
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -S
PALACIO  DA  LIBERDADE                                       ,Í

EDITAL  n.  ° 001./DL 2011

TOMADA DE PRE OS  n  °  001/2011

A   CÂIVIARA   MUNICIPAL   DE   JACAREÍ,   doravante   também   tratada   por

CÂMARA  simplesmente,   sediada   na   Praça  dos  Três   Poderes,   n°   74,   CEP   12.327-901,

centro  na  cidade  de  Jacareí,  por intermédio de  sua  Comissão  de  Licitações,  torna  pública  a

quem  interessar possa que,  por requisição da  Presidência desta  Casa  Legislativa,  encontra-

se   aberta  a   Licitação  na   modalidade  TOMADA   DE   PREÇOS,   do  tipo   MENOR   PREÇO

GLOBAL,  para  contratação  de  empresa  especializada  em  obras  de  engenharia,  para

execução de  reforma em  áreas  existentes  no  prédio  da  Cãmara  Municipal  de Jacareí,

conforme especificado no item 01  -DO OBJETO deste  Edital.

Esta  lícitação  será  regida  pela  Lei    Federal  n°  8.666/93,  de  junho  de  1.993,

pelas  normas  que  a  alteram,   pelo  Código  de   Defesa  do  Consumidor  e  pelas  condições

especificas deste Edital e dos demais documentos que o integram.

A     entrega     dos     envelopes     contendo     a     DOCUMENTAÇÃO     PARA

HABILITAÇÃO  (envelope  1)  deverá  ser  feita  no  Setor  de  Licitações  na  sede  da  Câmara

Municipal,   impreterivelmente   até   às   ghoo   do   dia   7   de   dezembro   de   2011,   para   os

participantes    CADASTRADOS,    e    até    três    dias    antes    para    os    participantes    NÂO

CADASTRADOS,  e  os  envelopes  da  PROPOSTA  (envelope  2)  deverá  ser feita  no  Setor

de  Licitações,  na  sede  da  CÂMARA,  impreterivelmente  até  às  ghoo  do  dia  7  de  dezembro

de 2011,   para TODOS OS PARTICIPANTES.

0     início     da     sessão     de     abertura     dos     envelopes     contendo     a

DOCUIVIENTAÇÃO PARA HABILITAÇÂO  (envelope  1) das empresas  interessadas dar-se-

á  no  Plenário da  CÂMARA,  em  sua sede,  impreterivelmente às gh30 do dia 7 de dezembro

de 2011  ou  no primeiro dia  útil subsequente (caso  não haja expediente  na data).

*.** Caso  haja    interesse  na  participação   na  presente  licitação,  solicitamos  o  preenchimento

da   ficha   do   Anexo   Vlll   e   o   seu   encaminhamento   ao   Setor  de   Licitações   da   Câmara

Municipal  de  Jacareí,  inclusive  através  do  fax  n°  (12)  3951.7808,  para  que  possa  receber

eventuais alterações do Edital e demais informações que se fizerem necessárias
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1.   DOOBJETO

0   objeto   da   presente   licitação   consistirá   na   contratação   de   empresa

especializada em  obras de engenharia,  para  a  execução de  reforma  em  salas existentes  no

prédio   da   Câmara   Municipal   de   Jacareí,   que   deverá   obedecer   ao   projeto   básico   de

arquitetura,  memorial descritivo e cronograma físico-financeiro  (ANEXO  1),  com fornecimento

de   mão-de-obra,   materiais,   máquinas,   equipamentos,   apetrechos,   e   tudo   que   se   fizer

necessário  para  a  execução  dos  serviços,  de  conformidade  com  os  requisitos  previstos  e

exigidos  neste  Edital.

1.1-      É facultada às empresas interessadas em  participar do certame,  a realização de visita

prévia  para  inspeção do  local da obra,  tendo por finalidade o esclarecimento de informações

necessárias à elaboração da proposta.

1.1.1-         A  visita  ao  local  deverá  ser  agendada  com  o  servidor  Marcelo  Apolinário  Medina,

em     horário     comercial,     de     segunda     a     sexta,     através     do    telefone     (12)

3955.2226/3955.2200

1.1.2-         Todos os custol`a`ssociados à visita serão de inteira  responsabildade da  hcitante

2.   ANEXOS

2.1. lntegram este Edital os seguintes anexos:

Anexo  1 -Projeto  básico de arquitetura,  memorial  descritivo e cronograma fisico-financeiro.

