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EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE
CARTA CONVITE Nº 005/2018
PROCESSO Nº 055/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 006/2018
1 – PREÂMBULO
1.1 - Convidamos Vossa Senhoria a apresentar, perante a Comissão Permanente de
Licitações da Câmara Municipal de Capivari, localizada na Avenida Tarsila do Amaral,
490, Distrito Industrial Dr. Jovenil Forti, no Município de Capivari/SP, CEP: 13.360-000,
PROPOSTA para o OBJETO indicado no item 2, pertinente à LICITAÇÃO que será
realizada no dia 05 de novembro de 2018, na modalidade CONVITE, sob o regime de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com o que determina a Lei Federal
8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e
suas alterações posteriores, o Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, as normas
legais e regulamentares aplicáveis, e as cláusulas e condições deste ato convocatório.
1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser ENTREGUES no
local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, com identificação externa do
seu conteúdo, na forma descrita abaixo, até às 10h00 da data acima designada, sendo
ABERTOS a seguir, observado o devido processo legal.
(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI
ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 005/2018
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

(b) CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA
CARTA CONVITE Nº 005/2018
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:
I – TERMO DE REFERÊNCIA;
a) Descrição dos serviços;
b) Disposições gerais;
c) Endereço eletrônico onde poderão ser obtidas as imagens dos locais onde serão
executados os serviços;
d) Planilha estimativa de custos;
e) Cronograma físico-financeiro.
II – DO VALOR DE REFERÊNCIA DA PROPOSTA;
III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
IV – MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
V – ATESTADO DE VISTORIA;
VI - MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);
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VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME OU EPP;
VIII – MINUTA DO CONTRATO;
IX – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DA FASE HABILITAÇÃO;
X– MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DA FASE PROPOSTA;
XI – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO;
XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO;
XIII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
XIV – MODELO DE TERMO DE MANIFESTÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DO
CONVITE – EMPRESAS NÃO CONVIDADAS.
XV - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL.
2- DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando à
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reparos e
manutenção predial corretiva, no prédio da Câmara Municipal de Capivari, com
fornecimento de mão de obra especializada e todos os materiais e insumos necessários
à execução do objeto do presente certame, conforme especificações e quantidades
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.
2.2 - VISTORIA: É obrigatória. Deverá ser realizada em horário de expediente até o
último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, no horário das
8 às 17 horas, mediante prévio agendamento junto ao Setor de Licitações pelo
telefone: (19) 3492-9740. Estima-se que o tempo mínimo necessário para a realização
da vistoria seja de 2 (duas) horas.
2.3 - LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Prédio da sede da Câmara Municipal de
Capivari, situada a Avenida Tarsila do Amaral, 490, Distrito Industrial Dr. Jovenil Forti,
no Município de Capivari/SP, CEP: 13.360-000.
3 - DO PREÇO
3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 196.839,02 (cento e noventa e seis
mil, oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos), com base nos parâmetros
dispostos no ANEXO II – DO VALOR DE REFERÊNCIA DA PROPOSTA.
3.2 - Os valores indicados no ANEXO II – DO VALOR DE REFERÊNCIA DA PROPOSTA são
preços de referência da tabela PINI, não vinculando as concorrentes, que poderão
adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta,
atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.
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- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1- As despesas decorrentes do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos
seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Câmara Municipal de Capivari/SP:
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 – Além das que foram regularmente convidadas, podem participar deste
procedimento outras interessadas que atuam no ramo, cuja finalidade social abranja o
objeto desta licitação, desde que cadastradas na correspondente especialidade neste
órgão, e que tenham manifestado seu interesse com antecedência de até 24 horas da
data e horário indicado no preâmbulo deste instrumento. A manifestação dar-se-á, por
meio de documento, cujo modelo integra o Anexo deste edital, junto ao protocolo da
Câmara Municipal de Capivari, com apresentação do certificado de cadastro.
5.1.1
– Para a realização do cadastro será necessário protocolizar junto à Câmara
Municipal de Capivari, os seguintes documentos:
Habilitação jurídica
a) Ato de criação da licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes,
devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
Diretoria em exercício;
b) 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;
c) Cópia do RG do representante legal da pessoa Jurídica;
Regularidade fiscal
d)
Cópia
do
CPF
do
representante
legal
da
empresa;
e) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
f) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual;
g) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal;
h) Certidão Conjunta de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União;
i)
Certidão
de
regularidade
perante
a
Fazenda
Estadual;
j)
Certidão
de
regularidade
perante
a
Fazenda
Municipal;
k)
Certidão
de
regularidade
de
contribuições
previdenciárias;
l)
Certificado
de
Regularidade
do
FGTS
(CRF);
m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo TST.
5.1.1.1 - Todos os documentos devem ser apresentados por meio de cópias
autenticadas, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/1993, e ficarão
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arquivados em pasta própria junto ao Setor de Compras e Licitações da Câmara
Municipal de Capivari.
5.1.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas:
5.1.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução,
em liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição.
5.1.2.2 - Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93.
5.1.2.3 - Suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de
contratar com o Município de Capivari, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93.
5.1.2.4 - Que estejam estabelecidas sob a forma de consórcio.
5.1.2.5 - Que possuam a participação, direta ou indireta, caracterizada pela existência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista, de qualquer servidor ou dirigente, mesmo comissionado, desta Câmara
Municipal, ou de qualquer outro participante por ela designado para constituir
comissões que participem desta licitação.
5.1.2.6 - Impedidas de participar, por ato de ofício da Câmara Municipal de Capivari,
em virtude de inidoneidade praticada anteriormente, por constatação de
irregularidades no cadastro, ou qualquer outro fator superveniente.
6

- DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 01 - Documentação de Habilitação:
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93):
a) Ato de criação da licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes,
devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
Diretoria em exercício;
b) 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;
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c) Cédula de identidade dos sócios ou proprietários da pessoa jurídica.
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei n.º 8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) relativamente aos sócios ou
proprietários da pessoa jurídica;
c) Certidão Negativa de Débitos Unificada ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos
de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – vigentes à época
da abertura dos envelopes de habilitação;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei;
g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas
com Efeitos de Negativa.
g1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela
Comissão de Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação.
6.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
6.1.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / OPERACIONAL
a) Atestado de Vistoria, conforme Anexo V deste Edital;
b) Qualificação Operacional
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b1) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da
apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado;
c) Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo de validade, junto ao
CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
d) Quanto ao Responsável Técnico a qualificação far-se-á mediante comprovação pela
licitante de possuir no seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta,
profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, registrado(s) no CREA como responsável(eis) técnico(s) da mesma. Tal
comprovação de vínculo profissional deverá ser feita, conforme o caso, por meio da
juntada de:
I) cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social com o devido
registro;
II) ou vínculo societário com a empresa (Contrato Social e a sua última
alteração);
III) ou Ficha de Registro de Empregados ou do livro correspondente devidamente
registrado no Ministério do Trabalho;
IV) ou Contrato de Trabalho/Prestação de Serviços.

