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TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2011 - PROCESSO N.º 92/2011 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  
OBRA DE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO JOÃO GOMES DE PAULA  

(JARDIM OLIDEL) 
 
 

01 - PREÂMBULO 
 
1.1    A Prefeitura Municipal de Alumínio torna público, para conhecimento dos 

interessados, que se acha aberta a Tomada de Preços n.º 01/2011, destinada à 
contratação de empresa para execução de obra de reforma do centro esportivo João 
Gomes de Paula, conforme requisição n.º 1564 e 1565 do Departamento Municipal 
de Esportes e Lazer. 

 
1.2  A presente Licitação é do tipo menor preço global e se processará de conformidade 

com este Edital e pela Lei Federal n.º 8.666/ 93 com sua redação atual e Lei 
Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006. 

 
1.3 As obras e serviços serão executados sob regime de empreitada por preços unitários 

e irreajustáveis. 
 
1.4    Os envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” deverão ser apresentados e 

protocolizados na Divisão de Legislação Executiva da Prefeitura Municipal de 
Alumínio, até as 14:30 horas do dia 17.10.2011, os quais serão encaminhados à 
Comissão Permanente de Licitação. A abertura dos envelopes dar-se-á no mesmo dia 
ás 14:45 horas, na sala de reuniões de Licitação, com registro em ata. 

 
1.4.1 A Prefeitura Municipal de Alumínio não é responsável pelo extravio ou 

recebimento em atraso de envelopes que não forem entregues contra 
protocolo no local indicado. 

 
1.4.2 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, para o exercício 

de preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, deverão declarar 
expressamente sua condição, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo 
III deste Edital, e apresentá-la FORA dos Envelopes “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA”. 

 
1.5 O custo estimado da obra é R$ 162.216,25 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e 

dezesseis reais e vinte e cinco centavos) – Preço Base: CPOS – mês maio/11 - B.D.I. 
Adotado = 0,00% - Leis Sociais – 124,23%. 

 
02 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1 Visa a presente licitação a contratação de empresa para execução de serviços de obra 

de REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO JOÃO GOMES DE PAULA, nos 
termos dos anexos e deste edital. 
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2.2    Os serviços se encontram discriminados nos elementos técnicos constantes dos 

Anexos deste Edital, correspondente: 
 

A)  Anexo I -  MINUTA DE CONTRATO 
B)   Anexo   II -  MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
CD ROOM CONTENDO O PROJETO BASICO    
C) Anexo III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

2.3   Serão  às  expensas  da  contratada  todas  as  despesas que se fizerem necessárias 
com materiais, mão-de-obra e equipamentos. 
 

2.4     A obra deverá ser executada em observância aos elementos mencionados no item 2.2. 
 
2.5 As quantidades propostas nesta licitação poderão ser aumentadas ou diminuídas a 

critério da PREFEITURA, dentro dos limites estabelecidos no artigo 65, seus incisos 
e parágrafos, da Lei Federal n. º 8.666/93 com sua redação atual. 

 
03  LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO 

BÁSICO  
  
3.1    O Edital estará a disposição dos interessados no site: www.aluminio.sp.gov.br e seus 

anexos deverão ser retirados na Seção de Licitação e Contratos à Av. Eng. Antônio 
de Castro Figueirôa, 100, 1º Andar, Alumínio/SP sob custas de R$ 6,80 (seis reais e 
oitenta centavos), de segunda à sexta-feira, no horário das 9:00  às 16:00 horas. 

 
04 CONDIÇÃO PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO E FORMA DE 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1   Para participar desta licitação, os interessados deverão apresentar cópia do 

certificado cadastral desta PREFEITURA, como CATEGORIA N.º 01 – Grupo A 
que o habilite a participar desta licitação no ramo de construção civil, compatível ao 
objeto desta licitação. 

 
4.2   Os interessados não cadastrados poderão se cadastrar entregando até  o 3º dia 

anterior a data de abertura dos envelopes, os documentos constantes nas 
instruções para cadastramento publicado no site: www.aluminio.sp.gov.br  - 
Cadastro de Fornecedores, referentes aos artigos 27 a 31 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
relativos a: 

 
4.2.1   Habilitação Jurídica (art. 28); 
 
4.2.2   Regularidade Fiscal (art. 29); 
 
4.2.3   Qualificação Técnica (art. 30); 
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4.2.4   Qualificação Econômico-Financeira (art. 31). 

 
4.3 Os documentos mencionados no item 4.2 e seus subitens poderão ser apresentados 

no original, por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão 
oficial. 

 
4.4 As licitantes deverão depositar a título de garantia para licitar, o correspondente 

a R$ 1622,00 (um mil e seiscentos e vinte e dois reais) nos termos do art. 31, inciso 
III da Lei 8.666/93 com sua redação atual, equivalente a aproximadamente 1% do 
valor estimado para contratação, o qual deverá ser feito nos termos do caput e 
parágrafo 1.º do  art.  56 da citada Lei, ou seja, caução em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública; fiança bancária ou seguro garantia. 

 
4.5  Será vedada a participação de empresa: 
 
            4.5.1  Declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
            4.5.2  Sob processo de concordata ou falência; 
 
            4.5.3 Impedida de licitar e contratar com a administração pública ou qualquer de 

seus órgãos descentralizados; 
 
            4.5.4  Da qual participem, seja a que título for, dirigente ou funcionário desta 

municipalidade. 
 
4.6 Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das 

condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar nenhum 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, ou 
do integral cumprimento do contrato. 

 
4.6.1  Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.  

 
4.7 As participantes deverão verificar o conteúdo deste edital e seus anexos. Decairá do 

direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante esta municipalidade a 
licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à abertura dos 
envelopes de habilitação na licitação, nos termos do artigo 41, parágrafo 2º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, com sua atual redação. 

 
4.8 Para a apresentação da proposta, poderá a interessada visitar e inspecionar o local das 

obras e cercanias, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva 
responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da Proposta. Todos os 
custos relacionados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade da licitante 
que deverá agendar a visita via telefone (11) 4715-5500- Depto. Municipal de 
Planejamento e Obras.  A empresa licitante deverá ser representada na visita pelo(s) 
seu(s) responsável(eis), portando documentação original ou autenticada e comprovação 
de sua ligação com a empresa.  A visita será acompanhada pelo Diretor do 
Departamento Municipal de Planejamento e Obras. 
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4.9 No envelope HABILITAÇÃO” deverá constar os seguintes documentos: 
 
 Documentos relativos a qualificação técnica: 

 
4.9.1 Para aferir a capacidade técnicas das empresas, as Licitantes deverão 

apresentar: 
 

4.9.1.1     Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional 
competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura) atualizada, em nome da empresa e de seus 
responsáveis técnicos, com no mínimo 01 (um) com formação em 
Engenharia Civil ou Arquitetura que pertença ao quadro 
permanente da empresa, ou sócio proprietário, observando-se o 
disposto no item 4.9.1.3.1 e subitens .  

  
4.9.1.2    Atestado(s) expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado em nome da empresa comprovando a capacidade técnica 
operacional através da execução de serviços em quantidades iguais 
ou superiores a 50% (cinqüenta por cento) aos da planilha 
orçamentária, semelhantes e compatíveis com o objeto desta 
licitação, devendo neles constar a quantidade prazos e 
especificações dos serviços (Súmula 24 do TCESP). Tais atestados 
deverão estar registrados no CREA, acompanhados dos respectivos 
certificados para atender o item de maior relevância como segue: 

 
a) Atestado Técnico Operacional:  
- Obra de edificação similar. 

 
4.9.1.2.1 As comprovações referentes ao item acima poderão ser 

feitas por um único ou por vários atestados, desde que 
cada atestado atenda as especificações e quantidades 
mínimas estabelecidas; 

 
4.9.1.2.2 Será admitido o somatório de atestados para a 

comprovação da capacidade técnica do licitante, desde 
que os diversos atestados refiram-se a contratos 
executados no mesmo período. 

4.9.1.3    Comprovação de aptidão técnica profissional para a realização das 
obras e serviços compatíveis com o objeto da presente licitação 
através de Atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado acompanhado de seu(s) respectivo(s) acervo(s) 
técnico(s) que comprove(m) a execução de seus serviços. O(s) 
atestado(s) deverá(ão) estar no nome do profissional com vínculo à 
empresa ( subitem 4.9.1.3.1), sendo considerado o serviço de maior 
relevância técnica, como segue: 
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a) Atestado técnico do profissional: 
- Obra de edificação similar. 
. 
 
4.9.1.3.1  Para a comprovação do vínculo do profissional a 

licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
4.9.1.3.1.1 Quando se tratar de dirigentes ou sócios 
proprietários da empresa, tal comprovação deverá ser 
feita através da cópia da ata da assembléia referente à 
sua investidura no cargo ou do contrato social. 