Anexo 11 -Declaração de cumprimento do  inciso Xxxlll  do artigo 7°  da  CF

Anexo 111 -Declaração para Contrato

Anexo lv - Declaração de ME ou  EPP

Anexo V -Proposta

Anexo Vl -Procuração

Anexo Vll -Minuta do Contrato

Anexo Vlll -Manifestação de interesse

Anexo  lx -Aviso de  Licitação

3.   DAS CONDIÇ|ÕES E RESTRICÕES DE PARTICIPACÃO
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3.1. Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer empresas cadastradas em

Órgão  ou  entidades  da  Administração  Pública  Municipal  de  Jacareí  -SP  ou  que

atenderem a todas as condições exigidas no presente Edital;

3.1.1.         Fica vedada a participação  na presente  Licitação às empresas:

a)             declaradas   inidôneas  de   acordo   com   o   previsto   no   inciso   lv,   do

artigo  87  da  Lei  Federal  n  °  8.666/93  e  que  não  tenham  restabe!ecido  sua

idoneidade,.

b)            com falência decretada;

c)             consorciadas;

d)            enquadradas    nas    disposições   do    artigo    9°    da    Lei    Federai    n°

8.666/93 e suas alterações.

4.   DOS ENVELOPES

4.1.As  licitantes deverão apresentar,  conforme expresso  permissivo do art   32,  da  Lei

Federal  n°  8.666/93,  2  (dois)  envelopes  opacos  fechados,  um  deles  contendo  a

DOCUMENTAÇÃO  PARA  HABILITAÇÂO  (Envelope  1) e  o outro a  PROPOSTA

(envelope 2) em cujas faces externas deverão constar as seguintes informações.

A  CAIVIARA  IVIUNICIPAL  DE JACAREl
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5.1.0  local  e  os  prazos  para  entrega  e  abertura  de  envelopes  são  os  constantes  no

preâmbulo deste  Edital.

6.    DA DOCUMENTACÃO PARA HABILITAÇÃO  (conteúdo do envelope  1)

6.1.  Os  documentos  exigidos  no  título  "6"  devem  estar  contidos  obrigatoriamente  no

ENVELOPE  1.

6.2.Em   caso  de  ausência  de  qualquer  um  deles  ou,   ainda,   neles  se  constatando

qualquer irregularidade,  a  empresa  licitante  será  considerada  inabilitada,  salvo  o

disposto   no   subitem   abaixo,   no   "6.4.12"   e   "6.5.16"   e   o   regramento   quanto   à

particjpação de ME e  EPP  (Título "7'').

6.3.Os  documentos  necessários  à  habilitação  (certidões,  declarações,  etc..)  deverão

ser  apresentados  em  original,  em  cópia  autenticada  ou  publicação  em  Órgão  da

lmprensa  Oficial,  conforme  disposto  no  artigo  32  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  ou

ainda via  lnternet,  preferencialmente em  cores.

6.4.As  empresas  CADASTRADAS, a fim  de serem  consideradas  habilitadas

a    participação    na    presente    Tomada    de    Preços,

uintes documentos:

deverão   a
Para

resentar   os

6.4.1    Ceftificado de  Registro  Cadastral,  expedido  por qualquer Órgão  ou  entidade da

Administração  Pública  Municipal  de  Jacareí-SP,  dentro  do  prazo  de  validade,

Çiuardada a conformidade do obieto da Licitacão;

6.4.2    Certidões   negativas   tributárias,   comprovando   regularidade   com   a   Fazenda

Nacional   e   com   a   Fazenda   Mumcipal,   e   se   for   o   caso,   com   a   Fazenda

Estadual,   referente   aos   tributos   a   que   está   sujeita   com   o   respectivo   ente

federativo;

6.4.3    prova  de situação  regular  perante  o  Fundo  de  Garantia  por Tempo  de  Serviço