6.1.5 – DECLARAÇÕES:
a) DECLARAÇÃO ANEXO IV - Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) DECLARAÇÃO ANEXO XI - Declaração de Concordância com os termos do Edital e
não ocorrência de fatos impeditivos à participação em licitação.
c) DECLARAÇÃO ANEXO XII - Declaração subscrita pelo representante legal do
licitante, assegurando que o mesmo atende às normas relativas à saúde e Segurança
no Trabalho, nos termos do art. 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.
d) A fim de comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, para fins de participação no presente certamente, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverá
apresentar:
d1) “Declaração de Enquadramento de ME ou EPP”, conforme o caso, devidamente
registrada e arquivada na respectiva Junta Comercial do Estado; E/OU
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d2) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo VII deste Edital.
6.1.5.1 – A declaração constante do Anexo XIII será preenchida com os dados da(s)
licitante(s) vencedora(s) do certame.
6.2 - As microempresas e as 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 (LC
nº 123, art. 43).
6.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa (LC n.º 123/06, art. 43, § 1º).
6.2.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital.
6.3 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados no original, por
qualquer processo de cópia, autenticada em cartório competente, ou mesmo cópia
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado por um dos
membros da Comissão Permanente de Licitações no ato de sua apresentação.
6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.5 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão
aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à
data de apresentação das propostas.
6.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for a 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.
6.7 - 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 no item 6.1.2.
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6.8 - A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta na Internet
junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos
obtidos por este meio eletrônico.
6.9 - Quando por limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for
impossível a obtenção do número mínimo de licitante exigido no § 3º do artigo 22 da
Lei n.º 8.666/93, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo,
sob pena de repetição do convite (art. 22, § 7º, da Lei Federal n.º 8.666/93).
6.10 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s)
representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta
do ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida), apresentada até o
início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de
procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá
exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele
representante.
6.11 - Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope fechado,
enunciando externamente os dizeres estipulados no subitem 1.2.
6.12 - O licitante que não enviar representante legal ao ato público de abertura dos
envelopes I - Habilitação, poderá encaminhar termo de renúncia do prazo de recurso
da fase de habilitação (conforme modelo do ANEXO IX) no envelope I, juntamente com
a
habilitação,
ou
encaminhá-lo
por
fax
ou
e-mail
(orcamento1@camaracapivari.sp.gov.br) durante o respectivo ato público de abertura
dos envelopes de habilitação.
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- DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
7.2.1 - O ANEXO III - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este
ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da
Proposta.
7.2.2 - Deverão estar consignados na proposta:
a) dados cadastrais;
b) indicação obrigatória do preço expresso em moeda corrente nacional, em algarismos
e por extenso;
c) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura.
7.2.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotar, todos os custos diretos
e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições
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ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se
sujeita, e entrega.
7.2.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na
data da apresentação da proposta.
7.2.5 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
sua apresentação.
7.2.6 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor máximo indicado
no ANEXO II – DO VALOR DE REFERÊNCIA DA PROPOSTA, desclassificando-se as
propostas cujos preços o excedam.
7.2.7 – A Proposta deverá ser acondicionada em envelope fechado, enunciando
externamente os dizeres estipulados no subitem 1.2(b).
7.2.8 – A proposta da licitante deverá ser acompanhada da planilha estimativa de
custos e cronograma físico-financeiro adequados ao valor da proposta ofertada, sob
pena de desclassificação do certame.
7.2.9 - O licitante que não enviar representante legal ao ato público de abertura dos
envelopes II - Proposta, poderá encaminhar termo de renúncia do prazo de recurso da
fase de propostas (conforme modelo do ANEXO X) fora do envelope II, ou encaminhála por fax ou e-mail (orcamento1@camaracapivari.sp.gov.br) durante o respectivo ato
público de abertura dos envelopes de proposta.
8 - DO JULGAMENTO
8.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de
habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e
rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não
satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou
inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.
8.1.1 – Proceder-se-á conforme descrito no item 6.1.2 e seguintes, dando sequência a
abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na
documentação de regularidade fiscal.
8.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela
renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os
envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da
sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de
recorrer nas fases subsequentes.
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8.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo
ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios
estabelecidos neste ato convocatório.
8.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o
MENOR PREÇO GLOBAL.
8.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou
desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.
8.4.2 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas cujo valor exceda
aquele estabelecido no Anexo II deste Edital, ou que ofereçam preços baseados nas
ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente
inexequíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).
8.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e
aceitáveis.
8.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: (LC nº 123 art. 44
caput).
8.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada; (LC nº 123 art. 44 parágrafo 1º).
8.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada
no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC nº 123
art. 45, inc. I).
8.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar
nova proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a notificação formal da
classificação provisória.
8.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.2 deste
edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC nº 123/2006
CARTA CONVITE Nº 005/2018
RAZÃO SOCIAL da Micro e Pequena Empresa
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8.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC nº 123 art. 45 inc. III).
8.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não
exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as
remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 7.6.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC nº 123 art. 45, inc II).
8.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a
proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.
8.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de
pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo
apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC nº 123 art. 45 parágrafo
1º).
9 – DA CONTRATAÇÃO
9.1 - As obrigações oriundas desta licitação serão formalizadas mediante a celebração
de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VIII.
9.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos,
esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis
de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.1.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o
adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de
regularidade de que trata o subitem 8.1.1, mediante a apresentação das certidões
respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se
realizar.
9.1.2 – Serão firmados tantos contratos quantos sejam os vencedores do presente
certame.
O(s) adjudicatário(s) deverá(ão) assinar o instrumento de contrato no prazo de dois
dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez
por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à
contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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9.1.3 - Quando o(s) adjudicatário(s), convocado(s) dentro do prazo de validade de sua
proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.1.1, ou se recusar
a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das
propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;
9.1.4 – No caso de haver a contratação de microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno
porte, caso a documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da
fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a
regularidade fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da declaração de vencedor,
prorrogável por igual período, a critério da Câmara Municipal de Capivari, sob pena de
a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste instrumento convocatório.
9.1.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à
Administração:
a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação;
b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).
9.2 – A(s) licitante(s) contratada(s) se obriga(ão) a manter, durante toda a execução do
contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as
condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando
documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a
validade.
9.3 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções
previstas naquela lei e neste ato convocatório.
9.4 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25%
(vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo
com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.5 - O foro do contrato será o da Comarca de Capivari/SP.
10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
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10.2. As impugnações devem ser protocolizadas na sede da Câmara Municipal de
Capivari e dirigidas aos subscritores deste Edital.
10.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será
designada nova data para a realização deste certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
10.3. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
10.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
10.5 Dos atos da Administração cabem recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitação ou
inabilitação do licitante; julgamento das propostas; anulação ou revogação da licitação
e indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.
11 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 – O prazo de vigência contratual será de 03 (três) meses, iniciando-se com a
ordem inicial de serviços.
11.2 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art.
67 e 73 da lei federal n°8.666/93.
11.3- A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art.
76 da lei Federal n°8.666/93).
12 - DAS SANÇÕES
12.1 - A recusa injustificada do(s) adjudicatário(s) em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ao contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade
e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal
8.666/93.
12.2 - O atraso injustificado no fornecimento dos insumos, sem prejuízo do disposto no
parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora,
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
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a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias até 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia.
12.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa, poderão
ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida;
c) aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Câmara Municipal
de Capivari, pelo período de 01 (um) ano;
d) 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 da sanção aplicada com base na alínea anterior.
12.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando
cabíveis.
12.5 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 6.1.2
deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante
multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado de contratação do objeto,
cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a
Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da
Lei Federal 8.666/93;
12.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 02 (dois) dias
úteis contados da data da intimação do interessado.
12.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias
úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
13 - DO PAGAMENTO
13.1 - O pagamento será realizado, de acordo com as medições, com base nos serviços
efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro
apresentado pela licitante vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data do
aceite da nota fiscal e/ou fatura, pela Câmara Municipal de Capivari, por meio do
agente fiscalizador do contrato, desde que acompanhada de comprovação do
recolhimento de encargos e tributos referentes ao serviço prestado (INSS, FGTS e
ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa
Econômica Federal, do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento
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do FGTS e Informações à Previdência Social) com seu respectivo protocolo de envio,
através do canal da Conectividade Social, e da Certidão Negativa de Débitos
Previdenciários (ou equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida pela
Secretaria da Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada declaração de que
possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável da empresa, e que os
valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados nos termos das
Instruções Normativas do INSS.
13.2 - Para o ISSQN, este deverá ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicação
do valor a ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta referida
tributação.
13.3 - Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade
do tomador, é dever da licitante vencedora apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em
tempo hábil para que se proceda à retenção e recolhimento do referido imposto,
cabendo à licitante vencedora arcar com eventuais despesas de mora a que der causa,
nos termos deste item.
13.4 - Para a liberação do pagamento da 1ª medição, a licitante vencedora deverá
apresentar, além dos documentos citados acima ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica, relativa ao objeto desta licitação, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo
cumprimento está condicionado o primeiro pagamento.
13.5 - A Câmara Municipal de Capivari, por intermédio do seu agente fiscalizador, terá
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,
para proceder ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s),
devidamente atestado(s), à Contabilidade.
13.6 - Apresentando a fatura quaisquer incorreções, inclusive quanto ao destaque de
tributos a serem retidos, será devolvida, à licitante vencedora, para as devidas
correções e, nesta hipótese, o prazo estabelecido no subitem 13.1 será contado a partir
da data de sua reapresentação sem incorreções.
13.7 - Salvo expressa disposição em contrário, a Câmara Municipal de Capivari
procederá à retenção de percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou
documento equiparado), a título de antecipação da contribuição previdenciária da
licitante vencedora, e recolherá a importância retida, em nome da licitante vencedora,
nos termos e prazos legalmente previstos (atualmente, a alíquota de 11%, cf. Lei
Federal nº 8.212/91 e Decreto Federal nº 3.048/99).
13.7.1 - Poderão ser deduzidos, da base de cálculo da referida retenção, os
abatimentos previstos na legislação aplicável, desde que tais parcelas estejam
discriminadas no documento de cobrança.
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13.8 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente cujos dados
bancários deverão ser fornecidos pela contratada.
13.9 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos serviços
contratados.
13.10 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida
quanto aos preços propostos.
14 - DAS INFORMAÇÕES
14.1 – O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam
solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a
sexta-feira, das 08 às 17h, na sede da Câmara Municipal de Capivari, ou pelo telefone
(19) 3492-9740.
14.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim
serão respondidos, com cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis da
data indicada no subitem 1.2 deste ato convocatório.
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 – A Câmara Municipal de Capivari poderá revogar ou anular esta licitação, no todo
ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
15.2 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão
Permanente de Licitações e protocolizadas na Câmara Municipal de Capivari.
15.3 – Os recursos administrativos serão dirigidos ao Presidente, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitações, devendo ser entregues na sede da Câmara
Municipal de Capivari, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da
Lei Federal 8.666/93.
15.4 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso
da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal
nº 8.666/93.
15.5 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de
Avisos da sede da Câmara Municipal de Capivari, além de efetuadas diretamente aos
interessados.
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Capivari, 19 de outubro de 2018.