  
4.9.1.3.1.2 Quando for empregado, a comprovação do 
vínculo empregatício do profissional relacionado neste 
item será feita mediante a apresentação de cópia da 
carteira de trabalho, ficha de empregado ou contrato de 
trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços (súmula 25 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 

 
4.9.2 Declaração da empresa da identificação do engenheiro responsável pelo 

comando dos serviços com experiência em obra compatível ao desta 
licitação. 

 
4.9.3 Registro ou Inscrição expedida pelo Conselho Regional de Engenharia 

Arquitetura e Agronomia CREA, observado o disposto no item 4.9.1.1 e 
4.9.1.2. 

 
 
4.9.4  Declaração de que apresentará relatório técnico de serviços, que comprovem 

a qualidade dos mesmos, através de ensaios tecnológicos, consoante 
normativa específica. 

 
4.9.6  Equipe Técnica, Organograma e Curriculum: 
 

a) Deverão apresentar as licitantes, organograma que indique, até o nível de 
encarregado, a equipe técnica a ser utilizada na execução da obra, bem como 
sua interligação com a administração geral, apresentando, inclusive, os 
curriculuns da equipe referida.  
 
b) Os curriculuns mencionados no subitem anterior deverão ser somente 
aqueles do coordenador da obra e de seus auxiliares diretos, até o nível de 
mestre de obras.  
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4.9.7 Declaração de disponibilidade de equipamentos e veículos necessários à 
execução dos serviços, em condições normais.  Os veículos e equipamentos 
deverão ser  relacionados  especificando  suas  quantidades  marcas  modelos  
e  anos de fabricação, estado de conservação. Os equipamentos serão 
vistoriados oportunamente por representantes da Prefeitura. 
 

Documentos relativos à qualificação econômica financeira 
 

4.9.8  Prova de possuir capital social mínimo ou o valor do patrimônio líquido 
registrado não inferior a R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), 
comprovando através da última alteração contratual registrada na JUCESP, 
admitida a sua atualização através de índice oficiais (artigo 31 parágrafo 3º da 
Lei Federal nº 8.666/93 com sua redução atual), correspondente a 
aproximadamente 10% do valor estimado da contratação. 

 
4.9.9  Certidão passada pelos distribuidores judiciais da sede da Proponente 

atestando a inexistência de pedidos de falência ou concordata preventiva, ou 
suspensiva relativos à mesma, nos últimos 05 (cinco) anos, expedida, no 
máximo, a 90 (noventa) dias contados da datas fixada para o recebimento das 
propostas;  

 
4.9.9.1   Caso a Proponente tenha atestado em regime de concordata, deverá 

apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de resolução 
judicial do processo de concordata a que a mesma se referir, 
emitido há menos de 30 (trinta) dias da data prevista para entrega 
da proposta. 

 
4.9.10  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já 

exigíveis, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
pela variação mensal dos índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta. Sendo obrigatório a 
apresentação da sua abertura e o encerramento. 

  
4.9.10.1  Quando se tratar de sociedades por ações, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis ora exigidos deverão estar devidamente 
publicados na imprensa oficial. 

 
   a)   Os documentos exigidos neste subitem devem ser assinados 

pelo representante legal da empresa e pelo responsável, 
devidamente identificados. 

  
4.9.11 Demonstrativo dos índices econômico financeiros a seguir mencionados, 

devidamente extraídos do balanço referido no subitem 4.9.10. 
 
Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior do que 1,50, obtido através da seguinte 
fórmula: 
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   ATIVO CIRCULANTE  
  L.C= ------------------------------------- 
   PASSIVO CIRCULANTE  
 
Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,50, obtido através da seguinte 
fórmula: 
  

              ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 
L.G =                ---------------------------------------------------------------------------- 
                    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
 
 
Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50, obtido através da seguinte fórmula: 
    
                   PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
EN =           -------------------------------------------------------------------------   
                                        ATIVO TOTAL 
 

4.9.11.1 As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas 
de Pequeno Porte (EPP), deverão apresentar a declaração de 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica referente ao último exercício 
social exigível, com o respectivo recibo de entrega comprovando 
a sua boa situação financeira. 

 
4.9.11.2 As M.E.s e E.P.P.s recém constituídas e que ainda não possuam a 

Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica deverão 
apresentar Balanço de Abertura e comprovar a boa situação 
financeira nos termos do item 4.9.8. 

 
4.9.12 Nos termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal  de Contabilidade, item 

2.1.4, o balanço e demais demonstrações contábeis de encerramento de 
exercício bem como a demonstração dos índices contábeis deverão ser 
obrigatoriamente assinados por contador credenciado pelo Conselho 
Regional de Contabilidade de seu Estado e pelo titular da empresa ou seu 
representante legal. 

 
Documentos de caráter geral: 
 
4.9.13 Declaração da licitante que tem mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas, e que não foi declarada inidônea a teor do disposto no 
artigo 87, inciso IV da Lei de Licitações, não existindo portanto,  
superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

 
4.9.14 Cópia do depósito da garantia para licitar (item 4.4), nos termos do art. 31 , 

inciso III da lei 8.666/93 e suas alterações , equivalente a aproximadamente 
1% do valor estimado da obra, nos termos do art. 56, caput e parágrafo 1º da 
citada Lei. 
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4.9.15 Declaração de que recebeu todos os documentos, tais como edital, planilhas, 

anexos, minuta de contrato e que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições dos locais onde se realizarão as obras, para a 
perfeita execução do objeto. 

 
4.9.16 Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal. 

 
4.9.17 Declaração de que apresentará, caso consagre-se vencedora, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis após a data da assinatura do contrato, o PCMAT – 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho – NR 18 na indústria 
da construção e o PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional – NR 7, devidamente elaborados por empresas ou profissionais 
legalmente habilitados em Medicina e Segurança do Trabalho, conforme 
exigências da Portaria Ministerial nº 3214/78. 

 
Documentos relativos à regularidade fiscal: 

 
4.9.18 Prova de regularidade para com a fazenda Federal (Dívida Ativa da União), 

Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante ou 
outra equivalente, na forma de Lei, com prazo de 03 (três) meses, se outro 
prazo não vier estipulado nas certidões; 
 

4.9.19  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por Lei ,com prazo de 
validade em vigor; 

 
4.9.20 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
4.9.21 Cópia do certificado cadastral desta PREFEITURA que o habilite a participar 

desta licitação no ramo de construção civil, compatível ao objeto desta 
licitação. 

 
4.9.22 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente restrição. 

 
4.9.22.1 Na hipótese do item retro mencionado, será assegurado o prazo de 

2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, se o caso, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa. 
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4.9.22.2 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

 
4.9.23 Os documentos mencionados no item 4.9 e seguintes poderão ser 

apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada ou 
publicação em imprensa oficial. 

 
4.10   Do envelope “PROPOSTA” deverá constar: 

 
4.10.1  A proposta deverá ser apresentada em folhas com a identificação (razão 

social da empresa), digitalizadas ou datilografadas ( em microcomputador, 
máquina de escrever manual ou elétrica), sem rasuras, emendas ou borrões 
não ressalvados, devidamente assinada pelo representante legal e responsável 
técnico da empresa, numerada, onde deverá conter, além de outras 
informações de livre disposição, os seguintes tópicos: 

 
a) proposta de preços; 
b) razão social da proponente, telefone e endereço completo; 
c) designação do número desta licitação; 
d) descrição do objeto; 
 
e) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

entrega. 
 

4.10.1.1   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, nas 
planilhas orçamentarias, já incluso BDI (Benefício e Despesas 
Indiretas) aceitável em até 30%. No BDI deve estar incluídos os 
Tributos Federais, Estaduais e Municipais, encargos financeiros, 
etc. 

 
 4.10.1.1.1  O preço total deverá ser expresso em Real. 
 

4.10.1.2  A licitante deverá apresentar proposta com o mês da abertura 
do envelopes proposta como referência. 

 
4.10.1.3    Declaração da empresa licitante, de que assume inteira e completa 

responsabilidade pela perfeita execução dos serviços e que tem 
pleno conhecimento das condições do Edital que fará parte 
integrante do contrato. 

 
4.10.1.4  Planilha demonstrativa do orçamento estimado em quantitativos e 

custos unitários em impresso próprio. A mesma deve seguir o 
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modelo da planilha anexa, com especificações, conteúdo e 
estrutura. 

  
4.10.1.5 Na planilha orçamentária não poderão ser alteradas as quantidades e 

especificações dos serviços constantes na planilha oferecida pela 
Prefeitura (ANEXO II). 
 

4.10.1.6  Cronogramas (separadamente) físico e financeiro, expresso em 
reais, do desenvolvimento completo da obra, enfocando todas as 
etapas e o percentual de cada etapa correspondente a cada mês, 
observado o prazo constante do item 10.1.  
 
4.10.1.6.1 A inobservância dos itens supra, acarretará a 

desclassificação da empresa. 
 

