
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 85/2018 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data de encerramento: 21/11/2018 
MODALIDADE: CONVITE N° 016/2018 

LData de abertura: 07/11/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAI3APUA 
Estado de São Paulo 
CNI PI 45.128.816/0001-33 

TABA PUA 
Q 	12-4~,›  

RN<MÚPA 

CONVITE N° 016/2018 
EDITAL N° 63/2018  

O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ,  pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n° 
45.128.816/0001-33, com sede na Avenida Rodolfo Baldi n° 817, Centro, na cidade de 
Tabapuã, Estado de São Paulo, pela presente convida essa conceituada empresa para 
participar do presente certame licitatório na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, o qual foi aberto nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, 
ficando estabelecida desde já a data de 21/11/2018, até as 09h30,  para recebimento e 
protocolo dos envelopes, pelo Setor de Licitação e Contratos e para abertura às 10:00h, 
pela Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n° 006/2018, de 02 de 
janeiro de 2018, alterada em parte pela Portaria n° 094/2018, de 19 de março de 2018, cuja 
sessão será realizada na sala do Setor de Licitação e Contratos da Prefeitura. 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a 
implantação de iluminação pública ornamental na Avenida Henrique Celso de Souza UHL e 
na Rodovia Jeronymo  Ignacio  da Costa, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, 
equipamentos,  etc.,  enfim tudo a expensas da contratada, sob o regime de empreitada por 
preço global. 

1.2. integram o presente Convite, os seguintes anexos: 

Anexo I — Memorial Descritivo 
Anexo II — Planilha Orçamentária e Memória de Cálculo 
Anexo  III  — Cronog rama Físico Financeiro 
Anexo IV — Modelo de Proposta Comercial 
Anexo V — Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Participação / 
Contratação 
Anexo VI — Modelo de Declaração de Não Empregar Menor 
Anexo VII - Modelo de Declaração de Microem presa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo VIII — Minuta de Contrato 
Anexo IX — Termo de Ciência e de Notificação do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo 

1.3. Fica fixado que a Prefeitura Municipal de Tabapuã se propõe a pagar para a execução 
do objeto desta licitação, o valor total global máximo de R$ 149.855,78 (cento e quarenta e 
nove mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos). 

2. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
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2.1. 0 Setor de Licitações e Contratos prestará esclarecimentos sobre a Licitação, através 
do telefone/fax (17) 3562-9022, ou diretamente no Paço Municipal, no horário das 09h às 
11h e das 13h às 17h. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste convite os interessados do ramo de atividade pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 03 (três). 

3.1.1. Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar da presente 
licitação, empresas interessadas, cadastradas na Prefeitura Municipal de Tabapuã, na 
correspondente especialidade ou em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, 
desde que manifestem interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data 
marcada como prazo final do recebimento do envelope PROPOSTA, observada o subitem 
3.1. 

3.2. Estará impedida de participar, a empresa: 

a) suspensa temporariamente de participar em licitação na Prefeitura Municipal de Tabapuã, 
ou declarada inidõnea para contratar com a Administração Pública; 

b) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste 
Convite; 

c) concordatárias ou sob processo falimentar, facultada a participação de empresa que 
esteja em recuperação judicial, mediante apresentação do Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE. 

3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos conforme o 
artigo 9° da Lei Federal n° 8666/93 

3.4. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável 
dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e 
regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

3.5. A documentação apresentada deverá estar toda em nome da matriz ou em nome da 
filial, devendo ser o contratado executado pela empresa vencedora do certame. 

3.6. A empresa de pequeno porte ou microempresa deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, conforme estabelece a Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (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 Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 
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b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 10 do  Art.  44, da  LC  n° 
123/2006 implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no  Art.  81 da Lei Federal n° 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. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE PROPOSTA  

4.1. 0 envelope com a proposta financeira deverá ser lacrado e rubricado, contendo na sua 
parte externa a seguinte descrição: 

ENVELOPE — PROPOSTA FINANCEIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ — SP 
PROCESSO N° 85/2018 
CONVITE N° 016/2018 
ABERTURA: 21 de novembro de 2018 
PROPONENTE: (Nome do Licitante) 

5. DAS PROPOSTAS 

5.1. A Proposta deverá ser formulada em uma via, datilografada ou impressa, datada e 
assinada pelo seu representante legal, sem emendas e borrões, contendo: 

a) Razão social, CNPJ e endereço da proponente, bem como o número da presente 
licitação e horário; 

b) Preço global, expressos em Reais (R$), na forma apresentada no ANEXO IV, com 02 
(duas) casas decimais após a vírgula; 

c) Validade da proposta, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da entrega da proposta; 

d) As medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias e os pagamentos serão feitos em até 30 
(trinta) dias corridos após cada recebimento dos serviços e respectiva nota fiscal/fatura, 
acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos 
serviços prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP (se for o caso), devidamente assinada pela 
Secretaria responsável; 

e) Cronograma Físico Financeiro, nos termos do Anexo  III.  

5.2. 0 preço proposto deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos por ventura 
decorrentes ou de qualquer outra forma relacionadas com a perfeita e integral execução da 
obra, objeto da presente licitação tais como, exemplificativamente: impostos, taxas, fretes, 
materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, consultorias, ensaios em laboratórios  
etc.  