Bruno Barnabé da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Capivari

Fernanda Maria Dantas Grigolon
Presidente da CPL
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CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
a) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
FISSURAS EM PAREDES:
As fissuras de paredes tem sua classificação por meio da dimensão das
patologias, inferiores a 0,5mm, este tipo de problema geralmente esta atrelada a
problemas com traço da argamassa do reboco, materiais como areia com
contaminação, alterações climáticas, entre outros fatores.
O tratamento desse tipo de patologia, deve ser feito por um profissional
qualificado e que tenha pelo menos algum treinamento na área, desta forma para a
completa correção algumas medidas devem ser tomadas para tratá-las, tais como:
- Retirar a argamassa entre 2,5 a 4,0 cm de cada lado da fissura, até encontrar a
alvenaria;
- Aplicação de fita de poliéster, para uso neste tipo de reparo, a colocação da fita
permitirá que a superfície possa dilatar sem que novas fissuras surjam;
- Utilização de chapisco, emboço e massa acrílica para regularizar a superfície e
esconder
a
fita;
- Pintura com tinta no mesmo tom da parede.
TRINCAS EM PAREDE:
As trincas têm características que diferenciam das demais, pois a dimensão da
patologia na parede é superior a 1 mm, sendo que alguns casos pode abrir fendas de
um lado ao outro da parede. Para correção de trinca deverá ser a utilização de grampos
de ferro para união da alvenaria, aplicados na perpendicular da trinca, espaçados 12
cm entre eles.
Executar também os mesmos procedimentos da fissura em parede.
INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS SOB PEITORIL DE GRANITO DAS JANELAS:
Essas infiltrações de águas pluviais estão ocorrendo devido a falha de vedação
no encontro do caixilho com o peitoril de granito. Para a correta correção disso devese:
- Retirar todo silicone existente do lado inferior e 50 cm das laterais das janelas
(externo), limpando-se bem o local;
- Aplicar selante de silicone modificado MS em todo extensão da janela em contato
com o granito, inclusive nas laterais com contato com a alvenaria (aproximadamente 50
cm);
Isso deve ser feito em todas as janelas do prédio.
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PISOS DE PORCELANATO QUEBRADOS:
Para solucionar esse item, deve-se retirar a peça de porcelanato quebrada;
demolir o contra piso existente; limpar bem o local; refazer contra piso com massa de
cimento, areia e Bianco e assentar uma nova peça do piso, com posterior
rejuntamento.
Fazer o mesmo procedimento onde as peças de piso estiverem soltas.
Observar que na porta da Sala de Espera da Presidência; porta no corredor da
Sala da Presidência; porta do banheiro da Sala da Presidência; alto da escada interna,
entrada dos banheiros do salão de recepção e salão do plenarinho, deve-se executar o
mesmo procedimento para a troca das peças do piso e depois fazer uma junta de
dilatação no mesmo sentido onde se deu a quebra (trinca). Para isso, deve-se cortar o
piso (espessura de 2 a 3 mm) com uma maquita (inclusive parte do contra piso); limpar
bem o local e aplicar selante de silicone modificado MS.
AZULEJOS QUEBRADOS:
Para solucionar esse item, deve-se retirar a peça de azulejo quebrada; demolir
a argamassa de assentamento existente, limpar bem o local e assentar uma nova peça
de azulejo, com posterior rejuntamento.
FISSURAS EM PLACAS DE GESSO:
As fissuras nas placas de gesso se dão normalmente na união das placas e os
procedimentos são:
- Lixamento do local da fissura;
- Aplicação de fita de poliéster, para uso neste tipo de reparo, a colocação da fita
permitirá que a superfície possa dilatar sem que novas fissuras surjam;
- Utilização de massa acrílica para regularizar a superfície e esconder a fita;
- Pintura com tinta no mesmo tom da parede.
COBERTURA COM TELHAS TIPO SANDUICHE E CALHAS
Deve ser feita uma revisão geral da cobertura total do prédio, observando a
existência de telhas danificadas e de parafusos de fixação sem vedação, pois isso
implica em vazamentos que estão aparecendo em vários pontos no forro de gesso do
plenário e salas da imprensa.
Do mesmo modo, deve-se fazer também uma revisão em todas as calhas e
rufos do prédio, observando a existência de peças mal unidas, mal chumbadas nas
paredes e também a existência de folhas de árvores que entopem os bocais das calhas,
pois isso implica em vazamentos que estão aparecendo junto as paredes do plenário e
salão de recepção.
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LAJES IMPERMEABILIZADAS
As lajes da marquise da entrada e da rampa que liga o salão de recepção com
a garagem coberta devem ser novamente impermeabilizadas, pois apresentam sinais
de infiltração.
Deve-se limpar bem o local e aplicar três demãos de impermeabilizante tipo
manta líquida, sendo uma demão em sentido perpendicular a aplicação anterior (em
cruz).
Deve-se aplicar também nas paredes do perímetro das lajes, numa altura de
20 centímetros.
Após isso, colocar sobre a laje, uma camada de argila expandida para
proteção da impermeabilização.
JARDIM INTERNO ENTRE A RAMPA E SALAS DE VEREADORES.
O piso da canaleta de águas pluviais cedeu junto a parede do prédio devido
ao recalque do solo. Para solucionar isso deve-se escarificar tanto a parede quanto ao
piso da canaleta em toda a sua extensão.
Limpar bem o local e aplicar argamassa de cimento e areia, adicionada de um
pouco de expansor para que fique bem vedada essa junção de parede/piso.
Após isso, aplicar em toda a canaleta, três demãos de impermeabilizante tipo
manta líquida (aplicação em cruz).
UMIDADE EM PAREDES JUNTO A PISOS
Nos locais de paredes onde aparecem sinais de umidade junto a pisos, retirar
a argamassa de revestimento até encontrar a alvenaria.
Limpar bem o local, aplicar três demãos em cruz de impermeabilizante
apropriado, chapiscar e rebocar com argamassa de cimento e areia.
MEZANINO DO PLENÁRIO
A parede de gesso da entrada do mezanino (topo da escada) apresenta
deslocamento em relação a parede do plenário, bem como o forro de gesso do
corredor da sala de imprensa.
Na extremidade da laje em balanço nota-se um vão entre a parede de gesso e
o forro.
Isso tudo faz crer que houve um deslocamento vertical da laje. Recomendo
que seja consultado um engenheiro especializado em estruturas para se verificar os
procedimentos necessários para correção de tal problema.
CALÇADAS AO REDOR DO PRÉDIO
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paredes.