4.10.1.7 Demonstração de composição do B.D.I. mediante especificação 
detalhada conforme modelo abaixo: 

 
 MODELO PARA CÁLCULO DO BDI 

 
(Benefícios e Despesas Indiretas) 

 
1 – Despesas Indiretas – DI      _____% 
1.1 – Administração Central    _____% 
1.1.1 – Pessoal     _____% 
1.1.2 – Gastos Gerais     _____% 
1.1.3 – Outros      _____% 
 
1.2 – Administração Local    _____% 
1.2.1 – Pessoal     _____% 
1.2.2 – Apoio Técnico    _____% 
1.2.3 – EPI e Ferramentas    _____% 
1.2.4 – Ensaios e Testes    _____% 
1.2.5 – Subsídio á Alimentação   _____% 
1.2.6 – Despesas Financeiras    _____% 
1.2.7 – Outros      _____% 

 
 

2 – Despesas Legais – DL 
 
2.1 – PIS (Programa de Integração Social)   _____% 
2.2 – CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido)   _____% 
2.3 – ISS – (Imposto Sobre Serviço)    _____% 
2.4 – COFINS      _____% 
2.5 – CPMF       _____% 
2.6 – IR (Lucro Presumido)     _____% 
2.7 – Outros       _____% 
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3 – Lucro Bruto – LB      _____% 
 
4 – Cálculo Total (BDI)     _____% 

 

FÓRMULA DO BDI 
 

BDI (%) =            1 + (DI/100)  _      _ 1        X 100 
            1 - (DL+LB)/100     
  

 
4.10.1.8   Agência bancária e n.º da conta corrente para futuros pagamentos, 

indicação e qualificação de quem assinará o contrato na hipótese de 
adjudicação, com: nome da pessoa, endereço, CPF, RG e cargo que 
ocupa na empresa. 

 
4.10.1.9    Indicação com nome e qualificação de quem subscreve os 

elementos da proposta.  
 
4.10.1.10 Indicação com nome e qualificação de quem será o preposto da 

licitante que acompanhará a execução da obra. 
 
4.10.1.11   Indicação  da  forma  de garantia que será oferecida por ocasião do 

contrato, que poderá ser: 
 
 

4.10.1.11.1   Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública. 
 
4.10.1.11.2   Fiança bancária ou seguro garantia. 
 
4.10.1.11.3   A garantia deverá ser entregue no prazo de trinta dias,  

após a Ordem de Início de Serviços, sob pena de 
multa estipulada no item 14.1.8 

 
4.10.1.11.4   As garantias dos sub-itens 4.10.1.11.1 e 4.10.1.11.2 e 

4.10.1.11.3, serão de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato. 

 
4.10.1.11.5   A garantia ficará retida, mesmo ao final do contrato, 

se houverem reclamações ou infrações contratuais que 
possam resultar multas ou punições.  

 
4.10.1.11.6    A garantia será liberada após resolvidas todas as 

pendências pelo Departamento Jurídico, ou 
Departamento de Administração e DpMOSU, 
relativas a punição. 
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05 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.1  Os documentos descritos no item 4.9 e subitens deverão ser entregues em envelope 

fechado, de forma inviolável, consignando-se externamente o NOME DO 
PROPONENTE e as expressões: 

 
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2011 - PROCESSO N.º 92/2011 

“HABILITAÇÃO” 
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO JOÃO 

 GOMES DE PAULA (JARDIM OLIDEL) 
 

5.2   A proposta deverá ser entregue em envelope fechado de forma inviolável, onde o 
proponente fará inserir sua proposta de acordo com o exigido no item 4.10 e seus 
sub-itens, consignando-se externamente o nome do proponente e as expressões: 

 
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2011 - PROCESSO Nº 92/2011 

“PROPOSTAS” 
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO  

JOÃO GOMES DE PAULA (JARDIM OLIDEL) 
 

06 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1    No dia e hora referidos no Preâmbulo, a Comissão Permanente de Licitação procederá 

a abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”, passando-se a rubrica pelos presentes, 
dos elementos ali contidos. 

 
6.2 As empresas participantes poderão se fazer representar diretamente, por um diretor 

ou por um de seus sócios, ou indiretamente, por meio de procuração. 
 

07 - DO JULGAMENTO - DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
 
7.1   Examinados os documentos a Comissão Permanente de Licitação decidirá pela 

habilitação ou inabilitação dos licitantes, sendo declarado inabilitado o licitante que 
oferecer documentação incompleta ou em desacordo com o exigido. 

 
7.2   DA HABILITAÇÃO 
 

7.2.1  Será declarada inabilitada a empresa que: 
 

7.2.1.1  Não atenda as exigências do item 4.9 e seus sub-itens; 
 
 7.2.1.2  Não atenda qualquer exigência deste Edital (art.41). 
 

7.3   Os envelopes contendo as propostas dos proponentes habilitados, só serão abertos 
após transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência 
expressa, consignada em ATA, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
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7.4   Na mesma reunião, não havendo recursos a serem interpostos da habilitação ou 

inabilitação de licitantes, serão abertos os envelopes “PROPOSTAS”. A recusa em 
interpor recursos deverá ser expressa. 

  
7.5   Serão devolvidos às empresas inabilitadas os seus envelopes “PROPOSTAS” 

fechados. 
 
7.6    DA PROPOSTA 

 
7.6.1  Esta Licitação é do tipo menor preço, e a classificação se fará a partir do 

menor valor encontrado, pela ordem crescente dos preços propostos e 
exeqüíveis. 

 
7.6.2  As propostas deverão obedecer rigorosamente o disposto no item 4.10 e sub-

itens. 
 
7.6.3   Em caso de empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada;  

 
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que sua proposta será declarada a melhor 
oferta;  

 
c)  Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da convocação pelo 
Presidente da CPL, sob pena de preclusão;  

 
d) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem a) será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta; 

 
d1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação. 
 

7.6.4 Será declarada vencedora a proposta que oferecer maior vantagem à 
PREFEITURA, dentro do critério de menor preço e observado o estabelecido 
nos subitens 7.6.2. e 7.6.3. 
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7.7   DA VALIDADE DA PROPOSTA 
 

7.7.1  O prazo de validade das propostas é de 60 (sessenta) dias contados a partir da 
data de abertura dos envelopes. 

 
08   CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
8.1  As medições serão realizadas computando-se as quantidades dos serviços 

efetivamente executados no período, multiplicados pelos preços. 
 
8.2   As medições deverão ser efetuadas no último dia útil de cada mês e serão entregues, 

em 03 vias, ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos da 
PREFEITURA, juntamente com as respectivas Notas Fiscais e comprovação do 
recolhimento dos encargos sociais (com valores expressos em moeda corrente 
nacional), até o 5º dia do mês seguinte ao medido. 

 
8.3   A Contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscal o comprovante de 

recolhimento dos encargos sociais e fundiários, sob pena de retenção dos 
pagamentos. 

 
8.3.1  Se a obra estiver parcialmente subempreitada, nos termos da cláusula 09 

da minuta do contrato (aprovação prévia da Prefeitura) a Contratada 
deverá comprovar também os recolhimentos previdenciários e fundiários 
da subcontratada. 

 
8.4   As Notas Fiscais mencionadas no item 8.2 terão seu vencimento no 16º (décimo 

sexto) dia do mês seguinte ao medido. 
 

8.4.1  Entre a data de entrega das medições e o efetivo pagamento não haverá 
qualquer incidência de atualização monetária. 

 
8.4.2  O pagamento mencionado no item 8.4 será feito somente através de depósito 

em conta corrente do vencedor, valendo o comprovante como recibo. 
 

8.5   Se forem constatados erros na Nota Fiscal, desconsiderar-se-á a data de vencimento 
previsto, até que o erro seja corrigido. O pagamento será efetuado no 5º (quinto) dia 
útil após a apresentação dos documentos corrigidos. 

 
8.5.1  Se o erro for da Licitante vencedora, o valor da Nota Fiscal não será corrigido 

entre o período de vencimento previsto e o efetivo pagamento. 
 

8.6   Por eventuais atrasos de pagamento em que a licitante não deu causa, a 
PREFEITURA pagará os encargos financeiros, de acordo com o índice oficial 
(INPC/IBGE), a partir da data do vencimento até o efetivo pagamento. 
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8.7     A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do valor da Nota Fiscal , os valores 
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
8.8     A Contratada não poderá suspender o cumprimento das suas obrigações e deverá 

tolerar os possíveis atrasos de pagamento, no tempo previsto no artigo 78, inciso XV 
da Lei Federal n.º 8.666/93 com sua redação atual. 

 
8.9   No caso de ocorrência da verificação, por parte da fiscalização da PREFEITURA, de 

vícios ou defeitos decorrentes de mão-de-obra ou material empregado pela empresa 
contratada, o valor correspondente ao serviço viciado será descontado da Nota 
Fiscal, que será encaminhada para pagamento. 

 
8.9.1 O prazo para pagamento do valor correspondente ao serviço viciado será 

interrompido, até que a Contratada corrija o defeito. 
 