-  FGTS  (Lei  n°  8.036/90),  que  deverá  estar  no  prazo  de  validade  na  data  da

abertura dos envelopes;
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6.4.4    CND  -Certidão  Negativa  de  Débito  (Lei  n°  8.212/91)  expedida  pelo  lNSS  -

lnstituto  Nacional  de Seguro  Social,  que deverá  estar  no  prazo de  validade  na

data da abertura dos envelopes;

6.4.5   cópia   autenticada   do   Contrato   Social   da   empresa,    com   todas   as   suas

eventuais alterações ou consolidado;

6.4.6    declaração  da  empresa,   com  firma   reconhecida  do(s)  sócio(s)-proprietário(s)

e/ou  representante(s)  legal(is),  devidamente  comprovado(s)  ou  jdentificado(s),

referente   ao   cumprimento   do   disposto   no   inciso   XXXIll,   do   artigo   7°,   da

Constituição  Federal,  atendendo  ao  inciso  V,  do  artigo  27,  da  Lei  Federal  n°

8.666/93,  prevjsto na Lei  n.° 9.854,  de 27 de outubro de  1999 (ANEXO 11);

6.4.7    comprovante  de  registro  ou  inscrição  da  licitante  e  do  respectivo  engenheiro

responsável    junto    ao    Conselho    Regional    de    Engenharia,    Arquitetura    e

Agronomia  (CREA)  e  comprovação  de  que  este  responde  tecnicamente  pela

empresa;

6.4.8   comprovação   de   aptidão   da   empresa   e   do   engenheiro   responsável   para

desempenho    de    atividade    pertinente    e    compatível    em    características,

quantidades  e  prazos  com  o  objeto  desta  Licitação,   através  de  declaração

fornecida  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  acompanhada  da

respectiva  Certidão de Acervo Técnico -CAT -expedido pelo CREA da  região

onde  o  serviço tenha  sido  realizado e  que  comprovem  a  execução  de  obras e

serviços  de características semelhantes,  consideradas  as  parcelas  de  igual  ou

de maior relevância,.

6.4.8.1       para  as  empresas  não  registradas  no  Estado  de  São  Paulo,  a  Certidão

de   Registro   deverá   estar   vistada   pelo   CREA-SP,    autorizando   si@(

participação  na  licitação,

6.4,9    prova  de  que  o  Engenheiro  Responsável  é  empregado  pertencente  ao

permanente da empresa,  através da  Carteira de Trabalho,  ficha  de  registro,  ou

que possui contrato de prestação de serviços ou faz parte do quadro societário;

6.4.9.1        no  caso  do  profissional  técnico  integrar  o  Contrato  Social  da  empresa

licitante,  tal  comprovação  poderá  ser feita  através  de  cópia  autenticada
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do    documento    que    comprove    a     sua    qualificação    e     habilidade

profissjonal;

6.4.9.2       no  caso  de  vínculo  contratual  entre  a  empresa  licitante  e  o  profissional

técnico,  a  título  de  "prestação  de  serviços",  deverá  esta  prova  ser feita

mediante    apresentação    de    cópia    autenticada    do    instrumento    de

contrato,  devidamente  formalizado,  com  firma  reconhecida  das  partes

contratantes,   em   plena   vigência    na   data   de   abertura   da   presente

licitação.

6.4.10declaração     formal     da     disponibilidade,     sob     as     penas     cabíveis,     dos

equipamentos   que   serão   necessários   à   realização   da   obra   objeto   desta

licitação;

6.4.10.1     a   Comissão   Permanente  de  Licitações   poderá,   em  qualquer  fase  da

licitação,   vistoriar     os  equipamentos  técnicos  que   serão  colocados  à

disposição da obra objeto desta  licitação;

6.4.11  cópia   da   Cédula   de   ldentidade   e   do   CPF/MF   de   seu(s)   representante(s)

legal(is),  apto(s)  para  representá-la;

6.4.12 declaração  (ANEXO  111)  indicando o  nome da(s)  pessoa(s)  responsável(is)  para

formalização  do  contrato,  na  qual  deverá  constar a  nacionalidade,  estado  civil,

cargo   que   ocupa   na   empresa,   número   e   Órgão   emissor   da   Cédula   de

ldentidade  (RG),  número  do  CPF/MF  e  endereço  residencial  completo,  sendo

que:

6.4.12.1     quando  não  se  tratar do(s)  próprio(s)  representante(s)  da  empresa,  nos

termos   do   contrato   social,    além   da   declaração   supra   deverá   ser

apresentada    também     procuração    específica     com     poderes     para

formalização do contrato;

6.4.12.2    a   falta   de   apresentação   da   declaração   especificada   neste   item   não

inabilitará   a   licitante,   implicando   tão   somente   que   o   contrato   a   ser

formalizado   com   a   vencedora   será   confeccionado   em   nome   do(s)

representante(s)  legal(is)  da empresa;
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6.4.13declaração  (ANEXO  IV),   no  caso  de  microempresa  e  empresa  de  pequeno

porte,   de  que  cumpre  os  requisitos   legais  necessários  para  a  obtenção  do

tratamento favorecido,  com  base  nas condições estabelecidas no art.  3°  da  Lei

Complementar n°  123/2006 e no Decreto Federal  n° 6.204/2007,

6.5.A`s    EMPRESAS    NAO    CADAS a    fim    de    serem    consideradas

habilitadas    para    participação    na    presente    Tomada    de    Preços,    deverão

apresentar os seguintes documentos:

6.5.1       Registro comercial,  no caso de empresa  individual;

6.5.2      cópia autenticada do contrato social da empresa,  com todas as alterações ou

consolidado;

6.5.3      cópia   do   comprovante   de   sua   regular  inscrição   no   Cadastro   Nacional   de

Pessoas Jurídicas,  do Ministério da  Fazenda  (CNPJ/MF);

6.5.4      prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuinte  estadual,  relativa  ao  domicílio

ou   sede   da   empresa   participante,   pertinente   ao   seu   ramo   de   atividade   e

compatível com o objeto da  licitação;

6.5.5      certidão  negativa  de falência  e  concordata  expedida  pelo  cartório  Distribuidor

da sede da pessoa jurídica;

6.5.6      certidões   negatjvas  tributárias,   comprovando   regularidade   com   a   Fazenda

Nacional e com a  Fazenda  Municipal,  e se for o  caso,  com  a  Fazenda  Estadual,

referente aos tributos a que está sujeita com o respectivo ente federativo;

6.5.7      prova de situação regular perante o  Fundo de Garantia porTempo de serviço

-  FGTS    (Lei  n°  8.036/90),  que  deverá  estar  no  prazo  de  validade  na  data  da

abertura dos envelopes;

6.5.8      CND  -Certidão  Negativa  de  Débito  (Lei  n°  8.212/91)  expedida  pelo  lNSS  -

lnstituto  Nacional  de  Seguro  Social,  que  deverá  estar  no  prazo  de  validade  na

data da abertura dos envelopes;

6.5.9      declaração  da  empresa,  com  firma  reconhecida  do(s)  sócio(s)-proprietário(s)

e/ou   representante(s)   legal(is),   devidamente  comprovado(s)  ou   identificado(s),

referente   ao   cumprimento   do   disposto    no    inciso   Xxxlll    do    artigo   7.°   da
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Constituição   Federal,   atendendo  ao   inciso  V  do  artigo  27  da   Lei   Federal   n.°

8.666/93,  prevjsto na  Lei  n.° 9.854,  de 27 de outubro de  1999  (ANEXO  11);

6.5.10   comprovante  de  registro  ou  inscrição  da  licitante  e  do  respectivo  engenheiro

responsável    junto    ao    Conselho    Regional    de    Engenharia,    Arquitetura    e

Agronomia  (CREA)  e  comprovação  de  que  este  responde  tecnicamente  pela

empresa;

6.5.11 comprovação  de   aptidão  da  empresa  e  do  engenheiro   responsável   para

desempenho    de    atividade    pertinente    e    compatível    em    característjcas,

quantidades  e  prazos  com  o  objeto  desta  Licitação,  através  de  declaração

fornecida  por  pessoa jurídica  de  direíto  público  ou  privado,  acompanhada  da

respectiva   Certidão  de  Acervo  Técnico  -  CAT  -  expedido  pelo  CREA  da

região  onde  o  serviço tenha  sido  realizado  e  que  comprovem  a  execução  de

obras e serviços de características semelhantes,  consideradas as parcelas de

igual  ou  de maior relevância;

6.5.11.1       para  as empresas  não  registradas  no  Estado de  são  paulo,  a  certidão de