As calçadas ao redor do prédio apresentam pontos de rebaixamento junto as

Para tal fato deve-se escarificar tanto a parede quanto ao piso da calçada em
toda a sua extensão.
Limpar bem o local e aplicar argamassa de cimento e areia, adicionada de um
pouco de expansor para que fique bem vedada essa junção de parede/piso.
Caso os locais apresentem vãos pequenos ente parede e calçada, limpar bem
o local e aplicar selante de silicone modificado.
PINTURA INTERNA
Todo o interior do prédio deverá ser pintado. As paredes, tetos e forros de
gesso receberão látex PVA, duas demãos, sem massa corrida. Nos locais dos reparos de
trincas, fissuras e áreas com umidade as paredes serão lixadas e receberão massa PVA
antes da pintura.
As esquadrias de madeira serão pintadas com esmalte sintético, duas demãos,
sem massa.
PINTURA EXTERNA
O prédio apresenta vários pontos onde a pintura descascou. Para tal correção
deve-se raspar o local com uma espátula, retirando toda a parte solta; aplicar selante e
textura igual a existente e posteriormente fazer nova pintura.
ESTACIONAMENTO DO FUNDO
Foi observado que houve recalque do aterro junto ao muro de divisa do fundo
do terreno e também deslocamento lateral desse muro de arrimo.
É aconselhável contratar um topógrafo para fazer levantamento do muro da
divisa do fundo para saber o quanto esse muro deslocou.
Recomendo que seja consultado um engenheiro especializado em estruturas
para se verificar os procedimentos necessários para correção de tal problema.
REFLETORES NA FACHADA PRINCIPAL
Para melhorar a iluminação da fachada principal há a necessidade de
colocação de doze refletores no gramado, junto a mureta, espaçados de maneira igual.
Para isso será necessário fazer nova fiação elétrica, utilizando os eletrodutos já
existentes, ligando-os no quadro de distribuição elétrica da administração.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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Deverá ser colocado um ralo para captação de águas de limpeza, na área de
iluminação do térreo, e sua tubulação deverá ser feita sob a laje e ligada na canaleta de
águas pluviais existente localizada entre a rampa e o jardim.
Deverá ser colocado um registro de gaveta Ø ¾" antes da torneira do tanque
situado na garagem coberta. Isso é necessário devido a essa rede de água fria estar
ligada diretamente na caixa d’água elevada, dificultando a manutenção dessa torneira.
PISO DE CONCRETO EM JARDINS DA ÁREA DE LUZ E AO LADO DA RAMPA
Na área de luz (onde será instalado o ralo) e também no jardim ente a rampa
e as salas dos vereadores deverá ser executado piso em concreto com espessura de
sete centímetros, armado com uma tela metálica tipo POP leve, sobre um lastro de
brita com cinco centímetros de espessura. Esse piso deverá ter acabamento feltrado.
No jardim ao lado da rampa, o caimento do piso será em direção a canaleta de
captação de águas pluviais já existente.
BANHEIROS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Nesses banheiros, situados um no térreo e outro no pavimento superior,
deverão ser criadas ventilação forçada, instalando ventiladores de exaustão com saída
do ar para a laje, sob a cobertura do telhado.
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E COBERTURA EM POLICARBONATO
Deverão ser instaladas estruturas em alumínio e coberturas em policarbonato
alveolar, com ventilação permanente, nas duas áreas de luz situadas no pavimento
superior.
FAIXA DE PROTEÇÃO DAS PAREDES
Em todas as salas, nas paredes situadas atrás das cadeiras das mesas, deverá
ser colocada uma faixa de madeira em MDF, largura de 20 cm, mesmo acabamento das
mesas ou protetor em PVC tipo “bate maca” para proteção dessas paredes.
PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO PLENARINHO
Deverá ser trocado o sistema de travamento da porta de saída de emergência
do plenarinho, uma vez que a existente não está funcionando como deveria.
TUBO DE INOX PARA PROTEÇÃO DA PAREDE NO PLENÁRIO
Em virtude das marcas na parede do fundo do plenário (que faz divisa com a
recepção), sugiro que seja instalada tubo de Ø 1 1/2” em aço inox (igual ao corrimão)
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em toda a extensão da parede (sob o mezanino), com altura de 1,20m do piso, para
evitar que as pessoas encostem nessa parede.
b) Disposições gerais
SEGURANÇA NO TRABALHO
Serão adotadas as normas e práticas recomendáveis para garantir a integridade física
das pessoas presentes em qualquer prestação de serviço, qualquer que seja sua
participação, cabendo a profissional capacitado em segurança do trabalho da
CONTRATADA identificar e avaliar os riscos ambientais e da consequente exposição
ocupacional.
São itens essenciais neste assunto:
uso de vestuário e equipamentos de proteção;
a)
b)
vinculação das ferramentas ao corpo do usuário;
estabilidade das estruturas auxiliares;
c)
d)
sinalização e, se for o caso, o isolamento dos percursos de máquinas;
e)
proteção ou desconexão de ligações elétricas;
f)
interdição das operações em caso de risco grave e iminente;
treinamentos inerentes ao exercício da atividade;
g)
h)
exames médicos ocupacionais;
i)
documentação de segurança e medicina do trabalho.
Quando os trabalhos envolverem riscos acima do usual em obras, serão
atendidas as precauções necessárias conforme Normas Regulamentadoras,
em especial a NR-10 “Segurança em instalações e serviços em eletricidade” e
a NR-18, “Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
construção”.
A CONTRATADA deverá manter um sistema de gestão de segurança e
medicina do trabalho, condizente com as Normas Regulamentadoras, e
enviar cópia à CONTRATANTE:
a)
dos exames periódicos dos colaboradores, quando de sua renovação;
das fichas de EPI dos colaboradores, após a entrega do vestuário e
b)
demais equipamentos de proteção e quando solicitado pela Comissão de
Fiscalização.
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c) ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE PODERÃO SER OBTIDAS AS IMAGENS DOS
LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS.

https://drive.google.com/open?id=1xGj8YRJH_zR9cvaRntlYepTaeNwFdE70
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d) DA PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITEM
01.