8.9.2 O pagamento do valor referido no item anterior será feito mediante a 

apresentação de nova Nota Fiscal, após a liberação pelo Departamento 
Municipal de Obras, sem reajuste. 

 
8.10  Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, após o que 

poderão ser reajustados, mediante denúncia da Contratada. 
 

8.10.1 Após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados pela 
variação do índice FIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS 
- SP ou outro índice idôneo instituído pelo Governo Federal o qual refletirá a 
variação dos custos e insumos do setor. 

 
8.11   CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL 

  
8.11.1  Serão consideradas aceitáveis as propostas cujos valores estejam contemplados 

as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do 
BDI que integram o orçamento, calculadas em até 30%, considerada a 
planilha da Prefeitura como parâmetro. Serão desclassificadas as propostas 
que forem manifestamente inexeqüíveis. SÚMULA Nº 259/2010 TCU. 

 
8.11.2  Não se admitirá proposta que apresente preços global e unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais eles renunciem à parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
8.11.3 Para aferir a aceitabilidade das propostas em valores inferiores aos da planilha 

da PMA, a Prefeitura poderá solicitar ao licitante, que no prazo máximo de 
48 horas, para análise de julgamento, apresente o que segue:  
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8.11.3.1  Orçamento analítico da obra comprovando a exeqüibilidade dos 
preços unitários, contendo todos os encargos sociais e BDI, 
devendo os mesmos possuir coeficientes de produtividade da mão 
de obra e os preços de materiais compatíveis com o mercado, e 
deverão ser comprovados através da composição e tabelas do 
F.D.E.  

 
8.11.4  A Administração em qualquer etapa do procedimento licitatório, bem como 

durante a execução contratual, no interesse do serviço público e observadas 
as hipóteses de conveniência e oportunidade administrativa, diligenciará 
perante demais fornecedores e prestadores de serviços do município e região, 
coletando orçamentos, tabelas de preços e demais procedimentos ao seu 
alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos preços ofertados 
e/ou contratados, adotando as providências legais cabíveis para a 
desclassificação das propostas e/ou rescisão contratual. 

 
8.11.5 Se for constatada a inveracidade de qualquer declaração apresentada pelo 

proponente ou seus fornecedores, de modo a induzir em erro a Comissão de 
Licitações, ou com a finalidade de retardar e/ou obstruir o procedimento 
licitatório, tipificando em tese, a conduta criminal capitulada no artigo 93 da 
Lei de Licitações, a Prefeitura Municipal de Alumínio, desde logo extrairá 
cópias e remeterá ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para as 
providências estabelecidas nos artigos 101 e seguintes do mesmo diploma 
legal  e declarará a inidoneidade do proponente, observado os requisitos 
formais para tanto. 

 
8.12   SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE: 

 
8.12.1  Sejam manifestamente inexeqüíveis; 
 
8.12.2 Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim 

consideradas aquelas que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto licitado; 

 
8.12.3  As que não contenham a assinatura do proponente com a devida 

identificação; 
 
8.12.4 Não atendam qualquer exigência deste Edital (art.41 da Lei Federal 

8.666/93); 
 
8.12.5 Contiverem vícios; 

 
8.12.6 Omitirem qualquer elemento solicitado. 
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8.13   Depois de abertas as propostas não serão aceitos quaisquer pedidos de alteração ou 
retificação das mesmas. 

 
8.14  Em caso de absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas será 

realizado sorteio, em local, dia e hora estabelecidos pela Comissão Permanente de 
Licitações (art.45 § 2º da mesma Lei). 

 
09 - CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
9.1  O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do quinto 

dia útil após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços. 
 
9.2   A Empresa vencedora deverá assinar o contrato dentro de no máximo 05 (cinco) dias 

após convocação feita pela PREFEITURA, sob pena da multa prevista no item 
14.1.6 deste Edital, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal n.º 
8.666/93 com sua redação atual. 

 
9.3    O Departamento requisitante indicará um representante para acompanhamento dos 

serviços aqui solicitados. 
 
9.4  A Contratada deverá oferecer, dentro de 05 (cinco) dias úteis após a data da 

assinatura do contrato, o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e 
uma cópia do recibo correspondente, para figurarem no processo de licitação e na 
ordem de serviço. 

 
9.5  Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços, a contratada 

deverá entregar à Prefeitura a carta de fiança bancária, ou o seguro garantia, ou o 
recibo de recolhimento da importância correspondente à garantia. 

 
10 - CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
 
10.1  O  prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do 

quinto dia útil após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, descontados os 
atrasos motivados por força maior, caso fortuito ou interferências imprevistas que 
retardem o cumprimento do objeto contratado, desde que tais eventos sejam 
devidamente anotados em cadernetas de ocorrências, e justificadas no processo. 

 
10.1.1  O prazo de execução poderá ser alterado por necessidade da Prefeitura 

Municipal de Alumínio, por acordo entre as partes. 
 

10.2    Pedidos de prorrogação de prazo só serão aceitos se acompanhados das justificativas 
e comprovação dos fatos às respectivas épocas de suas ocorrências. 

 
10.3    A PREFEITURA rejeitará, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo 

com o contrato. 
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10.4   A  ART de execução deverá ser emitida 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 

Ordem de Início de Serviços. 
 

11   CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OBRAS - RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1  REGIME DE CONTRATAÇÃO As obras e serviços serão executados sob regime 

de empreitada por preços unitários e irreajustáveis. 
 

11.1.1  A empresa vencedora deverá assumir a responsabilidade por quaisquer outros 
serviços extraordinários e imprevisíveis que vierem a ser necessários, não 
previstos na planilha anexa, desde que seus preços unitários sejam 
previamente combinados e autorizados pela PREFEITURA.  

 
11.2   FISCALIZAÇÃO - A PREFEITURA será representada na obra, durante a execução 

dos serviços, por um ou mais engenheiros, credenciados pela Prefeitura Municipal de 
Alumínio, com autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle, coordenação e fiscalização sem que isso reduza as 
responsabilidades legais e contratuais da Contratada, nem quanto aos danos autorais 
e pessoais, que forem, causados a terceiros, seja por atos próprios da firma, seja por 
atitudes de seus empregados prepostos. 

 
11.3   REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA - A Contratada deverá manter à testa 

dos serviços um engenheiro preposto e responsável pela obra, que a representará na 
execução do contrato, cujos dados pessoais e profissionais deverão ser fornecidos à  
Prefeitura por escrito, no ato da assinatura do contrato, o qual deverá acompanhar a 
execução,    prestando   toda    assistência   técnica   necessária.     O  engenheiro  
deverá comparecer diariamente ao local de execução da obra, permanecendo durante 
o tempo que for determinado pela fiscalização, sendo seu comparecimento 
consignado no diário de ocorrência. 

 
11.4   DIÁRIO DE OBRAS - A Contratada deverá manter no escritório de obra, o diário 

de ocorrência, destinado a registrar todas as visitas que se verificarem assim como as 
ordens, determinações da fiscalização, anotações da ordem técnica, reclamações, 
estados de tempo, etc. 

 
11.5   MÃO DE OBRA 

 
11.5.1  A Contratada fornecerá toda a mão de obra necessária para a plena execução 

dos serviços contratados. 
 

11.5.2  A Contratada manterá na obra, mestres, operários e funcionários em números 
e especialização compatíveis com a natureza dos serviços e com o 
cronograma. 
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11.5.3  A Contratada fica obrigada a retirar da obra, imediatamente, após o 

recebimento da comunicação, qualquer engenheiro, mestre, operários, 
funcionário   ou    subordinado   seu   de  qualquer  espécie  e que,  a critério 
da fiscalização, venham demonstrar conduta nociva ao bom andamento da 
obra ou incapacidade técnica. 

 
11.5.4  A Contratada é responsável, perante a PREFEITURA, por todos os atos de 

seus subordinados durante a execução das obras. 
 
11.5.5  A Contratada se responsabilizará perante a PREFEITURA, sob perdas, 

danos, quebras e desperdícios de materiais a serem empregados na obra. 
 
11.5.6  A Contratada se obriga a respeitar rigorosamente, especificamente no que se 

refere à mão de obra para os serviços contratados, a legislação trabalhista, a 
Previdência Social e a acidentes de trabalho, sendo de sua responsabilidade 
os encargos daí decorrentes. 

 
11.6  MATERIAIS 

 
11.6.1  Todo material a ser utilizado na obra será fornecido pela Contratada, salvo 

indicação em contrário. 
 
11.6.2  Todos os materiais a serem empregados nas obras serão os especificados 

no projeto e memorial descritivo, comprovadamente de primeira 
qualidade de acordo com as normas da ABNT, sempre sujeitos à 
fiscalização a ser exercida pela PREFEITURA e nos casos em que houver 
falta de, ou dúvida sobre determinado material deverá ser feita  consulta  ao 
autor do projeto através de fiscalização, cabendo a este último a decisão final. 

