos itens 4.7.1 a 4.7.5;
4.8- Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos
neste Edital;
4.9- A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação da interessada
na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras
licitações;
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4.10- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte
externa:

TOMADA DE PREÇOS nº 006/2017
"ENVELOPE nº 1 - HABILITAÇÃO"
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA

5 - PROPOSTA COMERCIAL
5.1- O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da proposta, digitado ou impresso,
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo
representante legal do licitante ou pelo procurador.
5.2- Deverão estar consignados na proposta:
5.2.1- A denominação, CNPJ, endereço/cep, telefone/fax, e-mail do licitante e data;
5.2.2- Valores referentes a material, mão de obra e subtotal por item / subitem de serviço,
totais e BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) em algarismos e o preço total geral com BDI
em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas
as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente
licitação;
5.2.3- Prazo de execução dos serviços de 90 (noventa) dias, contados da data de
recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços.
5.2.4- Prazo de garantia dos serviços não inferior a 60 (sessenta) meses e 12 (doze) meses
(ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior) para os aparelhos, contados da data
de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
5.2.5- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação;
_________________________________________________________________________
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – Tel.: (16) 3665-9500 e (16)3665-9531
e-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br;

Prefeitura de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – CEP 14.350-000
Fone: (16) 3665-9500
e-mail: secretaria.educacao@altinopolis.sp.gov.br / secretaria.obras@altinopolis.sp.gov.br

5.2.6- Declaração de que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no
memorial descritivo;
5.2.7- Declaração de que os preços apresentados referentes ao objeto ofertado contemplam
todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo,
entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e
lucro.
5.3- A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte
externa:
TOMADA DE PREÇOS nº 006/2017
“ENVELOPE nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL”
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA
6 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE
6.1- Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às
disposições deste Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações;
6.2- A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa finalidade,
a Comissão Permanente de Licitações tomará o preço total geral com BDI de cada proposta;
6.3- Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço total geral com
BDI;
6.3.1- Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso.
6.4- Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública,
para a qual serão convocados os interessados;
6.5- Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas
de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta primeira classificada;
6.5.1- Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 6.5, a microempresa ou
empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame;
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a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.5, serão
realizadas sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta;
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.
6.5.2- O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
6.5.3- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no
item 6.5, na ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência;
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no item 6.5.3, será declarada a melhor oferta aquela
proposta originalmente vencedora do certame.
7 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO
7.1- Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e a
proposta comercial deverão ser entregues no Departamento de Protocolo - localizada na Rua
Major Garcia, 144, Centro, Altinópolis - SP, CEP: 14350-000, até o horário previsto neste
Edital para a apresentação da proposta.
7.2- O licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da sessão
pública, seu representante legal apresente cópia do contrato social ou estatuto da empresa,
no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.
7.2.1- Caso o representante legal da licitante delegue esta função para um terceiro, este
deverá apresentar a Carta Credencial, conforme Anexo V deste Edital, ou procuração pública
ou particular, acompanhada de documento comprobatório dos poderes de quem a outorgou.
7.2.2- Não será admitido um mesmo representante para mais de um licitante, nem de dois
representantes ou mais para um mesmo licitante.
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7.3- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação das
condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público
no horário e local estabelecidos neste Edital.
7.4- Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos serão
conferidos e rubricados pela Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes
presentes;
7.4.1- Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados permanecerão
fechados e deverão ser retirados pelos interessados no prazo de quinze dias corridos
contados a partir da publicação do extrato do contrato, após o que serão inutilizados.
7.5- Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão
Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à
interposição de recurso poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos envelopes nº 2
(proposta comercial);
7.5.1- Caso não ocorra a hipótese prevista no item 7.5, a Comissão marcará e divulgará,
oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial).
7.6- Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas as
ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações
e pelos representantes devidamente credenciados.
7.7- As comunicações referentes a este certame serão publicadas no DOESP.
7.8- As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma dispostos na
lei;
7.8.1- As impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão
de Licitação, protocolados no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Altinópolis;
7.8.2- Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação deverão
ser protocolados no PROTOCOLO localizado na Rua Major Garcia, nº144, Centro, São
Paulo, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações e dirigidos ao Presidente da
Comissão;
7.9- Os recursos contra as decisões da CPL - Comissão Permanente de Licitações nas fases
de habilitação e julgamento das propostas, após sua apreciação e mantida a decisão, serão
encaminhados à autoridade superior para decidir sobre os mesmos, sendo que, em seguida:
7.9.1- na fase de habilitação retomar-se-ão os procedimentos para o julgamento das
propostas;
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7.9.2- na fase de julgamento da proposta comercial, se for o caso, promover-se-á a
homologação do certame e adjudicação do objeto ao vencedor.
7.10- Esta Prefeitura Municipal convocará o vencedor da presente licitação para, no prazo
de cinco dias úteis contados a partir da entrega da intimação, assinar o contrato, cuja
minuta é parte integrante deste Edital.
7.11- Para assinatura do contrato, a empresa adjudicatária deverá comprovar a prestação
de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado;
7.11.1- A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
c) Fiança bancária.
7.11.2- A fiança bancária deverá conter:
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for
devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações;
c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância
com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8666/93.
7.11.3- Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto a
prefeitura municipal no Departamento Financeiro para confecção da guia de recolhimento,
com fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital;
7.11.4- A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o
adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas.
8 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
8.1. Estas condições estão dispostas nas Cláusulas Segunda e Terceira da Minuta do Contrato,
cuja minuta constitui o Anexo IV deste Edital.
9 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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9.1- Os preços ofertados na Proposta Comercial do licitante, deverão conter, além do lucro,
todas e quaisquer despesas, tais como: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes,
cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, taxas
e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de
trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execução
e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com o custo para a
consecução do objeto desta licitação, além daquelas exigidas pelo CREA e/ou CAU.
9.2- Os pagamentos serão realizados conforme condições estabelecidas na Cláusula Quarta
do Contrato, cuja minuta constitui o Anexo IV deste Edital.
10 - SANÇÕES
10.1. A recusa da empresa adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirá-lo dentro do
prazo de vigência da proposta, não executar total ou parcialmente o objeto da presente
licitação sujeitará à licitante as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores
alterações, que serão aplicadas mediante procedimento Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, sendo:
I) - Advertência;
II) Multa aplicada da seguinte forma:
a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor de contrato, em relação aos prazos
fixados, por dia de atraso injustificado, além da aplicação das demais penalidades previstas
pela Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, garantida a prévia defesa.
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato por sua inexecução
parcial, além da aplicação das demais penalidades previstas pela Lei Federal nº. 8.666/93 e
posteriores alterações, garantida a prévia defesa.
c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato por sua inexecução
total, além da aplicação das demais penalidades previstas pela Lei Federal nº. 8.666/93 e
posteriores alterações, garantida a prévia defesa.
III) suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Altinópolis, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto providenciarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedido sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
10.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a contratada pela sua diferença, que será compensada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Contratante e cobrada judicialmente na forma do parágrafo 3º
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do artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
10.2. Quando a adjudicatária recusar-se em assinar o contrato, não aceitar ou não retirar o
instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas será facultado à
Municipalidade, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou
revogar a licitação como faculta o parágrafo 2º do artigo 64, independentemente da
cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
Altinópolis, 30 de Junho de 2017
JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTARIA
DATA
JUNHO DE 2017
FOLHA
01/01
BDI = 22,16%