Registro deverá estar vistada pelo CREA-SP,  autorizando sua participação

na  licitação;

6.5.12   prova de que o  Engenheiro  Responsável é empregado pertencente ao quadro

permanente  da  empresa,  através  da  Carteira  de  Trabalho,  ficha  de  registro,  ou

que possui contrato de prestação de serviços ou faz parte do quadro societário,

6.5.13    no caso do profissional técnico integrar o Contrato Social da empresa  licitante,

tal  comprovação  poderá  ser  feita  através  de  cópia  autenticada  do  documento

que comprove a sua qualificação   e  habilidade   profissional;

6.5.13.1        no  caso  de  vínculo  contratual  entre  a  empresa   licitante  e  o  profissional

técnico,  a  título  de  "prestação  de  serviços",  deverá  esta  prova  ser  feita

mediante apresentação   de  cópia  autentjcada  do  instrumento  de contrato,

devidamente formalizado,  com  firma  reconhecida  das  partes  contratantes,

em plena vigência  na data de abertura da presente licitação.

6.5.14   declaração     formal     da     disponibilidade,     sob     as     penas     cabíveis,     dos



licitação,   vistoriar   os   equipamentos   técnicos   que   serão   colocados   à

disposição da obra objeto desta  licitação;

6.5.15   cópia  da  Cédula  de  ldentidade  e  do  CPF  de  seu(s)  representante(s)  legal(is),

apto(s) para representá-la;

6.5.16    declaração   (ANEXO   111)   indicando   o   nome   da(s)   pessoa(s)   responsável(is)

para  formalização  do  contrato,  na  qual  deverá  constar  a  nacionalidade,  estado

civil,   cargo  que  ocupa   na  empresa,   número  e  Órgão  emissor  da   Cédula   de

ldentidade  (RG),   número  do  CPF/MF  e  endereço  residencial  completo,  sendo

que:

6.5.16.1     quando  não  se  tratar  do(s)  próprio(s)  representante(s)  da  empresa,   nos

termos    do    contrato    social,    além    da    declaração    supra    deverá    ser

apresentada     também      procuração     específica     com     poderes     para

formalização do contrato;

6.5.16.2    a   falta   de   apresentação   da   declaração   especificada   neste   item   não

inabilitará   a    licitante,    implicando   tão   somente   que   o   contrato   a    ser

formalizado    com    a    vencedora    será    confeccionado   em    nome    do(s)

representante(s)  legal(is) da empresa;

6.5.17   declaração  (ANEXO  IV),  no  caso  de  microempresa  e  empresa  de  pequeno

porte,   de  que   cumpre   os   requisitos   legais   necessários   para   a   obtenção   do

tratamento  favorecido,  com  base  nas  condições  estabelecidas  no  art.  3°  da  Lei

Complementar n°  123/2006 e no Decreto Federal 6.204/2007;

6.6.      As   empresas   licitantes   que   desejarem   se   fazer   representar   por   terceiros

deverão apresentar procuração específica,  conforme ANEXO Vl.

7.   DA PARTICIPACÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1.As  empresas  caracterizadas  como  microempresas  (ME)  e  empresas  de  pequeno

porte  (EPP),  que  pretendem  participar  da  presente  licitação,  deverão  apresentar

declaração   nos  termos   do   "6.4.13"   e   "6.5.17".   deste   Edital   e  farão  jus   aos
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benefícios  da  Lei  Compiementar  n.°  i23,  de  i4  aéTezembro  de  2oo6  (Estatutõ

Nacional  da  Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte),   regulamentada  pelo

Decreto Federal n.° 6.204,  de 5 de setembro de 2007,  a saber:
"Art. 42.                Nas  licitações  públicas,  a  comprovação  de  regularidade  fiscal  das

microempresas   e   empresas   de   pequeno   porte   somente   será   exigida   para   efeito   de

assinatura do contrato.

Art. 43.                As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  por[e,  por  ocasião  da

participação em ceriames licitatórios,  deverão apresentar toda  a documentação exigida para

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§1.°       Havendo   alguma   restrição   na   comprovação   da   regularidade   fiscal,   serà

assegurado o prazo de 2  (dois)  dias  úteis,  cujo termo inicial corresponderá  ao momento em

que  o  proponente  for declarado o vencedor do  certame,  prorrogàveis   por  igual  período,  a

critério  da  Administração  Pública,  para  a  regularização  da  documentação,  pagamento  ou

parcelamento do débito,  e emissão de eventuais ceriidões negativas ou  positivas com efeito

de certidão negativa.