 
11.6.3  Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselháveis a 

substituição de alguns materiais especificados por outros  equivalentes,  esta  
substituição  só poderá se efetuar mediante expressa autorização por escrito 
da fiscalização para cada caso em particular. 

 
11.6.4  A Contratada fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais 

impugnados pela fiscalização, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento da comunicação a respeito. 

 
11.7  MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

 
11.7.1  A Contratada fornecerá e conservará na obra todo o maquinário, equipamento 

e ferramental necessário a execução dos serviços. 
 
11.7.2  A fiscalização poderá exigir, por inadequada ou sem condições de uso, a 

substituição imediata de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da 
Contratada, pois os atrasos decorrentes de tais fatos, não serão abonados. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia 

Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000  - Fone/Fax (0XX11)4715-5500 – ramal 5314 

C.N.P.J 58.987.629/0001-57    -   si te: www.aluminio.sp.gov.br   
 

11.8   SUB EMPREITADA 
 

11.8.1  A Contratada não poderá sub-empreitar os serviços contratados no seu todo, 
podendo contudo fazê-lo parcialmente para determinados serviços, mantendo 
porém,  a   sua   responsabilidade  integral  e  direta perante  a  
PREFEITURA, DESDE QUE HAJA APROVAÇÃO PRÉVIA E AS SUB-
CONTRATADAS ESTEJAM PRÉVIAMENTE CADASTRADAS NA 
PREFEITURA. 

 
11.9   DIREÇÃO LOCAL DA OBRA 

 
11.9.1  O responsável técnico pela obra só poderá ser substituído por profissional de 

qualificação profissional idêntica ou superior, desde que aprovado 
previamente pela Prefeitura. 

 
11.9.2  A direção técnica da obra será exercida por profissionais legalmente 

habilitados da Contratada, secundados por mestres e/ou encarregados de 
experiência e idoneidade pessoal e técnica. 

 
11.9.3  A Fiscalização poderá, a seu critério, exigir a substituição imediata de todo e 

qualquer dos integrantes do grupo de direção local. 
 

11.10  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

11.10.1 A Contratada executará todos os serviços contratados necessários a permitir 
a perfeita utilização da obra para o fim a que se destina. 

 
11.10.2 Na execução dos serviços a Contratada obedecerá ao Projeto e ao disposto 

nas especificações. 
 
11.10.3 Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, não se 

aceitando qualquer justificativa para serviços mal executados ou alegação de 
inexistência de mão de obra especializada. 

 
11.10.4 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 
serviços ou de materiais empregados. 

 
11.10.5 A Contratada dará início aos serviços de correção no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas após o recebimento da comunicação à respeito. 
 

11.11  DA LIMPEZA DA OBRA 
 

11.11.1 A Contratada deverá manter a obra limpa, com remoção de entulhos e 
materiais provenientes da escavação, principalmente nos locais de acesso às 
residências e de tráfego, visando minimizar transtornos à população. 
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11.12  VIGILÂNCIA DA OBRA 
 

11.12.1 A Contratada fica obrigada a manter perfeito e ininterrupto serviço de 
vigilância, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos ou 
perdas que venham a sofrer os serviços executados ou materiais estocados. 

 
11.13  SEGURANÇA NA OBRA 

 
11.13.1 A Contratada tomará todas as precauções e cuidados necessários no sentido 

de garantir internamente a segurança das pessoas dentro da obra, bem como 
evitar danos ou prejuízos por acidentes às coisas próprias ou de terceiros. 

 
11.13.2 À Contratada caberá a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho 

de execução das obras, bem como as indenizações que possam ser devidas a 
terceiros, por fatores oriundos dos serviços contratados. 

 
11.14  SINISTROS NA OBRA 

 
11.14.1 A Contratada ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e 

cuidados, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus operários e a 
terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro  de  seus 
empregados, contra tais danos, ficando sempre responsável pelas 
conseqüências originadas de acidentes que se verificarem. 

 
11.15 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 
11.15.1 Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com 

o projeto e especificações, será lançado um Termo de Recebimento 
Provisório, que será passado em três vias de igual teor, todas assinadas pela 
Prefeitura e pela Contratada. 

 
11.16 DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
11.16.1 O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado 30 (trinta) dias após o 

Termo de Recebimento Provisório, se tiverem sido atendidas todas as 
reclamações da PREFEITURA referentes à defeitos ou imperfeições que 
venham a ser verificadas em qualquer parte dos serviços executados e se a 
Contratada tiver atendido a todas as exigências legais, fiscais e trabalhistas 
referentes à obra. 

 
11.16.2 Este Termo será lavrado em três vias de igual teor e assinadas pela 

PREFEITURA e pela Contratada. 
 
12  DA RESPONSABILIDADE 
 
12.1  A Contratada é a única e exclusiva responsável perante a PREFEITURA, Poderes 

Públicos, Companhias Concessionárias e Terceiros, pela obra por ela executada. 
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12.2  A Contratada é responsável única e exclusiva perante o INSS, pelas contribuições de 

todos os seus prepostos operários e funcionários. 
 

13  DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMISSÍVEIS 
 
13.1  Serão admitidos os recursos constantes da Lei Federal n.º 8.666/93 (artigo 109) e os 

prazos serão contados conforme artigo 110. 
 

13.2  O prazo para impugnação deste Edital é o constante do parágrafo 1º do artigo 41, da 
Lei supra mencionada. 

 
14 - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES 
 
14.1    Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato, ou pela 

inexecução total ou parcial do mesmo, a PREFEITURA aplicará as seguintes 
sanções, de acordo com a infração cometida garantida a defesa prévia. 

 
14.1.1   Advertência; 
 
14.1.2  Multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato corrigido por dia de 

paralisação ou falta constatada sem motivo justificado e relevante. 
 
14.1.3  Multa  de 1,5% (um e meio por cento)  do valor do contrato reajustado por 

falta constatada ou serviço não aceito pela fiscalização por dia, a partir da 
data em que a Contratada for notificada pela fiscalização a fazer os 
necessários reparos ou substituir materiais. 

 
14.1.4  Multa de até 0,5% (meio por cento) do valor do contrato reajustado por dia de 

atraso na entrega da obra. 
 
14.1.5  Em caso de reincidência dos motivos que levarem a PREFEITURA a aplicar 

as sanções previstas nos incisos 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, e 14.1.4 , ou em caso 
de falta grave, a PREFEITURA poderá rescindir o contrato, caso em que será 
cobrada a multa de até 40% sobre o valor do contrato reajustado. 

 
14.1.6 A recusa da empresa declarada vencedora em assinar o contrato, ou o seu não 

comparecimento para a assinatura no prazo previsto neste Edital no item 9.2, 
caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na 
proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de até 40% sobre o valor do 
contrato. 

 
14.1.7 Na hipótese supra a PREFEITURA poderá convocar a licitante imediatamente 

classificada ou revogar a licitação sem que caiba aos licitantes direito a 
indenização de qualquer espécie (artigo 64 e 81 da Lei Federal 8.666/93 com 
sua redação atual). 
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14.1.8 Se a Contratada não iniciar as obras no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, sem motivo justificado, 
sofrerá multa equivalente a 0,10% do valor do contrato por dia de atraso, até 
o máximo de 10 (dez) dias, findo os quais, sem que as tenha iniciado, a 
PREFEITURA poderá considerar rescindido o contrato, salvo por motivos de 
força maior plenamente justificados e aceitos por esta. 

 
14.1.9  Em caso de subcontratação sem autorização prévia da Prefeitura, a 

Contratada, sofrerá multa de 40% do valor contratado com a rescisão do 
contrato nos termos do artigo 78, VI, da Lei Federal 8.666/93, mais 
perdas e danos. 

 
14.2    Sem prejuízo das sanções  previstas no item 14.1 e sub-itens, poderão ser aplicadas 

ao inadimplente outras contidas na Lei Federal 8.666/93 com sua redação atual. 
 

14.3    A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou 
extrajudicial, desde que inobservado o disposto no artigo 78 e incisos da Lei Federal 
n.º 8.666/93 com sua redação atual. 

 
 
14.4   Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.5    A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal n.º 8.666/93  não 

exonera o inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 
 
14.6    O valor estabelecido a título de multa  e rescisão será reajustado de acordo com o 

índice oficial  (INPC – IBGE). 
 
14.7    O valor das penalidades poderá ser descontado das Notas Fiscais ou da garantia 

oferecida. 
 

14.7.1   Se a caução for diminuída em função da cobrança da multa, deverá ser 
complementada até o valor total da mesma, sob pena de rescisão contratual 
ou retenção de pagamentos futuros até a complementação do valor 
caucionado. 

 
14.7.2   A caução deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias sob pena de multa 

equivalente à multa constante do item 14.1.8. 
 

14.8    Além das multas que serão aplicadas ao contratado inadimplente, as irregularidades 
mencionadas nos itens anteriores serão anotadas nas respectivas fichas cadastrais. 