PLANILHA DE QUANTIDADES E CUSTOS
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Altinópolis
LOCAL: ÁREA INSTITUCIONAL - NOVA ALTINÓPOLIS
OBJETO: Construção de Reservatório Metálico 500m³
ITEM

CÓDIGO

1
1.1

Locação de container tipo
escritório com 1 vaso sanitário, 1
02.02.130
unxmês
lavatório e 1 ponto para chuveiro área mínima de 13,80 m²

02.10.060
Vide
orçamento
2.3
Brasil
Sondagem
01.17.050

3

UNIT.

3,00

R$ 551,10

Locação
Sondagem do terreno a percussão
de simples reconhecimento do
solo (NBR 6484/2001)
Projeto executivo de estrutura em
formato A1

m²

625,00

m²

54,11

unid.

1,00

26,26
R$ 1,04

R$ 2.703,35

Movimento de Terra

3.1 02.09.040

3.2 07.01.020
3.3 07.01.120

4

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
Escavação e carga mecanizada em
solo de 1ª categoria, em campo
aberto
Carga e remoção de terra até a
distância média de 1,0 km

4.2 10.01.040
4.3 11.01.260

Estaca escavada mecanicamente,
diâmetro de 25 cm até 20 t
Armadura em barra de aço CA-50 (A
ou B) fyk= 500 MPa
Concreto usinado, fck = 20,0 MPa para bombeamento

TOT. C/ BDI

1.653,30

2.019,67

1.653,30

2.019,67

21.118,77

29.101,11

16.412,50

20.049,51

56,27

68,74

4.650,00

5.680,44

2.703,35

3.302,41

1.368,76

1.643,35

625,00

R$ 2,06

1.287,50

1.545,00

m³

5,41

R$ 7,79

42,14

50,57

m³

5,41

R$ 7,23

39,11

47,78

26.237,48

32.051,70

m

300,00

R$ 34,39

10.317,00

12.603,25

Kg

1892,25

R$ 5,23

9.896,47

12.089,52

m³

20,41

R$ 295,15

Reservatório

Vide
orçamento Reservatório Metálico Cilíndrico
5.1
RPL
Apoiado 500m³ Diâmetro 8,00m,
Reservatór Altura 10,00m
ios

CUSTOS
TOT. S/ BDI

m²

Fundações

4.1 12.05.020

5

QUANT

Serviços Preliminares
Fechamento provisório de vãos em
02.03.080
chapa de madeira compensada

2.2

2.4

UNID.

Canteiro de Obras

2
2.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

un.