§2.°      A  não  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  no  §  1.°  deste

artigo,  implicará decadêncja do d.ireito à contratação,  sem  prejuízo das sanções previstas no

art.  81  da  Lei  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 ljcitação.

Art. 44.                Nas   licitações   serà   assegurada,    como   critério   de   desempate,

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§1.°      Entende-se    por    empate    aquelas    situações    em    que    as    propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porie sejam iguais ou  até  10%

(dez por cento) superiores à propostas mais bem classificada.

§ 2.°       Na  modaljdade de pregão,  o intervalo percentual estabelecjdo no § 1.° deste

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

Art.45.                Para   efeito   do   disposto   no    art.    44   desta    Lei    Complementar

ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

1  -  a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  classificada  poderá

apresentar proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada  vencedora  do  ceriame,  situação
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11  -  não ocorrendo  a  contratação da  microempresa  ou  empresa de  pequeno  porte,

na   forma   do   inc.   1   do   caput   deste   ariigo,   serão   convocadas   as   remanescentes   que

porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1.° e 2.° do art.  44 desta Lei Complementar, na

ordem classificatória,  para o exercício do mesmo direito;

111  -  no  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1.° e 2.°

do  art.  44 desta  Lei  Complementar,  será  realizado  sorieio entre elas para que  se  identifique

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferia.

§ 1.°      Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo,
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame

§ 2.°       0  disposto  neste  ariigo  somente  se  aplicará  quando  a  melhor oferia  inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 3.°      No  caso  de  pregão,  a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porie  mais
bem  classificada  será  convocada  para  apresentar  nova  proposta  no  prazo  máximo  de  5

(cinco)  minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão."

8.   DA PROPOSTA

8.1.A proposta a ser apresentada pela licitante deverá estar contida  no ENVELOPE 2

-(ver item  "4.1"),  ser impressa em  papel timbrado da  empresa  (ou  no formulário

(ANEXO  V),  que  integra  o  presente  Edital),  em  língua  portuguesa,  sendo  seus

valores  monetários  expressos  em   moeda  corrente  nacional,   com  clareza,   sem

alternativas,    emendas,    rasuras,    entrelinhas,    e    suas    folhas    deverão    estar

rubricadas e a última   datada e assinada pelo seu representante legal.

8.2. Não  se  admitirá  proposta  que  apresente  preços  globais  ou  umtários  simbólicos,

irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com  os  preços  de  mercado  ou  preços

manifestamente inexequíveis.

8.3. Deverão constar e acompanhar a proposta:

a)             nome  (identificação)  da  licitante,  endereço,  número  de telefone e/ou

fax,  CEP e n°  do CNPJ/MF;

b)            Planilha  orçamentária  deviclamente  preenchida,  contendo  os  preços

unitários e total dos serviços,  expressos em  reais e com duas casas decimais,  assinada  pelo
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engenheiro  responsável  e  com  o  número  de   inscrição  do   profissional  junto  ao  CREA  -

Conselho  Regional de  Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

b.1)         o  preço  total  deverá  corresponder  exatamente  à  soma  dos  preços

unitários multiplicados pelas quantidades correlatas:

c)            declaração    de    garantia    do    serviço    executado    e    do    material

empregado,  devidamente  especificada  (em  conformidade  com  o  artigo  618  do  Código  Civil

Brasileiro);

d)             cronograma  físico  financeiro  (ANEXo  l),   com  a  devida  distribuição

da execução dos serviços em  no máximo 60 (sessenta) dias;

e)              a validade da proposta, que será de 60 (sessenta) dias,  contados da

data de abertura dos envelopes;

f)                             o  prazo  de  execução  completa  dos  serviços,  que  será  no

máximo de 60 (sessenta) dias,  contados da assinatura do contrato,  devendo ser observados

os  percentuais apresentados  no cronograma   fisico financeiro (ANEXO  1);