5.3. Deverá a proposta ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos: 
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5.3.1. Declaração de aceitação dos termos da presente licitação, sendo tácita quando 
omitida. 

5.3.2. Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação ou contratação 
e que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se 
compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o 
encerramento da licitação, conforme Anexo V — Modelo de Declaração de Inexistência de 
Fato Impeditivo à Participação/Contratação; 

5.3.3. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do  art.  7° da Constituição 
Federal, quanto ao trabalho de menor de 18 (dezoito) anos em atividade noturna, 
perigosa ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, podendo ser 
utilizado, para tanto, o modelo do Anexo VI — Modelo de Declaração de Não Empregar 
Menor. 

5.3.4. Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo 
VII (se for o caso). 

5.4. A empresa interessada no certame deverá apresentar a documentação relativa à  
habilitação jurídica, juntamente com o Envelope Proposta,  conforme o caso, que consistirá 
em: 

I - registro comercial, no caso de empresa individual; 
II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

II - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

5.5.- Fica dispensada, na forma do  art.  32, § 1° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
a apresentação dos documentos de que trata os  art.  29 a 31 da mesma norma. 

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

6.1. As propostas serão recebidas até as 09h30 do dia 21/11/2018,  no endereço constante 
do preâmbulo do presente convite, quando serão abertas em sessão pública. 

6.2. No dia, hora e local previsto no preâmbulo deste instrumento convocatório, a Comissão 
procederá à abertura dos envelopes apresentados pelos licitantes. 

6.3. A Comissão Julgadora e demais presentes, rubricarão os documentos e as propostas 
apresentadas no ato da sessão. 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CONTRATAÇÃO 

7.1. 0 julgamento e classificação das propostas serão realizados em função dos preços 
cotados para o fornecimento dos serviços, classificando-se em primeiro lugar a proposta que 
atender às especificações contidas neste instrumento convocatório, que ofertar o "MENOR 
PREÇO GLOBAL",  em conformidade com o disposto no artigo 45, § 10, inciso I, da Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério do § 
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2° do artigo 45 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, salvo o tratamento 
privilegiado conferidos por lei às microempresas e empresas de pequeno porte,  nos 
termos da Lei Complementar n° 123/2006, com suas alterações posteriores. 

7.2. Serão desclassificadas as propostas formuladas em desconformidade com as 
exigências deste instrumento, bem como as que apresentarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis. 

8. CONDIÇÕES E PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

8.1. Como se trata de licitação na modalidade de convite, em razão dos procedimentos 
administrativos simplificados e para celeridade processual, exigir-se-á apenas do licitante 
vencedor do certame, por ocasião da assinatura do contrato,  os seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - do Ministério da 
Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via  Internet;  

b) Prova de inscrição no cadastro Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

b1) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
a licitante for 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. 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa relativas a tributos federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em 
vigor; 

d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

e) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, 
quanto aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade 
em vigor; 

0 Certidão de regularidade de débito para com a Seguridade Social, para a finalidade de 
licitação e contratação com o Poder Público, com prazo de validade em vigor; 

fi) A empresa licitante apresentando a Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda 
Federal, subitem "c", com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014, 
fica dispensada da apresentação de Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, 
exigência do subitem "g"; 

g) Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor; 

h) Cópia do documento de identidade e do CPF do responsável legal da empresa; 

5 

.1,48 9-£)00. ra_baP Nr.r vvw . fclbelpucr 	.br 



,,CYFRI40 .11.01.14.V.. 21.111,1:20 

PREFEITURA MUNICIPA.LDE TABAPUÃ 
Estado de São Paulo 
CNP.1 .45 :28 816/0001-33 

TARAPLIA 
Q  

i) Prova de regularidade relativa a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT); 

j) As licitantes deverão comprovar através de documentos, a existência de capital social de 
10% (dez por cento) do valor do objeto da presente licitação qual seja de R$ 14.985,57 
(quatorze mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), em 
conformidade com o § 30  do  art.  31 da Lei Federal n° 8.666/93; 

k) Certidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial, falência e concordata, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

I) Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa e dos responsáveis técnicos, 
na modalidade Engenharia Elétrica ou outra modalidade com habilitação para 
execução do objeto; 
ml) No caso do profissional detentor do Acervo Técnico estiver como responsável técnico 
na Certidão de Registro do CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da 
Empresa (pessoa jurídica) não há necessidade da apresentação da Certidão do Profissional 
(pessoa física); 

n) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
características semelhantes e complexidade tecnológica equivalente ou superior ao objeto 
da presente licitação, através de comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado de 
Acervo Técnico, emitido pelo CREA-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), na modalidade Engenharia Elétrica ou outra 
modalidade com habilitação para execução do objeto e atestado de responsabilidade 
técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado por execução e/ou 
coordenação de serviços de características semelhantes às parcelas de maior relevância, a 
saber: instalações elétricas (iluminação pública ornamental). 

n1) A comprovação de vínculo profissional poderá ser feita mediante contrato social, registro 
em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços. 