TOTAL GERAL

________________________
JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

1,00 R$ 247.840,00

6.024,01

7.358,93

247.840,00

302.761,34

247.840,00

302.761,34

R$ 298.218,31 R$ 367.577,18

________________________
________________________
________________________
MARIO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5060259878
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ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO COM
CAPACIDADE DE 500m³
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
LOCAL: ÁREA INSTITUCIONAL – NOVA ALTINÓPOLIS
1- Especificações Gerais:
• Estrutura:
- Toda a estrutura do reservatório deverá ser construída em aço patinável, com alta
resistência a corrosão e qualidade estrutural (USI SAC 300 ou USI AR COR 400AE ou
similar/superior), com certificado de inspeção da usina, nas espessuras indicadas.
• Soldas:
- Internas e externas deverão ser qualificadas nas normas da AWS vigentes, processo
semiautomático MIG, utilizando-se de arame adequado a soldagem do aço em questão.
• Preparação de superfície:
- Interna:
» Jateamento abrasivo (com areia, granalha de aço ou microesfera de vidro) no padrão
“METAL BRANCO” SA 3, da norma sueca SIS 055900-1967;
» perfil de rugosidade da superfície jateada deverá estar entre 40 e 75μm;
- Externa:
» Jateamento abrasivo no padrão “METAL QUASE BRANCO” SA 2 1/2, da norma sueca SIS
055900-1967.
• Pintura Interna - Fundo:
- Uma demão de Epoxy Poliamida bicomponente (referências
- Tintas Sumaré: Sumadur 194 WT ou Sumastic AWWA; tintas Advance: Adepoxi 180 W DF)
com espessura seca de 100μm na cor branca. Acabamento: Duas demãos de
Epoxy Poliamida Bicomponente (referências - Tintas Sumaré: Sumadur 194 WT ou Sumastic
AWWA; tintas Advance: Adepoxi 180 W DF), com espessura de 100μm cada, sendo na
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primeira na cor Cinza e a última na cor Branca. Espessura final do revestimento interno
deverá ser de 300μm.
• Pintura Externa - Fundo:
- Uma demão de Primer Epoxy Poliamida bicomponente alta espessura (referências - Tintas
Sumaré: Sumadur 194 WT ou Sumastic AWWA; tintas Advance: Adepoxi 86 DF) espessura
seca 100μm na cor cinza. Acabamento: Duas demãos de esmalte a base de resina alquídica
semibrilhante (referências - tintas Sumaré: Admiral Esmalte S/B; tintas Advance: Adepoly
793 Acabamento), com espessura seca de 50μm cada demão na cor branca. Espessura final
do revestimento externo será de 200μm;
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181), deve-se
substituir o acabamento externo em esmalte alquídico pelo Poliuretano Alifático Alta
Espessura (referência Sumathane 833 HB-Tintas Sumaré) sendo aplicado sobre o fundo
apenas uma demão de 100μm de espessura seca na cor branca.
• Testes:
- Deverão ser realizados os testes de líquido penetrante, espessura final do revestimento,
adverência do revestimento e padrão visual de jateamento na fábrica; com fornecimento dos
respectivos resultados.
• Documentos:
- Deverão ser fornecidos os seguintes juntamente com a entrega/ montagem do reservatório:
Especificação técnica básica; procedimento de pintura; resultado dos testes realizados;
laudo da preparação de superfície (jateamento) assinado pelo responsável técnico da
empresa; fichas técnicas e certificado de materiais (aço, revestimento e eletrodo); certificado
de potabilidade para o revestimento interno, emitido por laboratório; EPS - especificação do
procedimento de soldagem, RQPS - registro de qualificação do procedimento de soldagem;
RQS - registro de qualidade do soldador; instruções de limpeza e instruções de manutenção;
ART; certificado de garantia;
 Com relação à fundação profunda será levado em consideração a análise do solo, esta
realizado por laboratório credenciado, para elaboração de projeto da fundação (n° de
brocas e profundidade). Com os resultados das análises da sondagem é que será
determinada a supressão ou a adição de valores.
2 Normas aplicáveis
Da ABNT:
- NB 89 – Construção de Tanques metálicos
- NBR 6123 – Quanto à força devida de ventos em edificações em geral
- NBR 5008 – Chapas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, resistentes à corrosão
atmosférica, para usos estruturais.
- NBR 6650 – Chapas finas a quente de aço carbono para uso estrutural
_________________________________________________________________________
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – Tel.: (16) 3665-9500 e (16)3665-9531
e-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br;

Prefeitura de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – CEP 14.350-000
Fone: (16) 3665-9500
e-mail: secretaria.educacao@altinopolis.sp.gov.br / secretaria.obras@altinopolis.sp.gov.br

-

NBR 10777 – Ensaio visual em soldas, fundidos, forjados e laminados.