1.1

DESCRIÇÃO

UN

QUANT

PR. UN
MAT

PR. UN M.O

TOTAL MAT

TOTAL M.O

TOTAL

ml

157,00

6,86

3,48

1.076,86

546,93

1.623,80

0,82

1.076,86

546,93

1.623,80

0,82

3.211,07

1.840,53

5.051,60

2,57

3.211,07

1.840,53

5.051,60

2,57

166,14

456,66

622,80

0,32

166,14

456,66

622,80

0,32

FISSURAS EM PAREDES
Retirada de argamassa de
revestimento (5 cm); limpeza do
local. Aplicação de fita de poliester
(largura 4 cm) sobre alvenaria;
fechamento do vão com argamassa
de cimento, areia e cal e aplicação de
massa acrílica para acabamento do
vão.
SUBTOTAL

02.

2.1

TRINCAS EM PARDE
Retirada de argamassa de
revestimento (8 cm); limpeza do
local. Colocação de grampos de aço
espaçados cada 12 cm; aplicação de
fita de poliester (largura 4 cm) sobre
alvenaria; fechamento do vão com
argamassa de cimento, areia e cal e
aplicação de massa acrílica para
acabamento do vão.

ml

258,00

12,45

7,13

SUBTOTAL

03.

3.1

INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
SOB PEITORIS DAS JANELAS
Retirada do silicone existente;
limpeza do local; aplicação de
silicone modificado MS na parte
inferior e laterais das janelas

ml

339,00

0,49

1,35

SUBTOTAL

04.
4.1
4.2
4.3
4.4

PISOS DE PORCELANATO
Retirada de piso quebrado/trincado
e demolição do contra piso existente
Colocação de piso, incluindo contra
piso e rejunte
Reparo nos rejuntamentos existentes
Execução de junta de dilatação e
aplicação de silicone modificado MS

pç

38,00

-

15,11

-

574,17

574,17

0,29

pç

38,00

35,43

22,12

1.346,26

840,49

2.186,75

1,11

m²

370,00

2,28

4,06

841,75

1.501,23

2.342,98

1,19

19,10

1,96

8,08

37,44

154,37

191,82

0,10

2.225,46

3.070,27

5.295,73

2,69

ml

SUBTOTAL

05.
5.1

5.2

AZULEJOS QUEBRADOS
Retirada de azulejo
quebrado/trincado e argamassa de
assentamento existente
Colocação de azulejo, incluindo
rejunte

pç
pç

69,00

-

11,38

-

785,09

785,09

0,40

69,00

7,57

15,04

522,28

1.037,43

1.559,71

0,79

522,28

1.822,52

2.344,80

1,19

100,15

32,37

132,52

0,07

100,15

32,37

132,52

0,07

SUBTOTAL

06.
6.1

%

FISSURAS EM PLACAS DE GESSO
Lixamento do local; aplicação de fita
para gesso e aplicação de massa
acrílica

ml

15,00

SUBTOTAL
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07.

7.1

COBERTURA COM TELHAS TIPO
SANDUICHE E CALHAS/RUFOS
Revisão total da cobertura do prédio,
com substituição de telhas
danificadas; troca de conjunto de
fixação/vedação danificados; fixação
de calhas e rufos soltos e limpeza das
calhas

vb

1,00

7.014,18

1.631,17

SUBTOTAL

08.
8.1

8.2

8.3

IMPERMEABILIZAÇÕES DE LAJES DE
COBERTURA
Limpeza das lajes da marquise de
entrada e rampa entre salão de
recepção e garagem
Aplicação de tres demãos de
impermeabilizante tipo manta
líquida
Colocação de camada (5 cm) de
argila expandida para proteção da
impermeabilização

9.1
9.2

9.3

JARDIM INTERNO ENTRE RAMPA E
SALAS DE VEREADORES
Escarificação da parede e do piso da
canaleta
Limpeza do local e aplicação de
argamassa de cimento, areia e
expansor na junção parede/piso
Aplicação de tres demãos de
impermeabilizante tipo manta
líquida em toda a canaleta

10.1
10.2
10.3

UMIDADE EM PAREDES JUNTO AOS
PISOS
Retirada de argamassa no locais
onde apresentam umidade
Limpeza do local e aplicação (tres
demãoas) de impermeabilizante
sobre a alvenaria
Aplicação de chapisco e emboço
feltrado

11.1
11.2
11.3

12.1

12.2
12.3
12.4

7.014,18

1.631,17

8.645,35

4,39

2,60

-

631,20

631,20

0,32

m²

242,77

32,18

2,89

7.811,12

700,78

8.511,90

4,32

218,67

24,05

2,65

5.259,01

578,61

5.837,62

2,97

13.070,14

1.910,59

14.980,73

7,61

m²

ml

40,90

-

3,89

-

158,91

158,91

0,08

ml

40,90

2,49

6,16

101,72

252,14

353,86

0,18

m²

24,54

32,18

2,89

789,57

70,84

860,41

0,44

891,30

481,89

1.373,18

0,70

m²

69,80

-

10,79

-

753,33

753,33

0,38

m²

69,80

17,56

32,75

1.225,82

2.285,84

3.511,66

1,78

m²

69,80

8,53

35,09

595,70

2.449,28

3.044,98

1,55

1.821,52

5.488,46

7.309,98

3,71

CALÇADA AO REDOR DO PRÉDIO
Escarificação da parede e do piso da
calçada
Limpeza do local e aplicação de
argamassa de cimento, areia e
expansor na junção parede/piso
Aplicação de silicone modificado MS

ml

188,53

-

3,89

-

732,51

732,51

0,37

ml

188,43

2,49

6,16

468,64

1.161,63

1.630,27

0,83

ml

188,43

1,47

1,35

277,05

253,83

530,88

0,27

745,68

2.147,98

2.893,66

1,47

SUBTOTAL

12.

4,39

-

SUBTOTAL

11.

8.645,35

242,77

SUBTOTAL

10.

1.631,17

m²

SUBTOTAL

09.

7.014,18

PINTURA INTERNA/EXTERNA
Lixamento e aplicação de massa
corrida nos locais dos reparos das
fissuras e trincas das paredes e áreas
das paredes internas com umidade
(item 10)
Látex PVA, duas demãos, sem massa
corrida para paredes internas e
tetos/forros de gesso
Pintura esmalte, sem massa, para
esquadrias de madeira
Lixamento das paredes externas para
retirada de textura solta

m²

25,00

4,37

10,79

109,15

269,75

378,90

0,19

m²

5.094,91

3,77

8,27

19.201,19

42.146,28

61.347,47

31,17

m²

342,56

7,66

17,06

2.624,34

5.845,41

8.469,75

4,30

m²

443,60

-

5,77

-

2.560,98

2.560,98

1,30
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12.5

12.6

Aplicação de selante e textura igual a
existente nas paredes externas nos
locais onde foi feito lixamento
Látex acrílico, duas demãos, sem
massa, para paredes e muretas
externas

m²

443,60

2,08

7,57

921,30

3.357,94

4.279,25

2,17

m²

1.774,40

5,57

10,87

9.890,70

19.294,01

29.184,71

14,83

32.746,68

73.474,37

106.221,06

53,96

SUBTOTAL

13.
13.1
13.2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Cabo flexível # 4,00 mm² para
holofotes na fachada frontal
Holofotes para fachada frontal
(colocação no jardim)

ml

430,00

2,45

5,12

1.053,66

2.201,24

3.254,90

1,65

pç

12,00

81,90

32,50

982,80

390,00

1.372,80

0,70

2.036,46

2.591,24

4.627,70

2,35

SUBTOTAL

14.