8.2. As cópias dos documentos poderão ser autenticadas  pot  servidor responsável pela 
recepção dos documentos, no caso de serem apresentados os originais 

8.3. 0 prazo do Licitante para assinatura do Contrato ou documento equivalente será de 05 
(cinco) dias após a homologação e a devida notificação 

9. DA EXECUÇÃO 

9.1. A licitante vencedora deverá executar os serviços objeto desta licitação, por sua conta e 
risco, nas condições ofertadas, mediante Ordem de Serviços (OS), por escrito, emitida pelo 
órgão competente do Município de Tabapuã. 

9.2. Os serviços deverão ser executados nos termos dos Anexos I, II e Ill. 
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9.3. 0 recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após o recebimento provisório, uma 
vez verificado o atendimento integral das especificações contratadas e/ou serviços 
realizados, através de relatório de medição firmado pelo servidor responsável pelo 
recebimento. 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. As medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias e os pagamentos serão feitos em até 
30 (trinta) dias corridos após cada recebimento dos serviços e respectiva nota fiscal/fatura, 
acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos 
serviços prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP (se for o caso), devidamente assinada pela 
Secretaria responsável. 

10.1.1. A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação pela 
Contratada da prova de inscrição da obra/serviço no posto do INSS e informações sobre seu 
valor para obtenção da Certidão de Regularidade de Débitos (INSS). 

10.1.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da empresa 
contratada, que deverá informar com antecedência o número desta e o nome da agência 
bancária, para efeito de providências administrativas dos respectivos depósitos. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas com a execução da presente licitação correrão à conta de dotações 
próprias do orçamento vigente, observada a seguinte classificação: 02.15-Diretoria Mun. De 
Obras e Serv. Públicos — 25.752.0019.1010 — Extensão de Rede Elétrica — Categoria 
Econômica 4.4.90.51.00— Obras e Instalações - Ficha n° 562. 

11.2. Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 07 — Operações de 
Crédito. 

12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

12.1. Em caso de inadimplemento, a empresa Contratada estará sujeita às seguintes 
penalidades: 

12.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as 
quais haja concorrido; 

12.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total dos serviços a serem 
executados, por dia de atraso no cumprimento dos prazos, até o limite de 10 dias; 

12.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de sua rescisão por 
culpa do contratado; 

12.1.4. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, ou 
contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
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12.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos 
casos de falta grave, decorrente de situações enquadradas como tipificações penais ou má 
fé do contratado, com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 

12.2. Em qualquer das hipóteses que implique sanções de multa, é assegurado ao 
Município o direito de optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a 
ser efetuado à empresa contratada. 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1. Os recursos cabíveis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal n°8.666/93 e alterações 
posteriores deverão ser dirigidos à Prefeita Municipal, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações, observando-se o prazo legal para interposição de 02 (dois) dias 
úteis a contar da ciência do ato. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Concluídos os trabalhos de julgamento e classificação das propostas de preços 
apresentadas e obedecidos os prazos legais de recursos, a autoridade competente 
deliberará quanto à Adjudicação e Homologação. 

14.2. A contratação dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação do 
adjudicatário, momento em que se verificará o atendimento às exigências de habilitação. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Assegura-se à autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório, o 
direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la (de ofício) por ilegalidade ou por 
provocação de terceiros, mediante decisão fundamentada, garantindo-se o direito de 
recurso. 

15.2. A simples apresentação dos envelopes para a licitação significa que as empresas 
licitantes estão de pleno acordo com todas as exigências e especificações constantes deste 
Convite, bem como as da legislação em vigor. 

15.3. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações e, se o 
caso, submetido por esta à autoridade superior. 

Município de Tabapuã/SP, 07 de novembro de 2018. 

SILVIO CÉSAR SARTORELLO 
Prefeito Municipal 
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TABAPUÃ 
Estado de São Paulo 
CNPJ. 45.128.816/0001-33 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Obra:- 	Iluminação Pública Ornamental 

Proprietário:- 	Prefeitura Municipal de Tabapuã 

Local:- 	Avenida Henrique Celso de Souza  Uhl  - Tabapuã - SP. 

I. OBJETIVO:  

Este memorial tem como objetivo descrever o Projeto Elétrico do sistema de iluminação pública 
ornamental da Avenida Henrique Celso de Souza  Uhl  / Via de Acesso - Tabapuã - SP. 

2. NORMAS TÉCNICAS:  

2.1 — ABNT: NBR 5410— Instalações Elétricas de Baixa tensão — Procedimentos. 
2.2 — Energisa: Norma Técnica — Iluminação de Praças e Avenidas — Procedimentos. 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