 
15  DA GARANTIA 
 
15.1  A garantia a ser oferecida por ocasião do contrato não isenta a futura Contratada da 

responsabilidade civil prevista no artigo 1.245 do Código Civil. 
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15.2  A Contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou falta 
de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação pela 
PREFEITURA, sendo certo que nenhum pagamento desta isentará a contratada de tal 
responsabilidade civil, bem como pela responsabilidade civil estabelecida no artigo 
927 “caput” e parágrafo único do Código Civil. 

 
15.3  A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de 
materiais empregados. 

 
16  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
16.1  Os recursos orçamentários para o atendimento do objeto desta Tomada de Preços, 

correrão por conta de dotação do orçamento vigente a saber: 
02.06.02.27.812.0006.1119.4.4.90.51.02.110.00 e 
02.06.02.27.812.0006.1023.4.4.90.51.01.110.00 
 

17  DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS 
 
17.1 Quaisquer informações serão fornecidas pelo Setor de Licitação desta Prefeitura, de 

segunda à sexta-feira, das 9h00 às 16h00, ou pelo telefax (011) 4715-5500-Ramal 
5314 referente à questionamentos de ordem jurídica e do edital em questão. Com 
relação a questionamentos de ordem técnica, contatar o Departamento Municipal de 
Planejamento e Obras através do telefone (11) 4715-5500 ramal 5502 

 
17.1.1 Todas as dúvidas devem ser sanadas com a devida antecedência, uma vez que 

a apresentação da proposta caracterizará a aceitação plena das condições 
desta Tomada de Preços. 

 
17.2  Constituem anexos deste Edital e dele fazendo parte integrante, o memorial 

descritivo, a planilha orçamentária, projeto básico e a minuta do contrato a ser 
firmado entre a Administração e o licitante vencedor. 

 
17.3  Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital, do qual será 

extraído um resumo que será afixado no saguão do Paço Municipal - Prefeitura 
Municipal de Alumínio, e publicado nos Jornais: “Diário Oficial do Estado”, “Folha 
da Tarde” e Jornal Oficial do Município de Alumínio, bem como no site: 
www.aluminio.sp.gov.br. 

 
Alumínio, 23 de setembro de 2011. 

 
 
 

ROBSON APARECIDO DOS SANTOS 
Departamento Municipal de Governo 

Diretor 
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ANEXO I (MINUTA) 
 

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE   ALUMÍNIO,  
ATRAVÉS  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ALUMÍNIO  E A 
EMPRESA________________________________, DESTINADO A CONTRATAÇÃO  
DE  EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DO 
CENTRO ESPORTIVO JOÃO GOMES DE PAULA. 
 

                                                                                                         Processo  n.º 92/2011 
 

                   O Município de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CGC 

do MF n.º 58.987.629/0001-57, com sede nesta cidade, Av. Eng. Antônio de Castro 

Figueirôa, n.º 100, Vila Santa Luzia, denominada simplesmente  PREFEITURA, neste ato 

representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Jacob Sauda, brasileiro, casado, médico, 

portador do RG  n.º  _____________ e CPF n.º ___________________, residente e 

domiciliado nesta cidade e a Empresa ______________________________., CGC do MF 

n.º_______________ e Inscrição Estadual n.º ________________, com  sede à Rua 

_______________________n.º _______, na cidade de _____________________, UF -

_____, representada pelo Sr. _________________________, _______________, 

_____________, _________, ________ RG n.º ________________   e   CPF n.º 

________________, residente à Rua ____________, n.º _____ – __________, 

_____________ – ______________,  doravante denominada simplesmente  

CONTRATADA, celebram o presente, nos termos do Tomada de Preços n.º 01/2011 e 

Normas Gerais da Lei 8666/93 com sua redação atual, para execução de serviços de obra de 

reforma DO CENTRO ESPORTIVO JOÃO GOMES DE PAULA, conforme  cláusulas e 

condições a seguir descritas: 

 

CLAUSULA  1 - DO  OBJETO 
 
1.1 Obriga-se a Contratada o fornecimento de material e mão de obra para execução de 

OBRA DE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO JOÃO GOMES DE PAULA. 
 
1.2    Os serviços se encontram discriminados nos elementos técnicos constantes dos 

Anexos do Edital, correspondente: 
 

a) ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
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b) ANEXO II – MEMORIAL, DESCRITIVO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
E  PROJETO BÁSICO  

 
1.3   Serão às expensas da contratada todas as despesas que se fizerem necessárias com 

materiais, mão-de-obra e equipamentos. 
 
1.4     A obra deverá ser executada em observância aos elementos mencionados no item 

1.2. 
 
1.5   As quantidades poderão ser aumentadas ou diminuídas a critério da PREFEITURA, 

nos limites estabelecidos no artigo 65, incisos e parágrafos, da Lei Federal n.º  
8666/93 com sua redação atual. 

 
CLÁUSULA 02 - CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
2.1   O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do quinto 

dia útil após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços. 
 
2.2   A Empresa vencedora deverá assinar o contrato dentro de no máximo 05 (cinco) dias 

após convocação feita pela PREFEITURA, sob pena da multa prevista na cláusula 
item 4.1.6 deste Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal 
n.º 8.666/93 com sua redação atual. 

 
2.3    O Departamento requisitante indicará um representante para acompanhamento dos 

serviços aqui solicitados. 
 
2.4  A Contratada deverá oferecer, dentro de 05 (cinco) dias úteis após a data da 

assinatura do contrato, o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e 
uma cópia do recibo correspondente, para figurarem no processo de licitação e na 
ordem de serviço. 

 
2.5  Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços, a contratada 

deverá entregar à Prefeitura a carta de fiança bancária, ou o seguro garantia, ou o 
recibo de recolhimento da importância correspondente à garantia. 

 
CLÁUSULA 03 - CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

 
3.1    O prazo  para execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir 

do quinto dia útil após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços. 
 

3.1.1   O prazo de execução poderá ser alterado por necessidade da Prefeitura 
Municipal de Alumínio, por acordo entre as partes. 

 
  3.1.2  Pedidos de prorrogação de prazo só serão aceitos se acompanhados das 

justificativas  e  comprovação dos fatos às respectivas épocas de suas 
ocorrências. 
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3.2   A PREFEITURA rejeitará , no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo 
com o contrato. 

 
3.3   A  ART de execução deverá ser emitida no prazo de 05 (cinco) dias úteis  após o 

recebimento da Ordem de Início de Serviços. 
 
CLÁUSULA 04 - MULTAS E SANÇÕES 
 
4.1   Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato, ou pela 

inexecução total ou parcial do mesmo, a PREFEITURA aplicará as seguintes 
sanções, de acordo com a infração cometida garantida a defesa prévia. 

 
4.1.1   Advertência; 
 
4.1.2  Multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato corrigido por dia de 

paralisação ou falta constatada sem motivo justificado e relevante. 
 
4.1.3  Multa de 1,5% (uma vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato 

reajustado por falta constatada ou serviço não aceito pela fiscalização por dia, a 
partir da data em que a Contratada for notificada pela Fiscalização a fazer os 
necessários reparos ou substituir materiais. 

 
4.1.4  Multa de até 0,5% (meio por cento) do valor do contrato reajustado por dia de 

atraso na entrega da obra. 
 
4.1.5  Em caso de reincidência dos motivos que levaram a PREFEITURA a aplicar as 

sanções previstas nos incisos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4, ou em caso de falta 
grave, a PREFEITURA poderá rescindir o contrato, caso em que cobrará multa 
de até 40% sobre o valor do contrato reajustado. 

 
4.1.6  A recusa da firma declarada vencedora em assinar o contrato, ou o seu não 

comparecimento para a assinatura no prazo previsto no edital, caracterizará o 
descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, 
ao pagamento de multa de até 40% sobre o valor do contrato. 

 
4.1.7  Na hipótese supra a PREFEITURA poderá convocar a licitante imediatamente 

classificada ou revogar a licitação sem que caiba aos licitantes direito a 
indenização de qualquer espécie (artigos 64 e 81 da Lei Federal n.º 8.666/93 
com sua redação atual). 

 
4.1.8  Se a Contratada não iniciar as obras no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após 

o recebimento da ordem de início dos serviços, sem o motivo justificado, 
sofrerá a multa equivalente a 0,10% do valor do contrato por dia de atraso, até 
o máximo de 10 (dez) dias, findo os quais, sem que as tenha iniciado, a 
PREFEITURA poderá considerar rescindido o contrato, salvo por motivos de 
força maior, plenamente justificados e aceitos por esta. 
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4.1.9  Em caso de subcontratação sem autorização prévia da PREFEITURA, a 

Contratada sofrerá multa de 40% do valor contratado com a rescisão do 
contrato nos termos do artigo 78, VI, da Lei 8.666/93, mais perdas e danos. 