Da AWS:
- ASW A5.5 – Especificação de eletrodos revestidos, de aço baixa liga para soldagem por
arco elétrico;
- AWS A5.18 – Especificação de arames cobreados e sólidos, para soldagem por sistema
semi-automáticos e manual (MIG)
3- Acessórios:
- Escotilha de visita articulado no teto e no costado de 600 mm;
- Escada interna e externa fixas para manutenção e limpeza;
- Suporte fixo de tubulação com abraçadeiras;
- Conexões executadas conforme projeto hidráulico, em aço carbono, com luvas roscáveis
padrão BSP ou tocos e flanges padrão ANSI.
- Kit de segurança: guarda corpo na escada e gradil de proteção no teto com 0,90 m de
altura;

Altinópolis, 29 de Junho de 2017

MARIO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Altinópolis

WILLIAM CONTE
Secretário de Planejamento, Habitação, Infraestrutura,
Obras e Serviços de Altinópolis
CREA 5069093830
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ANEXO III
PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREÇOS nº 006/2017
DATA
JUNHO DE 2017
FOLHA
01/01
BDI = 22,16%

PLANILHA DE QUANTIDADES E CUSTOS
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Altinópolis
LOCAL: ÁREA INSTITUCIONAL - NOVA ALTINÓPOLIS
OBJETO: Construção de Reservatório Metálico 500m³
ITEM

CÓDIGO

1
1.1

Locação de container tipo
escritório com 1 vaso sanitário, 1
02.02.130
unxmês
lavatório e 1 ponto para chuveiro área mínima de 13,80 m²

02.10.060
Vide
orçamento
2.3
Brasil
Sondagem
01.17.050

3

UNIT.

CUSTOS
TOT. S/ BDI

TOT. C/ BDI

3,00

R$ 551,10

Fechamento provisório de vãos em
chapa de madeira compensada
Locação
Sondagem do terreno a percussão
de simples reconhecimento do
solo (NBR 6484/2001)
Projeto executivo de estrutura em
formato A1

m²

625,00

m²

54,11

R$ 1,04

unid.

1,00

R$ 2.703,35

26,26

Movimento de Terra

3.1 02.09.040

3.2 07.01.020
3.3 07.01.120

4

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
Escavação e carga mecanizada em
solo de 1ª categoria, em campo
aberto
Carga e remoção de terra até a
distância média de 1,0 km

m²

625,00

R$ 2,06

m³

5,41

R$ 7,79

m³

5,41

R$ 7,23

m

300,00

R$ 34,39

Kg

1892,25

R$ 5,23

m³

20,41

Fundações

4.1 12.05.020
4.2 10.01.040
4.3 11.01.260

5

QUANT

Serviços Preliminares
02.03.080

2.2

2.4

UNID.

Canteiro de Obras

2
2.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Estaca escavada mecanicamente,
diâmetro de 25 cm até 20 t
Armadura em barra de aço CA-50 (A
ou B) fyk= 500 MPa
Concreto usinado, fck = 20,0 MPa para bombeamento

R$ 295,15

Reservatório

Vide
orçamento Reservatório Metálico Cilíndrico
5.1
RPL
Apoiado 500m³ Diâmetro 8,00m,
Reservatór Altura 10,00m
ios

un.

1,00 R$ 247.840,00

TOTAL GERAL

________________________
JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

________________________
________________________
________________________
MARIO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5060259878
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TOTAL GERAL COM BDI POR EXTENSO:_________________________
Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses).
Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa dias), contados da data de recebimento pela
Contratada da Autorização para Início dos Serviços.
Validade da proposta (mínimo 60 dias): _________ dias corridos, contados a partir da data
prevista para abertura dos envelopes documentação.
Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações
exigidas no memorial descritivo.
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos,
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
______________, em ____ de ________________ de 2017.
_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante legal:________________________________
RG do representante: _________________
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
Contrato nº
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS E
A EMPRESA ___________.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS, inscrito no CNPJ sob nº 45.298.569/0001-13,
com sede na Rua Major Garcia, 144, Centro, Altinópolis, estado de São Paulo, neste ato
representado pelo prefeito municipal, Senhor JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES, RG nº
__ e CPF nº __, de ora em diante designado CONTRATANTE, e a empresa ____________________,
inscrita no CNPJ sob nº________________, com sede na _______________________, nº ________, _______ ___, representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Sr.(a.) _________________, RG nº
__________ e CPF nº _________, na qualidade de vencedora da Tomada de Preços nº 002/2017,
doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1.993, e alterações, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
RESERVATÓRIO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 500m³. E DEMAIS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

1.2- Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos: a) Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2017 e seus
respectivos Anexos; e b) a proposta de __ de ________ de 2017 apresentada pela
CONTRATADA.
1.3- O regime de execução é de empreitada por preço global.
1.4- O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou
supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – Tel.: (16) 3665-9500 e (16)3665-9531
e-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br;

Prefeitura de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – CEP 14.350-000
Fone: (16) 3665-9500
e-mail: secretaria.educacao@altinopolis.sp.gov.br / secretaria.obras@altinopolis.sp.gov.br