AVENIDA HENRIQUE CELSO DE SOUZA UHL: O Projeto propõe a instalação de 13 
postes de engastamento ao solo, com altura de 12,00 metros, em aço escalonado galvanizados a 
fogo, com braços artesanais ornamentais galvanizados a fogo, equipados com quatro luminárias 
de alumínio para 1 lâmpada vapor metálico 250W/220V, soquete E-40, com reator integrado de 
alto fator de potência  (FP  >= 0,92), conforme detalhe em anexo. 
A alimentação dos postes será subterrânea, embutida em eletroduto tipo PEAD (polietileno de 
alta densidade) bitola 50 mm (já existente), através de cabos unipolares isolados para 0,6/1KV, 
com cobertura de  PVC  90° C, e cabo de aterramento em cobre nu, nas bitolas indicadas no 
Projeto. A subida da alimentação até as luminárias será pelo interior dos postes, com cabo de 
cobre flexível PP 3 x 4 mm2  isolados 500 V com cobertura de  PVC  70° C, todas conexões serão 
feitas com conectores apropriados e isoladas com fita isolante / auto-fusão. 
A tomada de energia será através da rede secundária da ENERGISA, a qual alimentará o padrão 
de entrada de energia elétrica trifásica proposto — instalado em poste de concreto, com medição 
embutida na alvenaria. O acionamento das lâmpadas será através de células foto-elétricas, sendo 
os circuitos de alimentação protegidos por disjuntores termomagnéticos, conforme indicado 
projeto. 

Primeiramente serão abertas as valas para o acondicionamento dos eletrodutos, a implantação 
das caixas de passagem e abertura de buracos para a colocação dos postes. 
Deverão ser instalados os eletrodutos, e a entrada de energia em poste de concreto, colocação 
dos postes de iluminação ornamental equipados com os braços, as luminárias (três ou quatro em 
cada braço conforme projeto) e equipamentos elétricos, fazendo a concretagem dos mesmos, e 
posteriormente o fechamento dos buracos e valas com a terra retirada. O piso existente, seja 
calçamento ou vegetação, deverá ser reconstituído de acordo com o existente. Na terceira etapa 
deverão ser instalados os cabos de energia, efetuando na conclusão das instalações elétricas os 
testes de continuidade e isolação. 

A 	 w 
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VIA DE ACESSO  ROD.  JERONYMO INÁCIO DA COSTA: O Projeto propõe a instalação 
de 15 postes de engastamento ao solo, com altura de 9,00 metros, em concreto de secção 
circular, com braços longos, galvanizados a fogo, equipados com uma luminária de alumínio 
para 1 lâmpada vapor metálico 250W/220V, soquete E-40, com reator integrado de alto fator de 
potência  (FP  >= 0,92), conforme detalhe em anexo. 
A alimentação dos postes de concreto será subterrânea, embutida em eletroduto tipo PEAD 
(polietileno de alta densidade) bitola 50 mm.(já existente), através de cabos unipolares isolados 
para 0,6/1KV, com cobertura de  PVC  90° C, e cabo de aterramento em cobre nu, nas bitolas 
indicadas no Projeto até o primeiro poste de concreto, a partir deste, a alimentação será aérea 
com cabos quadruplex isolados 0,6/1  KV, na bitola de 25 mm2, todas conexões serão feitas com 
conectores apropriados e isoladas com fita isolante / auto-fusão. 

4. OBSERVAÇÕES: 

Os equipamentos, peças, materiais e dispositivos, deverão obedecer às especificações das 
Normas Técnicas Brasileiras, assim como possuir Certificação de Órgãos capacitados para 
emissão destes Certificados  (Ex:  Inmetro). 
Quaisquer outras informações e dados técnicos que vierem a ser necessários e que não constem 
neste memorial deverão ter como base de consulta e referência a Norma Brasileira de 
Regulamentação (NBR) a qual se refere o fato. 
Todos os materiais a serem instalados nesta obra, deverão ser apresentados previamente á 
fiscalização, sendo que esta última poderá aceitar ou recusar os materiais apresentados, ficando 
o contratado obrigado á apresentar novo material/equipamento, caso ocorra a recusa pela 
fiscalização. 

A obra deverá ser executada observadas as seguintes condições: 
- Obedecer rigorosamente o projeto, memorial e planilha. 
- Obedecer às normas da Concessionária local (ENERGISA); 
- Os serviços sejam executados de acordo com as normas técnicas vigentes e com 
acompanhamento de técnico habilitado. 
- No pedido de inspeção, deverá ser anexado a  ART  referente à execução da obra. 
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67 lâmpadas a vapor metálico de 250 Watts / 220 V 
Fator de Potência  (FP):  0,92 
Fator de Demanda  (FD):  1,00 

Carga a Instalar  (CI): CI  = (250) x 67  
CI  = 16,75 kW 

Demanda (D): D =  CI  x FD/FP 

D = 16,75 x 1,00/0,92 

D = 18,20 KVA (DEMANDA)  

Tabapuã, Olde Agosto de 2018. 

11. 

- 
Maria  Felicidade  Peres Campos Arroyo  
Prefeita  Municipal 

Rafael a Rizzi  
Engenheiro  Ciil 
CREA. 506.367.429-8 
ART. 
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Estado de São Paulo 
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NO MUNICIPAL  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Objeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL 

Local:  AV  HENRIQUE CELSO DE SOUZA UHL 

Municipio: TABAPUÃ SP 	 , 
s 

- 

CPOS 173 DESCRIÇÃO UN1D. QUANT. V.  UNIT.  V. TOTAL 

- 

1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 , 149.855,78 

06.02.020 

1.01 

Escavação manual em solo de 1' e 2' categoria 
em vala ou cava até 1,50 m 

, m' 5,20 38,97 202,64 

11.03.140 
1.02 Concreto preparado no local, fck = 30,0 Mpa m' 5,20 331,85 1.725,62 