 
4.2   Sem prejuízos das sanções previstas na cláusula 4.1 e sub-itens, poderão ser 

aplicadas ao inadimplente outras contidas na Lei Federal 8.666/93 com sua redação 
atual. 

 
4.3   A rescisão dar-se-á também automática e independentemente de qualquer aviso 

judicial ou extrajudicial, desde que inobservado o disposto no artigo 78 e incisos da 
Lei Federal n.º 8.666/93 com sua redação atual. 

 
4.4   Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
4.5   A aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na Lei federal 8.666/93 não 

exonera o inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 
 
4.6   O valor estabelecido a título de multa e rescisão será reajustado, de acordo com o 

índice oficial (INPC/IBGE). 
 
4.7   O valor das penalidades poderá ser descontado das Notas Fiscais ou da Garantia 

oferecida. 
 

4.7.1  Se a caução oferecida for diminuída em função da cobrança de multa, deverá 
ser complementada até o valor total da mesma, sob pena de rescisão contratual 
ou retenção de pagamentos futuros até a complementação do valor caucionado. 

 
4.7.2  A caução deverá ser entregue no prazo mínimo de 30 dias, sob pena de multa 

equivalente à multa constante do item 4.1.8. 
 

4.8   Além das multas que serão aplicadas ao contratado inadimplente, as irregularidades 
mencionadas nos itens anteriores serão anotadas nas respectivas fichas cadastrais. 

 
CLÁUSULA 05 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1   Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, após o que 

poderão ser reajustados, mediante denúncia da contratada. 
 

5.1.1 Após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados pela 
variação do índice FIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS - 
SP ou outro índice idôneo instituído pelo Governo Federal, o qual refletirá a 
variação dos custos e insumos do setor. 

 
5.2   As medições serão realizadas computando-se as quantidades dos serviços 

efetivamente executados no período, multiplicados pelos preços. 
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5.3   As medições deverão ser efetuadas no último dia útil de cada mês e serão entregues 

em 03 vias, ao Departamento Técnico da PREFEITURA, juntamente com as 
respectivas Notas Fiscais e comprovação do recolhimento dos encargos sociais ( com  
valores expressos em moeda corrente nacional), até o 5º dia do mês seguinte ao 
medido. 

 
5.4   A Nota Fiscal do mês terá o seu vencimento no 16º (décimo sexto) dia do mês 

seguinte ao medido. 
 

5.4.1  Entre a data da entrega das medições e o efetivo pagamento não haverá 
qualquer incidência de atualização monetária. 

 
5.4.2  O pagamento mencionado no item 5.3 será feito somente através da conta 

corrente do vencedor, valendo o comprovante de depósito como recibo, 
nos termos da Lei 4.320/64. 

 
5.4.3  A Contratada deverá entregar com a Nota Fiscal o comprovante de 

recolhimento dos encargos sociais e fundiários, sob pena de retenção de 
pagamento. 

 
5.4.3.1  Se a obra estiver parcialmente sub empreitada, nos termos da 

cláusula 09 do contrato  ( aprovação  prévia  da  Prefeitura)  a 
contratada deverá comprovar também os recolhimentos 
previdenciários e fundiários da sub contratada. 

 
5.5   Se forem constatados erros na Nota Fiscal, desconsiderar-se-á a data de vencimento 

previsto, até que o erro seja corrigido. O pagamento será efetuado no 5º dia útil após 
a apresentação dos documentos corrigidos. 

 
5.5.1  Se o erro for da Contratada, o valor da Fatura não será corrigido entre o 

período de vencimento previsto e o efetivo pagamento. 
 

5.6 Por eventuais atrasos de pagamento em que a licitante não deu causa, a 
PREFEITURA pagará os encargos financeiros, de acordo com o índice oficial (INPC 
– IBGE), a partir da data do vencimento até o efetivo pagamento. 

 
5.7  A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do valor da Nota Fiscal, os 

valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
5.8   A Contratada não poderá suspender o cumprimento das suas obrigações e deverá 

tolerar os possíveis atrasos de pagamento, no tempo previsto no artigo 78 inciso XV 
da Lei Federal n.º 8.666/93 com sua redação atual. 
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5.9   No caso de ocorrência de verificação, por parte da Fiscalização da PREFEITURA, de 

vícios ou defeitos decorrentes de mão de obra ou material empregado pela empresa 
contratada, o valor correspondente ao serviço viciado será descontado da Nota 
Fiscal, que será encaminhada para pagamento. 

 
5.9.1  O prazo para pagamento do valor correspondente ao serviço viciado será 

interrompido, até que a Contratada corrija o defeito. 
 
5.9.2  O pagamento do valor referido no item anterior, será feito mediante a 

apresentação de Nova Nota Fiscal, após a liberação pelo Departamento de 
Finanças , sem reajuste. 

 
 

CLÁUSULA 06 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OBRAS - RECEBIMENTO  
DO OBJETO 

 
6.1  REGIME DE CONTRATAÇÃO - As obras e serviços serão executados sob regime 

de empreitada por preços unitários e irreajustáveis. 
 

6.1.1  A Contratada deverá assumir a responsabilidade por quaisquer outros serviços 
extraordinários e imprevisíveis que vierem a ser necessários, não previstos na 
planilha anexa, desde que seus preços unitários sejam previamente combinados 
e autorizados pela PREFEITURA. 

 
6.2  FISCALIZAÇÃO - A PREFEITURA  será  representada na obra, durante a execução 

dos serviços, por um ou mais engenheiros, credenciados pelo Deptº de Obras e 
Serviços Urbanos, com autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle, coordenação e fiscalização, sem que isso reduza as 
responsabilidades legais e contratuais da contratada, nem quanto aos danos autorais e 
pessoais, que forem causados a terceiros, seja por atos próprios da firma, seja por 
atitudes de seus empregados ou prepostos. 

 
6.3  REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA - A Contratada deverá manter à testa dos 

serviços um Engenheiro preposto e responsável pela obra, que a representará na 
execução do contrato, cujos dados pessoais e profissionais deverão ser fornecidos à 
PREFEITURA por escrito, no ato da assinatura do contrato, o qual deverá acompanhar 
a execução, prestando toda assistência técnica necessária. O Engenheiro deverá 
comparecer diariamente ao local de execução da obra, permanecendo durante o tempo 
que for determinado pela fiscalização, sendo seu comparecimento consignado no 
diário de ocorrência. 

 
6.4  DIÁRIO DE OBRAS - A Contratada deverá manter no escritório de obras, o diário 

de ocorrência, destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, assim como as 
ordens, determinações da fiscalização, anotações de ordem técnica, reclamações, 
estado de tempo, etc. 
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6.5  MÃO-DE-OBRA  
 

6.5.1  A Contratada deverá fornecer toda a mão-de-obra necessária para a plena 
execução dos serviços contratados. 

 
6.5.2  A Contratada deverá manter na obra, mestres, operários e funcionários em 

número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços e com o 
cronograma. 

 
6.5.3  A Contratada fica obrigada a retirar da obra, imediatamente após o 

recebimento da comunicação, qualquer engenheiro, mestre, operários, 
funcionários ou subordinados seus, de qualquer espécie e que, a critério da 
fiscalização, venham demonstrar conduta nociva ao bom andamento da obra ou 
incapacidade técnica. 

 
6.5.4  A Contratada é responsável, perante a PREFEITURA, por todos os atos de 

seus subordinados durante a execução das obras. 
 
6.5.5  A Contratada se responsabilizará perante a PREFEITURA sob perdas, danos, 

quebras e desperdícios de materiais a serem empregados na obra. 
 
6.5.6  A Contratada se obriga a respeitar, rigorosamente, especificamente no que se 

refere à mão-de-obra para os serviços contratados, a legislação trabalhista, a de 
Previdência Social, e a de acidentes do trabalho, sendo de sua responsabilidade 
os encargos daí decorrentes. 

 
CLÁUSULA 07 - DOS MATERIAIS 
 
7.1  Todo o material a ser utilizado na obra será fornecido pela Contratada, salvo indicação 

em contrário. 
 
7.2  Todos os materiais a serem empregados nas obras serão os especificados no 

projeto, comprovadamente de primeira qualidade de acordo com as normas da 
ABNT, sempre sujeitos à fiscalização a ser exercida pela PREFEITURA  e nos casos 
em que houver falta de, ou dúvida sobre determinado material, deverá ser feita 
consulta ao autor do projeto através de Fiscalização, cabendo a este último a decisão 
final. 

 
7.3  Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselháveis a substituição de 

alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá 
se efetuar mediante expressa autorização por escrito da Fiscalização para cada caso em 
particular. 

 
7.4  A Contratada fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela 

Fiscalização, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da 
comunicação a respeito. 
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CLÁUSULA 08 - DAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
 
8.1  A Contratada fornecerá e conservará na obra todo o maquinário, equipamento e 

ferramental necessário à execução dos serviços. 
 