14.1
14.2
14.3

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Ralo sêco Ø 15 cm para captação de
água de limpeza da área de luz do
pavimento térreo
Tubulação PVC branco Ø 3", com
conexões, para ralo do item14.1
Registro de gaveta bruto, Ø ¾" antes
da torneira do tanque da garagem
coberta

un
ml
pç

1,00

4,19

41,81

4,19

41,81

45,99

0,02

12,00

12,87

24,74

154,43

296,91

451,34

0,23

1,00

29,77

23,04

29,77

23,04

52,81

0,03

188,39

361,75

550,14

0,28

SUBTOTAL

15.
15.1

PISOS CONCRETO EM JARDINS DA
ÁREA DE LUZ E AO LADO DA RAMPA
Retirada de vegetação e nivelamento
de terreno

15.2

Lastro de brita, esp.= 5 cm

15.3

Piso concreto esp.= 7 cm, armado
com uma tela POP leve, acabamento
feltrado

m²
m³
m²

80,92

-

7,12

-

576,17

576,17

0,29

4,05

118,56

48,11

480,17

194,84

675,01

0,34

80,92

34,15

26,48

2.763,50

2.142,54

4.906,04

2,49

3.243,67

2.913,55

6.157,22

3,13

SUBTOTAL

16.

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

16.6

16.7
16.8
16.9

16.10

16.11

16.12

DIVERSOS
Fixação de corrimão do plenário, da
rampa interna, da escada para o
pavimento superior e da escada
externa do plenarinho
Troca da modura de gesso do teto da
cozinha do plenarinho
Refazimento das juntas de dilatação
paredes externas
Placas de concreto armado para
estacionamento

un

Locação de andaimes

mês

Substituição de placas de forro de
fibra mineral, branco, placas de 62,5
x 125 cm, esp.= 16 mm, no plenário
Ventilação forçada no banheiro para
pessoas com necessidades especiais
(térreo e pav. superior)
Fechadura para porta de saída de
emergência do plenarinho
Alinhamento da porta em vidro
temperado da área de luz interna no
pavimento térreo
Estrutura em alumínio e cobertura
em policarbonato alveolar, 2,50 x
3,70 m e 1,95 x 2,35 m para
ventilação/iluminação das áreas de
luz do pavimento superior
Protetor de parede, tipo bate-maca,
em PVC, alt.= 20 cm, para serem
colocadas nas paredes das salas,
atrás das cadeiras das mesas.
(Tecnoperfil mod. TEC 200 ou similar)
Tubo em aço inox escovado, Ø 1 1/2"
para parede do fundo do plenário

vb

1,00

65,00

130,00

65,00

130,00

195,00

0,10

12,50

19,50

-

243,75

-

243,75

0,12

18,60

3,92

13,47

72,93

250,56

323,48

0,16

8,00

127,17

73,42

1.017,34

587,37

1.604,71

0,82

3,00

390,00

-

1.170,00

-

1.170,00

0,59

pç

50,00

66,30

-

3.315,00

-

3.315,00

1,68

un

2,00

299,00

192,40

598,00

384,80

982,80

0,50

un

1,00

243,10

52,00

243,10

52,00

295,10

0,15

vb

1,00

130,00

-

130,00

-

130,00

0,07

m²

13,84

422,50

39,00

5.847,40

539,76

6.387,16

3,24

ml

65,00

80,60

15,60

5.239,00

1.014,00

6.253,00

3,18

ml

14,50

487,50

-

7.068,75

-

7.068,75

3,59

ml
ml
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16.13

Limpeza final com retirada de
entulho

vb

1,00

SUBTOTAL

TOTAL GERAL (R$)

OBS.-

520,00

520,00

520,00

520,00

1.040,00

0,53

25.530,27

3.478,49

29.008,76

14,74

94.590,24

102.248,78

196.839,02

100,00

1) B.D.I considerado = 30,00%
2) Leis sociais já inclusas nos preços
unitários (126,00%)

*Valores de referência
obtidos através da tabela
PINI e cotação realizada
pelo engenheiro
responsável pela
elaboração do memorial
descritivo e
acompanhamento dos
serviços.
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e) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ago/18

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI/SP
S E RV IÇ OS
1

FISSURAS EM PAREDES

O

1º MÊS

R

1.623,80

D

2

TRINCAS EM PARDE

4

INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SOB PEITORIS DAS
JANELAS

M

PISOS DE PORCELANATO

D

6

AZULEJOS QUEBRADOS

FISSURAS EM PLACAS DE GESSO

TOTAL
1.623,80

100,00%

5.051,60

100,00%

622,80

622,80
100,00%

E

5

3º MÊS

5.051,60
E

3

2º MÊS

S

2.344,80

E

100,00%

R

5.295,73

5.295,73
100,00%

2.344,80

132,52

132,52

V

100,00%
7

8

9

10

11

COBERTURA COM TELHAS TIPO SANDUICHE E
CALHAS/RUFOS

I

IMPERMEABILIZAÇÕES DE LAJES DE COBERTURA

O

Ç

4.494,22

10.486,51

30,00%

70,00%

JARDIM INTERNO ENTRE RAMPA E SALAS DE
VEREADORES
UMIDADE EM PAREDES JUNTO AOS PISOS

8.645,35

8.645,35
100,00%

14.980,73

1.373,18

1.373,18
100,00%
2.923,99

4.385,99

40,00%

60,00%

CALÇADA AO REDOR DO PRÉDIO

7.309,98

2.893,66

2.893,66
100,00%

12

13

PINTURA INTERNA

42.488,42

63.732,63

40,00%

60,00%

4.627,70

4.627,70

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

106.221,06

100,00%
14

550,14

550,14

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

100,00%
15

16

DIVERSOS

VALOR PARCIAL
VALOR ACUMULADO

6.157,22

6.157,22

PISOS CONCRETO EM JARDINS DA ÁREA DE LUZ E AO
LADO DA RAMPA

100,00%
2.900,88

20.306,13

5.801,75

10,00%

70,00%

20,00%

34.035,69

93.268,95

69.534,38

17,29%

47,38%

35,33%

34.035,69

127.304,64

196.839,02

17,29%

65,00%

100,00%
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CONVITE Nº 005/2018
ANEXO II – DO VALOR DE REFERÊNCIA DA PROPOSTA
Item

01

Descrição
Contratação
de
empresa
especializada para
prestação
de
serviços de reparos
e
manutenção
predial corretiva, no
prédio da Câmara
Municipal
de
Capivari,
com
fornecimento
de
mão
de
obra
especializada
e
todos os materiais e
insumos
necessários
à
execução do objeto
do
presente
certame, conforme
especificações
e
quantidades
constantes
do
ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA do
Edital.

Unidade

Valor máximo de
aceitabilidade da
proposta em R$

SV

196.839,02 (cento e
noventa e seis mil,
oitocentos e trinta e
nove reais e dois
centavos).
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CONVITE Nº 005/2018
ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
Razão Social da
Proponente:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

CNPJ:
Item

01

Descrição
Contratação
de
empresa
especializada
para
prestação de serviços
de
reparos
e
manutenção predial
corretiva, no prédio
da Câmara Municipal
de Capivari, com
fornecimento de mão
de obra especializada
e todos os materiais
e
insumos
necessários
à
execução do objeto
do presente certame,
conforme
especificações
e
quantidades
constantes do ANEXO
I – TERMO DE
REFERÊNCIA
do
Edital.