11.16.020 

1.03 
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m' 5,20 54,78 284,86 

41.10.420 

1.04 
Poste telecônico reto em  aó SAE  1010/1020 

galvanizado a fogo, altura de 12,00 m un 13,00 1950,01 25.350,13 

Mercado 	• 1.05 
Braço artesanal em tubo de aço na forma de 
sextante duplo, executado conforme projeto. un 13,00 1350,00 17.550,00 

41.11.060 1.06 
Luminária fechada para iluminação pública tipo 

pétala pequena un 67,00 439,60 29.453,20 
41.05.530 

1.07 Lâmpada de vapor metálico, base E40 de 250 W un 67,00 63,85 4,277,95 
41.08.455 

1.08.  
Reator eletromagnético de alto fator de potência, 

para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V un 67,00 81,46 5.457,82 
Mercado 

1.09 

Cabo quadruplex aluminio bitola 25 mm2 0,6/1 Kv - 
trifásico + neutro m 550,00 12,60 6.930,00 

68.01.620 1.10 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m un 13,00 * 1470,88 19.121,44 

68.01.730 1.11 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m un 2,00 1269,48 2.538,96 	. 

68.02.100 1.12 Armaçâo seoundária tipo 1C - 2R un 15,00 148,43 2.226,45 

i 
Mercado 1.13 

Braço em tubo de ferro galvanizado longo para 
fixação de uma luminária un 15,00 328,00 4.920,00 

39.24.153 

1.14 
Cabo de cobre flexível 'PP' 3x4,0 mm2, isolamento 

750V, isolação em  PVC  70'C un 450,00 12,20 5.490,00 
39.04.040 

1.15 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10,0 

mm2 un 420,00 5,73 2.406,60 
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3.120,00 1.16 

Cabo de cobre flexível de 10 mm2, isolamento 
0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 

un 520,00 6,00 

39.21.060 

1.17 

Cabo de cobre flexível de 16 mm2, isolamento 
0,6/1kV - isolação HEPR 90°C un 580,00 8,34 4,837,20 

39.21.070 

1.18 

Cabo de cobre flexível de 25 mm2, isolamento 
0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
, un 135,00 11,40 1.539,00 

40.11.010 
1.19 Rele fotoeletrico completo 220V - 1500 A 60 Hz un 67,00 62,00 4.154,00 

42.05.210 1.20 Haste de aterramento #5/8" x 3,00 m un 20,00 89,47 1.789,40 
42.05.160 

1.21 Conector p/ Haste de aterramento #5/8" .,. un 20,00 5,84 116,80 

37.13.660 ,
1.22 

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, 
corrente de 60 A até 100A un 2,00 125,78 251,56 

Mercado 1.23 

Padrão de entrada de energia elétrica,  corn  poste 
de concreto, caixa policarbonato trifásica em 

alvenaria, padrão Energisa, capacidade 37 KW - 
220/127 V - completo. un 1,00 2923,40 2.923,40 

37.04.250 

1.24 

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 
disjuntores 16  DIN  / 12  Bolt-on  - 150 A - sem 

componentes un 1,00 411,89 411,89 

39.09.060 1.25 
Conector  split-bolt  para cabo de 50 mm2, latão, 
simples un 150,00 9,41 1.411,50 

Mercado 1.26 ,  

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em  PVC  
rígido, diâmetro de 400 mm - h= 500 mm com 

tampa de concreto un 14,00 112,00 1.568,00 

, VALOR TOTAL GERAL (R$) 149.855,78 

E TABAPUÃ  
Estado de São Paulo 
CNPJ. 45.128.816/0001-33 

Tabapuã, 01 de Agosto de 2018. 

, 
Prçf)priotáfi  
Prefeita  Municipal de Tabapuã 
Maria  Felicidade  Peres Campos Arroyo 
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ROD.  JERONYMO IGNÁCIO DA COSTA 

PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DADOS DO PROJETO 

Classificação da via 	 ' Via de acesso 

Classificação do tráfego de pedestres Leve , 
Classificação do tráfego de veículos Médio 

Lâmpadas (tipo e potencia) V. Metálico (250 W) 

Largura da via (m) mão simples 10,00 

Largura da calçada (m) - 

Altura de Montagem (m) 7,50 

Disposição da posteação Lateral 

Espaçamento / comprimento do vão (m) 37,00 

Quantidade de luminárias / pétalas por poste (und) 1 (uma) 

PARÂMETROS LUMINOTÉCNICOS 

Nível de Iluminancia máximo  (lux)  10 

Nível de Iluminancia mínimo  (lux)  4 

Nível de Iluminancia médio  (lux)  7 

Fator de uniformidade de iluminancia médio 0,50 

Tabapuã, 01 de Agosto de 2018. 