8.2  A Fiscalização poderá exigir, por inadequada ou sem condições de uso, a substituição 

imediata de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da contratada, pois os 
atrasos decorrentes de tais fatos não serão abonados. 

 
CLÁUSULA 09 - DA SUBEMPREITADA 
 
9.1  A Contratada não poderá subempreitar os serviços contratados no seu todo, podendo 

contudo, fazê-lo parcialmente para determinados serviços, mantendo, porém, a sua 
responsabilidade integral e direta perante a PREFEITURA, DESDE QUE HAJA 
APROVAÇÃO PRÉVIA E AS SUB CONTRATADAS ESTEJAM 
PREVIAMENTE CADASTRADAS NA PREFEITURA. 

 
CLÁUSULA 10 - DA DIREÇÃO LOCAL DA OBRA 
 
10.1  O responsável técnico pela obra só poderá ser substituído por profissional de 

qualificação profissional idêntica ou superior, desde que aprovado previamente pela 
Prefeitura. 

 
10.2  A direção técnica da obra será exercida por profissionais legalmente habilitados, da 

contratada, secundados por mestres e/ou encarregados de experiência e idoneidade 
pessoal e técnica. 

 
10.3  A Fiscalização poderá, a seu critério, exigir a substituição imediata de todo e qualquer 

dos integrantes do grupo de direção local. 
 
CLÁUSULA 11 - DA EXECUÇÃO DOS  SERVIÇOS 
 
11.1  A Contratada executará todos os serviços necessários a permitir a perfeita utilização 

da obra para o fim a que se destina. 
 
11.2  Na  execução  dos serviços a contratada obedecerá ao projeto e ao disposto nas 

especificações.      
 
11.3  Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, não se aceitando 

qualquer justificativa para serviços mal executados ou alegação de inexistência de 
mão-de-obra especializada. 

 
11.4  A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios 
ou defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais 
empregados. 
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11.5  A Contratada dará início aos serviços de correção no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas após o recebimento da comunicação a respeito. 
 
CLÁUSULA 12 - DA LIMPEZA DA OBRA 
 
12.1 A Contratada deverá manter a obra limpa, com remoção de entulhos e materiais 

provenientes da escavação, principalmente nos locais de acesso às residências e de 
tráfego, visando minimizar transtornos à população. 

 
CLÁUSULA 13 - DA VIGILÂNCIA DA OBRA 
 
13.1 A Contratada fica obrigada a manter perfeito e ininterrupto serviço de vigilância, 

cabendo-lhe toda a  responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a 
sofrer os serviços executados ou materiais estocados. 

 
CLÁUSULA 14 - DA SEGURANÇA NA OBRA 
 
14.1  A Contratada tomará todas as precauções e cuidados necessários no sentido de garantir 

internamente a segurança das pessoas dentro da obra, bem como evitar danos ou 
prejuízos por acidentes às coisas próprias ou de terceiros. 

 
14.2  À Contratada caberá a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de 

execução das obras, bem como as indenizações que possam ser devidas a terceiros, por 
fatores oriundos dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA 15 - DOS SINISTROS NA OBRA 
 
15.1  A Contratada ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e cuidados, 

tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, assim como 
todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais danos, 
ficando sempre responsável pelas conseqüências originadas de acidentes que se 
verificarem. 

 
CLÁUSULA 16 - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 
16.1  Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o Projeto 

e Especificações, será lançado um Termo de Recebimento Provisório, que será 
passado em três vias de igual teor, todas assinadas pela PREFEITURA e pela 
Contratada. 

 
CLÁUSULA 17 - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
17.1  O Termo de Recebimento Definitivo da Obra será lavrado 30 (trinta) dias após o 

Termo de Recebimento Provisório, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da 
PREFEITURA referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em 
qualquer parte dos serviços executados, e se a contratada tiver atendido a todas as 
exigências legais, fiscais e trabalhistas referentes à obra. 
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17.2  Este Termo será lavrado em 03 (três) vias de igual teor e assinadas pela 

PREFEITURA e pela Contratada. 
 
CLÁUSULA 18 - DA RESPONSABILIDADE 
 
18.1  A Contratada é a única e exclusiva responsável perante a PREFEITURA, Poderes 

Públicos, Companhias Concessionárias e Terceiros, pela obra por ela executada. 
 
18.2  A contratada é responsável única e exclusiva, perante o INSS, pelas Contribuições de 

todos os seus prepostos, operários e funcionários. 
 
18.3  A Contratada é responsável, única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou falta 

de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação pela 
PREFEITURA, sendo certo que nenhum pagamento desta isentará a contratada de tal 
responsabilidade, bem como pela responsabilidade civil estabelecida no artigo 927 
“caput” e parágrafo único do Código Civil. 

 
CLÁUSULA 19 - DO CONTRATO 
 
19.1  A Contratada deverá oferecer, dentro de 05 (cinco) dias úteis após a data de assinatura 

do contrato, o número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e uma cópia 
do recibo correspondente, para figurarem no processo da licitação e na ordem de 
serviço. 

 
19.2  Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços, a Contratada 

deverá entregar à PREFEITURA a carta de fiança bancária, o seguro garantia ou o 
recibo de recolhimento da importância correspondente à garantia. 

 
CLÁUSULA 20 - DAS GARANTIAS 
 
20.1  Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços, a contratada 

deverá entregar à Prefeitura a carta de fiança bancária, ou o seguro garantia, ou o 
recibo de recolhimento da importância de R$ _________________ 
(_________________), correspondente à garantia (5% do valor do contrato). A 
Garantia oferecida não isenta a futura Contratada da responsabilidade civil prevista no 
artigo 927 “caput” e parágrafo único do Código Civil. 

 
20.2  A futura contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou 

falta de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação 
pela PREFEITURA, sendo certo que nenhum pagamento desta  isentará  a  
 contratada de tal responsabilidade civil, bem como pela responsabilidade civil 
estabelecida no artigo 927 “caput” e parágrafo único do Código Civil. 

 
20.3  A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios 
ou defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais 
empregados. 
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CLÁUSULA 21 - RECURSOS FINANCEIROS 
 
21.1  Os recursos financeiros para o atendimento ao objeto desta Tomada de Preços, 

correrão por conta da dotação do orçamento vigente, a saber: 
02.06.02.27.812.0006.1119.4.4.90.51.02.110.00 e 
02.06.02.27.812.0006.1023.4.4.90.51.01.110.00 

 
CLÁUSULA 22 - DOS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL 
 
22.1 A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou 

extrajudicial, desde que inobservado o disposto no artigo 78 da Lei Federal n.º 
8.666/93 com sua redação atual. 

 
 a) Neste caso a Prefeitura aplicará a multa de até 40% sobre o valor do contrato 

reajustado. 
 
22.2  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA 23 - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE 
RESCISÃO 
 
23.1 Em caso de rescisão, a Contratada reconhece integralmente os direitos da Prefeitura 

Municipal de Alumínio, previsto no artigo 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93, 
sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar. 

 
CLÁUSULA 24 - DA VINCULAÇÃO DO EDITAL 
 
24.1  Fazem parte deste contrato, o Edital de Tomada de Preços n.º 01/2011, seus anexos e a 

proposta da CONTRATADA, no que não contrariar o Edital, constantes do Processo 
n.º 92/2011. 

 
24.2  Caso existam atribuições ou responsabilidades conflitantes entre este Contrato, o 

Edital e as Especificações, ficam prevalecendo as indicadas neste Contrato ou, salvo 
melhor julgamento, as indicações da PREFEITURA durante a execução das obras. 

 
CLÁUSULA 25 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
25.1  Fica o presente Contrato subordinado às normas da Lei federal n.º 8.666/93 com sua 

redação atual, e nos casos omissos, prevalecerão as normas do Código Civil. 
 
CLÁUSULA 26 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
26.1 O Departamento Municipal de Planejamento e Obras através de seu Diretor, 

acompanhará o cumprimento deste contrato. 
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CLÁUSULA 27 - DO PREÇO TOTAL 
 
27.1 Fica o presente contrato com o valor total de R$ _________________ 

(____________________________), na data de assinatura deste. 
 
CLÁUSULA 28 - CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 
 
28.1  Fica a contratada obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as 

condições de habilitação e de qualificação por ela assumida por ocasião do processo 
Licitatório. 

 
CLÁUSULA 29 - DO FORO 
 
29.1  Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, para dirimir qualquer dúvida oriunda 

deste Contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para valer como bom para todos os fins e efeitos legais e na presença de 
02 (duas) testemunhas. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em ____ de ___________  de 2011. 
 

 
Prefeito 

 
 

Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
_______________________________                 _______________________________ 
R.G.              R.G. 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste ato convocatório, que a empresa _____________________________ (denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 

14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 

a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do 

Tomada de Preços nº. 01/2011, realizado pela Prefeitura Municipal de Alumínio. 

 
Local, ___ de ______________de 2011. 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
Nome:.......................................... 
RG nº. .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