Unidade

Valor da proposta em
R$

SV

Valor da proposta por extenso:
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A proposta da licitante deverá ser acompanhada da planilha estimativa de
custos e cronograma físico-financeiro adequados ao valor da proposta
ofertada, sob pena de desclassificação do certame.
DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as
especificações exigidas no edital e na legislação em vigor.
3 - 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.
Nome do Representante:
Identidade nº:

CPF nº:

Local e Data:
Assinatura:
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CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO
Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

DECLARAÇÃO

.................................,..........................................................................................................
......... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por
intermédio

de

seu

representante

legal

o(a)

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira
de Identidade nº................................... e do CPF nº ..........................................,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

..................., ....... de ..................... de 2018.

____________________________________________
Nome e assinatura do representante
RG nº...............................................

Avenida Tarsila do Amaral, 490 – Distrito Industrial II (Dr. Jovenil Forti)
CNPJ: 52.347.473/0001-63
Fone: (19) 3492-9740

www.camaracapivari.sp.gov.br

FOLHA:
RÚBRICA:

CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO V – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
A Empresa______________________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________________, com
endereço a __________________________________________________ atesta, para
fins de participação na licitação a ser realizada para a contratação de empresa
especializada visando proceder aos reparos e manutenções corretivas no prédio da
Câmara Municipal de Capivari, com fornecimento de mão de obra, materiais e insumos
necessários, que realizou visita técnica na data de ______ de ________________ de
2018, no local onde será executado o serviço a ser contratado, ficando ciente de todos
os procedimentos a serem adotados para sua realização, bem como das dificuldades
que porventura poderão surgir durante a execução dos serviços, não sendo lícito
durante a execução do contrato alegar desconhecimento.

Capivari, ______ de ________________de 2018.
____________________________________
(representante da empresa responsável pela vistoria)

_____________________________________
(servidor da Câmara Municipal de Capivari)
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CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO VI – MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº
..............................), com sede na Rua ............................................................, nº
............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de
...........................................,
(neste
ato
representado)
pelo(a)
(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................
(nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão),
portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e
domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de
..............................., Estado de ..................................., ---------OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade),
........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº
...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua
................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de .............................,
Estado de ..........................; ---------PODERES: A quem confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade CARTA CONVITE nº 005/2018, da
Câmara Municipal de Capivari, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular
ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber
notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar
todos os demais atos inerentes ao referido certame.-----.............................., ........ de ......................... de 2018.

Outorgante
(COM FIRMA RECONHECIDA)
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CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO VII – 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 2006 e suas alterações posteriores,
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos
termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento
licitatório da Carta Convite nº 005/2018, realizado pela Câmara Municipal de Capivari.
Capivari, ___ de ______________de 2018.

_______________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº.......................
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CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA
MUNICIPAL DE CAPIVARI E ...........................
Convite n.º 005/2018
Contrato n.º /2018
Processo n.º 055/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Presidente, Sr. ............., RG nº ............., CPF nº ................., e
................, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº ................., com endereço .....................,
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente termo de contrato,
concernente à Licitação na modalidade CONVITE nº 005/2018. Os contraentes
enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com
os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes
declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas
estipulações.
PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a prestação de serviços de reparos e
manutenção predial corretiva, no prédio da Câmara Municipal de Capivari, com
fornecimento de mão de obra especializada e todos os materiais e insumos necessários
à execução do objeto do presente certame, conforme especificações e quantidades
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, o qual integra o presente
instrumento contratual, para todos os fins e efeitos legais, independentemente de
transcrição.
SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A execução do objeto dar-se-á de acordo com
o disposto no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital.
§ 1º - O horário de realização dos serviços de manutenção predial prestados pela
Contratada, no prédio da Câmara Municipal de Capivari, será de segunda a sexta-feira,
com o regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
§ 2º - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art.
76 da lei Federal n° 8.666/93).
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§ 3º - O acompanhamento dos serviços, bem como a conferência das medições
realizadas pela Contratada, será feita por engenheiro contratado pela Câmara Municipal
de Capivari.
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ........ (....), considerando
o valor mensal de R$ ..... (....), conforme proposta da Contratada para o objeto definido
na Cláusula primeira deste termo.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato
em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo,
de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do
Código de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, do
Orçamento vigente da Câmara Municipal de Capivari, conforme notas de empenho
acostadas aos autos.
QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento será realizado, de acordo com as medições,
com base nos serviços efetivamente executados e aprovados pela Contratante, por
meio de sua fiscalização, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro apresentado
pela Contratada, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data do aceite da nota fiscal
e/ou fatura, pela Câmara Municipal de Capivari, por meio do agente fiscalizador do
contrato, desde que acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e
tributos referentes ao serviço prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como de Certificado
de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econômica Federal, do arquivo
impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) com seu respectivo protocolo de envio, através do canal da
Conectividade Social, e da Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (ou
equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida pela Secretaria da Receita
Federal. Além disso, deve ser apresentada declaração de que possui escrituração
contábil firmada pelo contador e responsável da empresa, e que os valores ora
apresentados encontram-se devidamente contabilizados nos termos das Instruções
Normativas do INSS.
§1º Para o ISSQN, este deverá ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicação
do valor a ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta referida
tributação.
§2º - Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade
do tomador, é dever da Contratada apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em tempo
hábil para que se proceda à retenção e recolhimento do referido imposto, cabendo à
Contratada arcar com eventuais despesas de mora a que der causa, nos termos deste
item.
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§3º - Para a liberação do pagamento da 1ª medição, a Contratada deverá apresentar,
além dos documentos citados acima, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica,
relativa ao objeto deste contrato, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo
cumprimento está condicionando o primeiro pagamento.
§4º - A Câmara Municipal de Capivari, por intermédio do seu agente fiscalizador, terá
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para
proceder ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente
atestado(s), à Contabilidade.
§5º - Apresentando a fatura quaisquer incorreções, inclusive quanto ao destaque de
tributos a serem retidos, será devolvida, à Contratada, para as devidas correções e,
nesta hipótese, o prazo estabelecido no caput será contado a partir da data de sua
reapresentação sem incorreções.
§6º - Salvo expressa disposição em contrário, a Contratante procederá à retenção de
percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a
título de antecipação da contribuição previdenciária da Contratada, e recolherá a
importância retida, em nome da Contratada, nos termos e prazos legalmente previstos
(atualmente, à alíquota de 11%, cf. Lei Federal nº 8.212/91 e Decreto Federal nº
3.048/99).
§7º - Poderão ser deduzidos, da base de cálculo da referida retenção, os abatimentos
previstos na legislação aplicável, desde que tais parcelas estejam discriminadas no
documento de cobrança.
§8º - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente cujos dados
bancários deverão ser fornecidos pela contratada.
§ 9º - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos serviços
contratados.
§ 10 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida
quanto aos preços propostos.
SEXTA (DO PRAZO) – O prazo de vigência do presente contrato será de 03 (três) meses,
conforme prazo previsto no cronograma físico-financeiro, contados da emissão por
parte da Contratante da Ordem Inicial de Serviços, prorrogável na forma do art. 57, §
1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da Contratada:
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a.
Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos
da legislação vigente;
b.
Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços,
preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a
execução desse contrato;
c.
Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e
outras disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional;
d.
Cabe à Contratada completar ou substituir
o material
considerado inadequado pela Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas;
e.
Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem
dos equipamentos e dos produtos químicos;
f.
Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com
fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s;
g.
Manter todo o equipamento e ferramental necessários à execução dos
serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados ou consumidos serem
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser
dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;
h.
Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua
propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do
Contratante;
i.
Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão
permanente dos serviços, de maneira estruturada;
j.
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;
k.
Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho;
l.
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações
do Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança
e Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante;
m.
Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados;
n.
Observar conduta adequada na utilização dos materiais e dos
equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto
da prestação de serviços;
o.
Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnicas e
ambientalmente recomendadas, quando da realização de atividades com produtos
químicos controlados nas áreas escopo dos trabalhos; quer seja em termos de
qualidade, quantidade ou destinação; atividades essas da inteira responsabilidade da
Contratada que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores;
p.
Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar não seja
mantido nas dependências da execução dos serviços, ou em quaisquer outras
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instalações do Contratante;
q.
Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a
prestação dos serviços;
r.
Fornecer obrigatoriamente cesta básica e vale refeição aos seus
empregados envolvidos na prestação dos serviços;
s.
Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de
benefícios e encargos;
t.
Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados,
cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer
materiais
–
com
vistas
à
qualidade
dos
serviços
do Contratante, obtendo a produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. A
Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo
as disposições legais que interfiram em sua execução, destacando-se a legislação
ambiental.
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da Contratante:
a.
Exercer o acompanhamento, conferência e a fiscalização da execução dos
serviços;
b.
Indicar, formalmente, o Fiscal responsável para acompanhar, conferir e fiscalizar a
execução dos serviços;
c.
Constatada a regularidade dos procedimentos, liberar o pagamento das faturas
da prestação dos serviços;
d.
Prestar as informações necessárias à CONTRATADA para o bom andamento dos
serviços, bem como local a ser utilizado pela Equipe Residente, vestiário e sanitários de
uso comum e ramais telefônicos para uso exclusivo dos serviços;
e.
Prestar ao supervisor/preposto da CONTRATADA as informações e
esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e
indicar as áreas onde os serviços serão executados;
f.
Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução deste Contrato,
em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações;
g.
Apurar e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
h.
Analisar e atestar os documentos apresentados pela CONTRATADA, quando da
cobrança pelos serviços prestados em até 5 (cinco) dias úteis. Caso haja incorreção nos
documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA para as devidas
correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste e pagamento recomeçará
quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos;
i.
Efetuar os pagamentos pelos serviços executados.
NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão
aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:
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I - O atraso injustificado na execução do fornecimento, sem prejuízo do disposto no
parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora,
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias até 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia.
II - Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes deste termo de
contrato, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes
penalidades:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida;
c) aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Câmara Municipal
de Capivari, pelo período de 01 (um) ano;
d) 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 da sanção aplicada com base na alínea anterior.
§ 1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando
cabíveis. A penalidade de multa, poderá ser aplicada de forma isolada ou
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
créditos que tenha em face da Contratante.
§ 2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à
Contratante.
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art.
80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato
poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência em parte, em limites a
serem definidos pela Administração, mediante autorização formal da Contratante.
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como
exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
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das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por
quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução
deste contrato.
§ 1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações
vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade
caberão, exclusivamente à Contratada.
§ 2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinado.
§ 3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.
DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da
Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da
formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês
seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua
publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela
data, como condição indispensável para sua eficácia.
DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capivari/SP,
excluído qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Capivari, ....... de ............ ... de 2018.