1/ 

Propriétário  
Prefeitura  Municipal de Tabapuã 
Maria Felicidar Peres Campos Arroyo 
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AVENIDA HENRIQUE CELSO DE SOUZA UHL 

PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DADOS DO PROJETO 

Classificação da via Urbana 

Classificação do tráfego de pedestres Leve 

Classificação do tráfego de veículos Médio 

Lâmpadas (tipo e potencia) V. Metálico (250 W) 

Largura da via (m) (cada lado - mão dupla) 7,40 , 
Largura da calçada (m) 2,00 

Altura de Montagem (m) 9,00 

Disposição da posteação Canteiro central 

Espaçamento / comprimento do vão (m) 31,00 

Quantidade de luminárias / pétalas por poste (und) 4 (quatro) 

PARÂMETROS LUMINOTÉCNICOS 

Nível de Iluminancia máximo  (lux)  50 

Nível de Iluminancia minimo  (lux)  30 

Nível de Iluminancia médio  (lux)  40 

Fator de uniformidade de iluminancia médio 0,75 

Tabapuã, 01 de Agosto de 2018 

-,17) 
P(opriet  
Prefeitura  Municipal de Tabapuã 
Maria  Felicidade  Peres Campos Arroyo 

... 

IA 
Respr;•A.O."'‘  !co  
Engenhei  o Civil - Rafael Matiuzzi 
CREA. 506.367.429-8 
ART. 28027230180928528 
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ResponsávO/Técnico  
Engenheiro  Civil - Rafael Matiuzzi 
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CRONOGRAMA FÍSICO - PROJETO DE EXPANSÃO 

ATIVIDADE 

MESES 
_ 

1 2 3 4 

. 
5 6 7 

, 

8 

. 

9 10 11 12 

Elaboração do Projeto e 
especificações técnicas 
de niateriais e serviços X - X 

Licitação/aquisição de 
materiais e serviços X X . 

Execução do projeto X X X 

Fiscalização e 
Acompanhamento / 
Relatórios parciais X X X 
Avaliação de resultados 1 
Relatório Final 

- X 

Tabapuã, 01 de Agosto de 2018. 

Proprietario  
Prefeitura  Municipal de Tabapuã 
Maria  Felicidade  Peres Campos Arroyo 

I 



( 	A 

[31jOlt.  

Prefeitura  Municipal de Tabapuã 
Maria  Felicidade  Peres Campos Arroyo 

Tabapuã, 01 de Agosto de 2018. 
/ 

Illl À  grir ' 11/ 4111,  
Respo / - el éc ice 

 Engenieiro Civil - Rafael Matiuzzi 
CREA. 506.367.429-8 
ART. 28027230180928528 

CRONOGRAMA FINANCEIRO - PROJETO DE EXPANSÃO 

ATIVIDADE 

MESES TOTAL (RS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Elaboração do 
Projeto e 
especificações 
técnicas de 
materiais e 
serviços Prefeitura Prefeitura - 

Licitação/aquisiç  
ão  de materiais 
e serviços 	' Prefeitura Prefeitura . 

Execução do 
projeto 

1 
R$ 12.906,47 R$ 45.668,71 R$ 91.280,60 149.855,78 

Fiscalização e 
Acompanharnent 
o / Relatórios 
parciais Prefeitura 

' 
Prefeitura Prefeitura 

Avaliação de 
resultados / 
Relatório Final Prefeitura 
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TABAPUA 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO IV - CARTA PROPOSTA COMERCIAL 

	 , 	de 	de 	 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP 
Processo de Licitação n°085/2018 
Convite n°016/2018 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a implantação de iluminação pública 
ornamental na Avenida Henrique Celso de Souza UHL e na Rodovia Jeronymo lgnácio da 
Costa, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos,  etc.,  enfim tudo a 
expensas da contratada, sob o regime de empreitada por preço global, em conformidade 
com as quantidades e especificações técnicas constantes nos anexos que integram o 
presente Convite. 

Prezados Senhores: 

Atendendo ao que consta o Edital de Licitação mencionado e seus respectivos anexos, 
apresentamos o nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras 
referentes ao objeto acima mencionado, na seguinte conformidade: 

VALOR GLOBAL: R$ 	 

DECLARAÇÕES 

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme 
todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no item 2 deste Edital. 
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 07 (sete) meses, conforme 
estipulado no Anexo Ill do edital. 
3. Declaramos que o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à 
completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo 
o material e mão-de-obra necessária, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, 
assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes. 
4. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

Atenciosamente, 

Nome: 
Cargo: 

Carimbo 

12 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A 
PARTICIPAÇÃO / CONTRATAÇÃO  

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

Local / Data: 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
PROCESSO N°85/2018  
REF.  CONVITE N°016/2018. 
Data do encerramento: 21/11/2018. 

DECLARAÇÃO 

A empresa acima identificada, participante do Processo n° 85/2018, Modalidade 
Convite n° 016/2018, vem pelo presente, através de seu representante legal, DECLARAR 
que inexiste qualquer fato impeditivo à sua contratação, que não foi declarada suspensa 
nem inidônea para contratar com o Poder Público de qualquer esfera e que se compromete 
a comunicar a ocorrência de qualquer fato que altere essa situação, que venha a ser 
conhecido após o encerramento da licitação. 

Por ser verdade, assina o presente. 

Nome: 
CPF. n° 
R.G. n° 

13 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO VI— MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO  

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

Local / Data: 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
PROCESSO N°85/2018  
REF.  CONVITE N°016/2018. 
Data do encerramento: 21/11/2018. 