2.1- Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições
estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo II do Edital e serão recebidos por Comissão
de Fiscalização designada pelo CONTRATANTE;
2.1.1- Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto
contratado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.
2.2- A CONTRATADA deverá apresentar para a Comissão de Fiscalização do
CONTRATANTE, antes do início dos serviços e, em até 10 (dez) dias após a publicação do
extrato deste contrato, os seguintes documentos:
2.2.1- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, com base no valor total do contrato e ARTs ou RRTs dos
corresponsáveis pelas áreas de atuação;
2.2.2- Nome, formação, endereço e fone/fax do responsável técnico direto pelos serviços e
assuntos de ordem operacional, com competência técnica para o artigo 7º ou 23º da
Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA
ou para o artigo 2º da resolução no 21 de 05/04/12 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
CAU;
2.2.3- Comprovante de contratação de seguro de responsabilidade civil com importância
assegurada correspondente a 10% do valor deste contrato, com vigência idêntica ao período
de execução dos serviços, para ressarcimento de danos materiais e pessoais, válido durante
a execução dos serviços, inclusive prorrogações, se houver, bem como de seguro de risco de
engenharia em 100% do valor contratual.
2.3- A Comissão de Fiscalização emitirá a Autorização para Início dos Serviços.
2.4- O prazo de execução dos serviços, é 90 (noventas dias), contados da data de recebimento
pela CONTRATADA da Autorização para Início dos Serviços.
2.5- Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão
obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:
2.5.1- Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia;
2.5.2- Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
2.5.3- Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – Tel.: (16) 3665-9500 e (16)3665-9531
e-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br;

Prefeitura de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – CEP 14.350-000
Fone: (16) 3665-9500
e-mail: secretaria.educacao@altinopolis.sp.gov.br / secretaria.obras@altinopolis.sp.gov.br

2.5.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos
serviços ora contratados.
2.7- Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço executado,

o CONTRATANTE o emitirá ficando a cargo da CONTRATADA diligenciar nos moldes do
artigo 58 da Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA, ou por requisito análogo do CAU,
para que o documento passe a gozar da eficácia necessária aos fins especiais a que
eventualmente se destine.
CLÁUSULA TERCEIRA
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
3.1- O recebimento dar-se-á por intermédio da Comissão de Fiscalização do
CONTRATANTE, que expedirá a Autorização para Início dos Serviços, os Atestados de
Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;
3.1.1- Somente serão expedidos os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de
Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as disposições constantes no
Memorial Descritivo e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA;
3.1.2- Os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório
e Definitivo serão expedidos com base nos serviços efetivamente executados e medidos,
respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro constante no
Memorial Descritivo - Anexo II do Edital e com observância, no que couber, das disposições
na Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE.
3.2- Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo
os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados,
conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do
Edital.
3.3- As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:
3.3.1- A Comissão de Fiscalização solicitará à CONTRATADA, na hipótese de recusas e/ou
incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota
fiscal/fatura;
3.3.2- Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da
seguinte forma:
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a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos percentuais de desembolso
relativos ao valor total contratado, definidos no Cronograma Físico-Financeiro, às
correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, descontadas as
importâncias relativas às quantidades de serviços recusados;
b) Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela Comissão de Fiscalização, serão
somados à medição dos serviços do mês seguinte.
3.3.3- Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a Comissão de
Fiscalização comunicará a CONTRATADA, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do
recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a emissão da
correspondente nota fiscal/fatura.
3.3.4- As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o
CONTRATANTE, e apresentadas para a Comissão de Fiscalização na sede do
CONTRATANTE.
3.3.5- Recebidas as Notas Fiscais Faturas de Serviço (NFFS), a Comissão de Fiscalização terá
o prazo de até 3 (três) dias úteis para emissão dos Atestados de Realização dos Serviços,
enquanto não for comunicada a conclusão total do objeto, nos termos da cláusula 3.4 deste
Contrato.
3.4- Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes:
3.4.1- Provisoriamente, após vistoria completa, em até 10 (dez) dias contados da data em
que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;
a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento
Provisório, com expressa concordância em receber o objeto provisoriamente.
3.4.2- Definitivamente, em até 90 (noventa) dias da expedição do Termo de
Recebimento Provisório;
a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado com observância, no que couber, das
disposições da Ordem de Serviço nº expedida pelo CONTRATANTE, desde que a Comissão
de Fiscalização tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.
3.5- Constatadas irregularidades no objeto, a Comissão de Fiscalização, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, poderá:
3.5.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial
Descritivo - Anexo II do Edital, determinando sua correção/substituição;
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3.5.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.
3.6- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente ofertado.
3.7- O prazo de garantia dos serviços é de 60 (sessenta) meses, e dos aparelhos é de 12
(doze) meses, contados da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo.
3.8- O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma
da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.
CLÁUSULA QUARTA
VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO
4.1- O valor total deste contrato é de R$_________ (______________________).
4.2- O valor é fixo e irreajustável.
4.3- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros da funcional programática:

DESPESA ÓRGÃO ECONÔMICA FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO AÇÃO FONTE COD APLICAÇÃO
3032

05.05.00 4.4.90.51.00

12 361 2008

1005

1

2200000

4.4- Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do CONTRATANTE, com base nos
serviços efetivamente executados e medido, respeitados os limites estabelecidos no
Cronograma Físico-Financeiro - Anexo VI do Edital, mediante a comprovação do
recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (INSS, FGTS e ISSQN),
observando-se, no que couber, o previsto na ORDEM DE SERVIÇO do CONTRATANTE;
4.4.1- Para os pagamentos (parcelas 01/02/03) serão realizados mediante depósito na
conta corrente bancária, em nome da CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias após o
relatório de comprovação de execução dos serviços emitidos pela Secretaria Municipal
de Obras e a emissão do Termo de Recebimento Provisório, desde que a correspondente
nota fiscal/fatura, acompanhada dos documentos referidos na Cláusula 4.4, sejam
protocolados junto à Comissão de Fiscalização no prazo de até 3 (três) dias úteis contados
do recebimento da comunicação do valor aprovado, citada na Cláusula 3.3.3 deste Contrato.
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4.4.2- A não observância do prazo previsto para apresentação das notas fiscais/faturas ou a
sua apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual
número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas;
4.4.3- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou
outros necessários à contratação contenham incorreções.
/
4.4.4 – Para os pagamentos (parcelas 04/05/06/07/08 e 09) seguiremos as regras do item
4.4 e seus respectivos subitens, porém dispensa comprovação e medição dos serviços.
4.4.5 – Em nenhuma hipótese haverá pagamento(s) pela CONTRATANTE referente ás
parcelas 04/05/06/07/08 e 09, sem a devida conclusão da obra.
4.5- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e
encerramento em dias de expediente junto ao órgão CONTRATANTE.
4.6- O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município onde os
serviços estão sendo executados em consonância com as disposições contidas na Lei
Complementar LC-116, de 31 de julho de 2.003.
4.7- Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor das
retenções dos tributos cabíveis.
4.8- Observar-se-ão ainda o disposto na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de
novembro de 2.009 e alterações, a legislação do município de Registro quanto ao ISSQN e a
legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil-RFB.
CLÁUSULA QUINTA
VIGÊNCIA
5.1- A vigência deste Contrato iniciar-se-á na data da publicação do seu extrato no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, encerrando-se na data da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.
5.2- O prazo de execução é 90 dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro - Anexo XIV do
Edital, contados da data de recebimento pela CONTRATADA da Autorização para Início dos
Serviços.
CLÁUSULA SEXTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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Além das obrigações dispostas no Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, a
CONTRATADA obriga-se a:
6.1- Fornecer mão de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais que
for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e
quantidades compatíveis para sua conclusão dentro do prazo estabelecido.
6.2- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da
realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que
responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.
6.3- Preparar, encaminhar e acompanhar todos os documentos e desenhos necessários à
aprovação dos órgãos competentes, quando necessário.
6.4- A CONTRATADA deverá:
6.4.1- Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, assim como seguros e responsabilidade civil geral dos funcionários além de
outros resultantes da execução deste Contrato;
6.5 - A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste
Contrato.
6.6- Efetuar o recolhimento mensal do Imposto sobre Serviços - ISS.
6.7- Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentação das respectivas ART’s (Anotações
de Responsabilidade Técnica) referentes à obra.
6.8- É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços,
materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo
CONTRATANTE.
6.9- Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro
de serviços, a Comissão de Fiscalização oficiará a CONTRATADA para que no prazo de 24
(vinte e quatro) horas efetue a remoção desses materiais.
6.10- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste Contrato.
6.11- Manter preposto que representará e acompanhará a execução deste contrato,
prestando, ainda, a assistência técnica necessária;
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6.11.1- O preposto deverá comparecer no local da execução dos serviços em todos os dias
de atividade, permanecendo neste, durante o tempo que for necessário.
6.12- A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade
técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para
comprovação da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 4.6.4 do
Edital.
6.13- Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado

na fase de habilitação, em atendimento ao subitem 4.6.4 do Edital, por outro com experiência
equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por
escrito, fundamentada e instruída com as prova
necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo
profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART ou do RRT do
profissional que estiver sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição
deverá ser apreciada e aprovada pela Comissão de Fiscalização.
6.14- Atender, no que couber, aos dispositivos da Ordem de Serviço do CONTRATANTE.
6.15- Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
6.16- Elaborar, encaminhar e manter atualizada junto à Comissão de Fiscalização do
CONTRATANTE a relação (nome, RG e horário de trabalho) de todos os funcionários,
inclusive engenheiros e técnicos, responsáveis pela execução dos serviços.
6.17- Manter junto ao respectivo "Livro de Ordem" uma cópia do cronograma de execução,
com indicações gráficas atualizadas, tanto da previsão como do andamento real dos serviços
e das datas respectivas.
6.18- Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachá
contendo foto recente, nome, número de registro e portado visivelmente.
6.19- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de
boa qualidade e de fácil disponibilidade no mercado.
6.20- Estar ciente de que a Comissão de Fiscalização poderá, quando julgar necessário, exigir
o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e
respectivos endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e características;
6.20.1- Apresentar à Comissão de Fiscalização, quando solicitado, comprovantes de
pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas
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obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que foram alocados
à prestação dos serviços deste Contrato.
6.21- Realizar, sempre que acionada, a suas expensas e necessariamente em empresas
especializadas ou com profissionais devidamente aprovados pela Comissão de Fiscalização,
os ensaios tecnológicos que forem necessários à verificação do bom funcionamento das
instalações, materiais e equipamentos, de acordo com o estabelecido pela ABNT, quando
pertinente, podendo a Comissão de Fiscalização determinar a realização de outros ensaios
que entender necessários.
6.22- Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas
atividades e de seus funcionários quando na realização dos serviços, fazendo com que eles
observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança
consoante legislação em vigor, bem com tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as
medidas corretivas necessárias.
6.23- Ser responsável pelo fornecimento aos seus empregados de todos os equipamentos de
proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente;
6.23.1- Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e com
documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovação), de modo a
garantir a segurança do usuário, bem como das pessoas ao redor;
6.24- Prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalização,
indicando a terceiros as condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir
danos pessoais ou materiais.
6.25- Fornecer os manuais/prospectos de operação/manutenção dos aparelhos instalados
na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório.
CLÁUSULA SÉTIMA
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por uma Comissão de Fiscalização
formalmente designada.
7.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços.
7.4- Promover os registros de ocorrências que possam ensejar atrasos na execução da obra
no “Livro de Ordem”.
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CLÁUSULA OITAVA
GARANTIA CONTRATUAL
8.1- Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou,
conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia
correspondente à R$ ___________ (________________) equivalentes a 1% (cinco por cento) do valor
total deste Contrato.
8.2- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução
deste Contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
8.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples,
obrigar-se-á a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48
(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação.
8.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título
lhe for devida pela CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA
RESCISÃO E SANÇÕES
9.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato ou a ocorrência das
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993,
atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1.994, autorizam, desde já, o
CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de
interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo
diploma legal.
9.2- Aplicam-se a este Contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e do
CONTRATANTE, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente.
9.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos
do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que
rege a licitação
9.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela
inadimplência.
9.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento
dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA
FORO
10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente Contrato é o Foro
de Altinópolis.
10.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato para todos os fins de
direito.
Altinópolis, , em __ de _________ de 2017.
P/ CONTRATANTE
P/ CONTRATADA
Testemunhas: ______________________________ ______________________________
Nome: Nome:
RG nº.: RG
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ANEXO V
CARTA CREDENCIAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
Referência: Tomada de Preços nº 006/2017
Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________
para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele
credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os
trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos,
relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins
de participação na licitação em referência.
Altinópolis, em ____ de ________________ de 2017
_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante: _____________________________________
RG do representante: _______________________________________
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato
convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa
jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui
qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº
147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de
assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar, no
procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 006/2017, realizado pela Prefeitura
Municipal de Altinópolis.
Altinópolis, em ____ de ________________ de 2017.
_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante:_____________________________________
RG do representante:_______________________________________
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ANEXO VII
DECLARAÇÕES
Eu
_______________
(nome
completo),
representante
legal
da
__________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada
de Preços nº 006/2017, realizada pela Prefeitura Municipal de Altinópolis, DECLARO sob
as penas da lei:
I. nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, que a empresa
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
II. que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins
estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;
III. que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos
no instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar, inclusive
em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999
(impedimento de contratar).
Altinópolis, em ____ de ________________ de 2017.
_______________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VIII
ATESTADO DE VISTORIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
RESERVATÓRIO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 500m³. E DEMAIS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 006/2017, promovido
por esta Prefeitura Municipal de Altinópolis, que o Sr. ___________________, RG nº ___________,
representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail
:___________________________,esteve neste local em __/__/2017, reconhecendo os locais de
execução dos serviços.
(Dados do representante desta Prefeitura Municipal responsável pelo acompanhamento da
vistoria)
Nome completo:______________________________________
Matricula:___________________________________________
Setor:______________________________________________
Cargo:_____________________________________________
Assinatura:__________________________________________
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ANEXO IX

MODELO DE DCLARAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL (IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA / INSTITUIÇÃO )

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Declaramos para os devidos fins que a empresa (Razão Social da Empresa Licitante),
inscrita no CNPJ sob o Nº (CNPJ da Empresa Licitante), estabelecida no (endereço da
Empresa Licitante), possui capacidade técnica e operacional necessárias para a realização do
trabalho para o qual está se habilitando.