Contratante

Contratada

Testemunhas:
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CARTA CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO IX – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO DA FASE HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI - SP

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO DA FASE HABILITAÇÃO - REF.: CONVITE Nº.
005/2018

(nome da empresa), tendo sido habilitada nos autos da
licitação acima referida, declara que não pretende recorrer da decisão da Comissão de
Licitação, que julgou a fase de habilitação das empresas através dos Envelopes I HABILITAÇÃO e renuncia expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo,
previsto no artigo 109, inciso I alínea “a” e § 3º, da Lei Federal 8.666/93 e suas
posteriores alterações, concordando, em consequência, com o curso do procedimento
licitatório.

Capivari, __ de _________ de 2018.

_______________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº ______________
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CARTA CONVITE Nº 005/2018.

ANEXO X – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO DA FASE DE PROPOSTA
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI - SP

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO DA FASE DE PROPOSTA
- REF.: CONVITE N.º 005/2018

(nome da empresa), nos autos da licitação acima
referida, declara que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que
julgou a fase de classificação das propostas das empresas através dos Envelopes II PROPOSTA e renuncia expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo,
previsto no artigo 109, inciso I alínea “b” e § 3º, da Lei Federal 8.666/93 e suas
posteriores alterações, concordando, em consequência, com o curso do procedimento
licitatório.

Capivari, __ de _________ de 2018.

_______________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº ______________
Avenida Tarsila do Amaral, 490 – Distrito Industrial II (Dr. Jovenil Forti)
CNPJ: 52.347.473/0001-63
Fone: (19) 3492-9740

www.camaracapivari.sp.gov.br

FOLHA:
RÚBRICA:

CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO
A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº
.................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº
................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que
examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a
elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos
os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi
considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum
fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.
.........................., ....... de ................. de 2018.

................................................
(representante legal)
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CONVITE Nº 005/2018.

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
Ref.: Convite n.º 005/2018

Eu ______________________________________________(nome completo),
representante legal da empresa ____________________________________________ (razão
social), interessada em participar da licitação em epígrafe, da CÂMARA MUNICIPAL DE
CAPIVARI/SP,
DECLARO,
sob
as
penas
da
lei,
que
a
___________________________________________ (nome da pessoa jurídica) cumpre todas
as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos do art.
117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo.
.........................., ....... de ................. de 2018.
................................................
(representante legal)
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CONVITE Nº 005/2018
ANEXO XIII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Capivari
CONTRATADA: ______________________ CNPJ: ____________________
CONTRATO N.º ____/2018
CONVITE N.º 005/2018
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa visando à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de reparos e manutenção predial corretiva, no
prédio da Câmara Municipal de Capivari, com fornecimento de mão de obra
especializada e todos os materiais e insumos necessários à execução do objeto do
presente certame, conforme especificações e quantidades constantes do ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, 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 o julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n.º 709,
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais.
CONTRATANTE
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
CONTRATADA
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:

Local e data:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
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CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO XIV – MODELO DE TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DO CONVITE Nº
005/2018 – EMPRESAS NÃO CONVIDADAS.

Eu ______________________________(nome completo), representante legal da empresa
____________________________________________ (razão social), inscrita no CNPJ sob o
nº_____________, com endereço a Rua __________________, DECLARO que tenho interesse
em participar da licitação em epígrafe, promovida pela Câmara Municipal de Capivari/SP.

Capivari, ________de __________ de 2018.

................................................
(representante legal)
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CONVITE Nº 005/2018.
ANEXO XV – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL
ATENÇÃO: FAVOR DEVOLVER PREENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO NO ATO DO RECEBIMENTO DESTE
EDITAL, INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO.
CONVITE Nº 005/2018
PROCESSO Nº 055/2018
DECLARO ter recebido nesta data, uma cópia do Edital do Convite nº 005/2018, que será realizado na
sede da Câmara Municipal de Capivari, localizada a Av. Tarsila do Amaral, 490 – Distrito Industrial Dr.
Jovenil Forti, no dia 05 de novembro de 2018, às 10h00.
EMPRESA:
CNPJ/MF:

INSCR.ESTADUAL:

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO :

C.E.P.:

E-MAIL:

WEB SITE:

FONE:

FAX:

DATA DE RECEBIMENTO

CARIMBO E ASSINATURA
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