DECLARAÇÃO 

A empresa acima identificada, participante do Processo n° 85/2018, Modalidade 
Convite n° 016/2018, vem pelo presente, através de seu representante legal, DECLARA sob 
as penas da Lei que, para fins de participação no processo licitatório mencionado, que está 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso o insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Por ser verdade, assina o presente. 

Nome: 
CPF, n° 
R.G. n° 

.8 17 	 .- CUP. 5880.-000 	 C7P -S P 	 1.-ra p sp 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
PROCESSO N° 85/2018  
REF.  CONVITE N°016/2018. 
Data do encerramento: 21/11/2018. 

DECLARAÇÃO 

[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o n° [xxxx], 
neste ato representado pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de 
Identidade RG no [xxxx], e do CPF no [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do  art.  30  da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 
vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo § 4° do  art.  3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

Local e data 

Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 

15 
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TABA1P'UA 
L4~ 0,4"VKL,  , 

ANEXO VIII — MINUTA DE CONTRATO  

TERMO DO CONTRATO N° --12018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA 	 

Pelo presente instrumento, as partes ao final assinadas, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob n° 
45.128.816/0001-33, com sede na Av. Rodolfo Baldi n° 817, Centro, na cidade de Tabapuã, 
representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. xxxx, CPF. n° 	 RG n° 	 
doravante simplesmente designada CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa 
	 , inscrita no CNPJ sob o n° 	 e Inscrição Estadual no. 
	, estabelecida à Rua 	n° „ CEP: 	na cidade de 	, neste 
ato representada pelo 	 , CPF. n° 	 e RG. n° 	 
doravante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato 
decorrente da licitação realizada conforme Processo n° 85/2018, na modalidade Convite n° 
016/2018, regido pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante cláusulas e 
condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  - DO OBJETO E DO REGIME  DE EXECUÇÃO 

1.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO contratação de empresa especializada para 
a implantação de iluminação pública ornamental na Avenida Henrique Celso de Souza UHL 
e na Rodovia Jeronymo lgnácio da Costa, conforme descrição dos serviços constantes dos 
anexos da licitação em referência. 

1.2. Considera-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos: 

1.2.1. Convite n°016/2018: e seus Anexos; 

1.2.2. Proposta de 	de 	de 2018, apresentada pela CONTRATADA; 

1.2.3. Ata da sessão de abertura do Convite n°016/2018. 

1.3. 0 regime de execução do objeto deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E FORMA DE 
EXECUÇÃO 	 
2.1. 0 presente Contrato terá vigência de 09 (nove) meses, contados a partir da assinatura 
do contrato; 
2.2. O prazo de execução será de 07 (sete) meses a contar da data da expedição da 
respectiva ordem de serviços. 
2.3. O presente contrato deverá ser executado em conformidade com os Anexos constantes 
do Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS  
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3.1. 0 preço estipulado entre as partes, conforme dispõe a Clausula Primeira—Do Objeto, a 
ser pago pelo CONTRATANTE é de R$ - - - - (valor por extenso). 

3.1.1. Do valor pactuado poderão ser efetuados os descontos legais previstos em lei, por 
parte do CONTRATANTE. 

3.2. As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados no orçamento do CONTRATANTE, sob a classificação: 02.15-
Diretoria Mun. De Obras e Serv. Públicos — 25.752.0019.1010 — Extensão de Rede Elétrica 
— Categoria Econômica 4.4.90.51.00— Obras e Instalações - Ficha n° 562. 

3.3. Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 07 — Operações de 
Crédito. 

CLÁUSULA QUARTA — DO FATURAMENTO E  PAGAMENTO 
4.1. As medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias e os pagamentos serão feitos em até 30 
(trinta) dias corridos após cada recebimento dos serviços e respectiva nota fiscal/fatura, 
acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos 
serviços prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP (se for o caso), devidamente assinada pela 
Secretaria responsável. 

4.1.1. A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação pela Contratada 
da prova de inscrição da obra/serviço no posto do INSS e informações sobre seu valor para 
obtenção da Certidão de Regularidade de Débitos (INSS). 

4.1.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da empresa 
contratada, que deverá informar com antecedência o número desta e o nome da agência 
bancária, para efeito de providências administrativas dos respectivos depósitos. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS PENALIDADES 

5.1. Em caso de inadimplemento, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do 
presente instrumento pelo CONTRATANTE, a empresa Contratada estará sujeita às 
seguintes penalidades, garantido o direito à ampla defesa: 
5.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as 
quais haja concorrido; 
5.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total dos serviços a serem 
executados, por dia de atraso no cumprimento dos prazos, até o limite de 10 dias; 
5.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de sua rescisão por 
culpa do contratado; 
5.1.4. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, ou 
contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
5.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos 
casos de falta grave, decorrente de situações enquadráveis como tipificações penais ou má 
fé do contratado, com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 

5.2. Em qualquer das hipóteses que implique sanções de multa, é assegurado ao Município 
o direito de optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser 
efetuado à empresa contratada. 
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5.3. Na hipótese de rescisão do contrato com fundamento nos incisos XII e XVIII, do artigo 
78, da Lei Federal no 8.666/93, com as alterações posteriores, sem que haja culpa da 
empresa a ser contratada, deverá essa ser ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo que 
executar do contrato, até a data da rescisão. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS  E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
6.1. São obrigações do CONTRATANTE: 
a) indicar responsável para que, junto com o representante da CONTRATADA, dirimam as 
dúvidas porventura existentes; 
b) acompanhar, conferir e atestar a execução dos serviços; 
C) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das 
obrigações do CONTRATADO; 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 
contratuais deste instrumento; 
e) fiscalizar a execução dos serviços por intermédio do fiscal de Contrato; 
f) efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no Contrato 
depois do recebimento das Notas Fiscais; 
g) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste Contrato; 
h) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público respeitado os direitos da CONTRATADA; 
i) rescindir unilateraimente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
referida Lei. 