Local e Data

_________________________________________
(Nome do Representante da Empresa Emitente)

Cargo / Telefone
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ANEXO X
Tomada de Preço nº. ____/_____

DECLARAÇÃO DE INIDONEIADADE

__________________________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ nº _______________, sediada a ______________________________, na cidade de _________________, estado de
______________; CEP: ______________; telefone ________________, neste ato representado pelo Senhor
___________________________________, RG: ________________________ e do CPF: _______________________, em
atendimento as disposições do Edital de Tomada de Preços nº. ______, DECLARA para fins,
assegurando que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Por ser verdade, firmo presente.
__________________,____/_____/_____
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ANEXO XI
Tomada de Preços nº. ____/_____.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE

______________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº.
_______________, sediada a ______________________________, na cidade de _________________, estado de
______________; CEP: ______________; telefone ________________, neste ato representado pelo seu
PROCURADOR, o Senhor ___________________________________, RG: ________________________ e do CPF:
_______________________, em atendimento as disposições do Edital Tomada de Preços nº. ______, DECLARA
para fins, que até o momento inexistem fatos supervenientes impeditivos a sua habilitação no
presente certame e que jamais foi declarada inidônea ou impedida de contratar e/ ou licitar com a
Administração Pública em qualquer das suas esferas.
Por ser verdade, firmo presente.

__________________,____/_____/_____

_________________________________
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ANEXO XII
Declaração de Atendimento à Lei 12.465/2011

Declaro, sob as penas da Lei e em conformidade com o Art. 20, XII da Lei 12.465/2011,
que não há no quadro societário dessa empresa, servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista.

______/_______/________

________________________________________________
(EMPRESA)
Representante legal
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ANEXO XIII –
Declaração CNAE

_________________(EMPRESA),
Senhor_______________________estabelecido

através

de

seu

na

representante

legal

o

Rua_________________________,

bairro_____________________cidade____________________, declaro que o CNAE que representa a atividade de
maior receita da empresa é ________________________________________________________.

______/_______/________

________________________________________________
(EMPRESA)
Representante legal
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ANEXO XIV
Cronograma físico-Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Município: Altinópolis-SP
Objetivo/Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

Início da Obra: À partir da emissão da O.I.S (Ordem de Início de Serviço)
Término da Obra: 90 dias após a emissão da O.I.S

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Serviços

1.0

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE
RESERVATÓRIO
METÁLICO COM
CAPACIDADE DE
500m³

% acum

1ª Etapa

Apresentação do
Procedimento
Licitatório

Item

Unidade
s
conj
R$

2ª Etapa - 34% Obra Prazo 3ª Etapa - 33% Obra Prazo 4ª Etapa - 33%ObraPrazo
Total - 100% obra Prazo Exec: 90 dias
de execução: 30 dias
de execução: 30 dias
de execução: 30 dias

33%

33%

34%

100%

3ª parcela 20%
R$ 77.329,16

Total 40%
R$ 154.658,32

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Recursos Financeiros
TOTAL
DATA: 28.06.2017
JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

1ª parcela 10%
R$ 38.664,58

2ª parcela 10%
R$ 38.664,58

MARIO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5060259878

_________________________________________
WILLIAM CONTE
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO,
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Município: Altinópolis-SP
Objetivo/Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

Início da Obra: À partir da emissão da O.I.S (Ordem de Início de Serviço)
Término da Obra: 90 dias após a emissão da O.I.S

Item

Serviços

1.0

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE
RESERVATÓRIO
METÁLICO COM
CAPACIDADE DE
500m³

Unidade
s
conj
R$

% acum

Apresentação do
Procedimento
Licitatório

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

100%

100%

100%

100%

3ª parcela 10%
R$ 38.664,58

Total 70%
R$ 270.652,06

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Recursos Financeiros
TOTAL
DATA: 28.06.2017
JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

1ª parcela 10%
R$ 38.664,58

2ª parcela 10%
R$ 38.664,58

MARIO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5060259878

_________________________________________
WILLIAM CONTE
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO,
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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ANEXO XIV (continuação)
Cronograma físico-Financeiro

Município: Altinópolis-SP
Objetivo/Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

Início da Obra: À partir da emissão da O.I.S (Ordem de Início de Serviço)
Término da Obra: 90 dias após a emissão da O.I.S

Item

Serviços

1.0

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE
RESERVATÓRIO
METÁLICO COM
CAPACIDADE DE
500m³

Unidade
s
conj
R$

% acum

Apresentação do
Procedimento
Licitatório

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

100%

100%

100%

100%

3ª parcela 10%
R$ 38.664,58

Total 100%
R$ 386.645,82

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Recursos Financeiros
TOTAL
DATA: 28.06.2017
JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

1ª parcela 10%
R$ 38.664,58

2ª parcela 10%
R$ 38.664,58

MARIO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5060259878

_________________________________________
WILLIAM CONTE
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO,
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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ANEXO XV

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS
ANÁLOGOS C
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS
CONTRATADA: ___________________________________________ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
____________/2017 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 500m³. Na qualidade de
Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, estamos
CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao
iludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
tribunal de Contas do estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais.
ALTINÓPOLIS, ___ de _____________de 2017. ___________________________________________
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES –
PREFEITUO MUNICIPAL

DADOS E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA POSSÍVEL CONTRATADA

Departamento de Licitações e Administração de Materiais – Tel.: (16) 3665-9500 e (16)3665-9531
e-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br;