7.2. São obrigações da CONTRATADA: 

7.2.1. Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA obriga-
se a - 
a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido pelo 
CONTRATANTE, os serviços sejam executados e entregues inteiramente concluídos e de 
forma satisfatória; 
b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
no objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do presente Contrato, observado o  art.  65 da Lei n.° 8.666/93. 
c) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente contrato; 
d) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO CONTRATUAL 
8.1. A rescisão contratual poderá ser 
8.1.1. Determinado por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados a 
seguir: 
8.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
8.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas coritratuais, especificações e prazos; 
8.1.1.3. A lentidão constante no cumprimento dos serviços, levando o CONTRATANTE a 
comprovar a falta de interesse da CONTRATADA; 
8.1.1.4. 0 atraso injustificado no início dos serviços; 
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8.1.1.5. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no instrumento convocatório e no contrato. 
8.1.1.6. 0 desatendimento das determinações regulares do responsável para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores; 
8.1.1.7. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
8.1.1.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
8.1.1.9. A dissolução da sociedade; 
8.1.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 
prejudique a execução do contrato; 
8.1.1.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 
8.1.1.12. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

8.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja 
conveniência do CONTRATANTE. 

8.1.3. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações 
e prazos acarreta as seguintes consequências: 
8.1.3.1. Aplicação das penalidades, multas e indenizações cabíveis à espécie, por parte do 
CONTRATANTE. 
8.1.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de para contratar 
com a Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos; 
8.1.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida à 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA NONA — DA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 
9.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO 	  
10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para qualquer procedimento 
relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA.— DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 	 
11.1. Fazem partes integrantes do presente Contrato, independentemente de transcrição, as 
condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e as normas contidas na Lei no. 
8.666/93. 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 

Município de Tabapuã/SP, .. de .... de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

NOME - Prefeito Municipal 

19 

Ck-P. ..588e,•90P - Te$b‹),pe-PS-SP - vvvvvv.to a 	sp gcw. br 



20 

< 	 5.$80-000 	 - www.tok)cipuco-sp.çyav.kor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA 
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CONTRATADA 

Testemunhas: 
13  

Nome: 
OFF no 	  
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Nome: 
OFF no 	  

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato N° --/2018; Contratante: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP- CNPJ. no 
45.128.816/0001-33; Contratada: 	 , inscrita no CNPJ. sob o n°. 	  
Licitação n° 85/2018, Modalidade Convite n° 016/2018; Objeto: Contratação de empresa 
especializada para a implantação de iluminação pública ornamental na Avenida Henrique 
Celso de Souza UHL e na Rodovia Jeronymo  Ignacio  da Costa; Vigência: 09 (nove) meses; 
Valor total: R$ 	; Classificação dos recursos orçamentários: 02.15-Diretoria Mun. De 
Obras e Serv. Públicos — 25.752.0019.1010 — Extensão de Rede Elétrica — Categoria 
Econômica 4.4.90.51.00— Obras e Instalações - Ficha n° 562. Os recursos financeiros serão 
oriundos da Fonte de Recurso 07 — Operações de Crédito; data da assinatura: --/--/2018. 
Nome — Prefeito Municipal. — PUBLIQUE-SE. 



PREFEITURA.MUNICIPAL pE TABAPUÃ 
Estado de São Paulo 
CNP.I. 45.128.816/0001-33  

TAI3APLJA 
Q frW ~e9.,, 

monoco,,Al 

ANEXO IX 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS)  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a implantação de iluminação pública 
ornamental na Avenida Henrique Celso de Souza UHL e na Rodovia Jeronymo lgnácio da 
Costa, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos,  etc.,  enfim tudo a 
expensas da contratada, sob o regime de empreitada por preço global. 

ADVOGADO(S) /N°0AB: (*) 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento das atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Tabaptia, XX de novembro de 2018. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: 
Cargo: 
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CPF n° 	e R.G. n° 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:  
E-mail  institucional:  
E-mail  pessoal: 
Telefone(s): Assinatura: 	  

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: 
Cargo: 
CPF n° 	e R.G. n° 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:  
E-mail  institucional:  
E-mail  pessoal: 
Telefone(s): 
Assinatura: 

Pela CONTRATADA: 
Nome: 
Cargo: 
CPF: 	RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:  
E-mail  institucional:  
E-mail  pessoal: 
Telefone(s): 
Assinatura: 

Advogado: 
(*) Facultativo, Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico 
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