8.4.  A   licitante,   ao  ofertar  sua   proposta,  automaticamente  expressará   plena

concordância com:

a)                aceitação  de  todas  as  condições  estabelecidas  neste  Edital  e  seus

anexos;

b)                que   o   preço   apresentado   será   irreajustável   e   abrange  todas   as

despesas   incidentes  sobre  o  objeto  da   licitação   (impostos,   taxast   encargos  trabalhistas,

previdenciários,  fiscais,  comerciais  e  gastos  com  transportes,  além  de  outros  tributos)  bem

como os descontos porventura concedidos;

c)                 que,  caso  vencedora,  compromete-se   a  cumprir o  prazo  de entrega

dos serviços definidos neste Edital;

d)                que    os    documentos    apresentados    não    serão    devolvidos    aos

participantes,  passando a integrar os autos processo licitatório;

9.   DA FASE  DE HABILITACÃO
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9.1. No  dia,  horário  e  local  estabelecidos  no  preâmbulo  do  presente  ato  convocatório

será   declarada   pela   Comissão   Permanente   de   Licitações   o   início   da   sessão

pública de aberiura dos envelopes,

9.2. Será procedido ao credenciamento dos representantes das licitantes.

9.3. Representantes  legais  das  licitantes,  devidamente  munidos  de  documentos  que

comprovem as identidades, estarão aptos a fazer intervenções nos procedimentos

licitatórios  na forma prescrita  no respectivo Contrato Social.

9.3.1.       As  empresas  que  desejarem   se  fazer  representar  por  terceiros  deverão

apresentar  procuração  específica,   com  firma   reconhecida,   nos  termos  do

ANEXO Vl deste  Edital;

9.3.2.       A   ausência   de   representantes,   bem   como   a   falta   de   apresentação   de

procuração,  não  implicará  na  inabjlitação  da  licitante,  entretanto,  impossibilitará

sua capacidade de intervenção no decorrer da sessão.

9.4.  Serão   abertos   os   Envelopes   1   -   DOCUMENTAÇÃO,   cujo   conteúdo   será

examinado e  rubricado  pelas  licitantes  presentes,  bem  como  pelos  integrantes da

Comissão Permanente de Licitações.

9.4.1.       A Comissão permanente de Licitações fará a verificação de conformidade da

documentação apresentada em  relação às exigências de  habilitação  sob  o título
"6"  deste  Edital.

9.5.ApÓs  a  análise  de  toda  a  documentação,  a  Comissão  Permanente  de  Licitações

divulgará  os  nomes  das  empresas  licitantes julgadas  habilitadas  à  fase  seguinte

da  licitação.

10.       DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1.         Em dia,  horário e  local  previamente desúnados,  ou em  ato contínuo caso se

verifique  a   incidência  no  ftem  "13.3",  será  declarada  pela  Comissão  Permanente

de  Licftações  o  jnício  da  sessão  públjca  de  abertura  do  Envelope  2  -Proposta

das empresas habilitadas.
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10.2.1.    As  empresas  que  desejarem   se  fazer  representar  por  terceiros  deverão

apresentar   procuração   específjca,   com   firma   reconhecida,   nos   termos   do

ANEXO Vl deste  Edital;

10.2.2.    A   ausência   de   representante,   bem   como   a   falta   de   apresentação   de

procuração,   não   implicará   na   desclassificação   de   sua   proposta,   entretanto,

impossibilitará sua capacidade de intervenção no decorrer da sessão.

10.3.        Proceder-se-á à abertura do  Envelope  2  -Proposta  das empresas,  sendo

o  seu   conteúdo  examinado  e   rubricado   pelas   licitantes   presentes,   bem   como

pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitações.

10.4.         Analisadas,     cotejadas    e    classificadas    as    propostas    pela    Comissão

Permanente  de  Licitações,  considerar-se-á  vencedora  a  que,  satisfazendo ±ggÊs

as  condições  e  exigências  deste  Edital,  apresentar-se  mais  vantajosa,  atendido

como fator objetivo de julgamento o lvIENOR PREÇO GLOBAL.

10.5.         No caso deempate entre duas ou  mais  propostas,  e  depois de  obedecido o

disposto  no  §  2°  do  artigo  3°  da  Lei  Federal  n°  8.666/93  e  artigos  44  e  45  da  Lei

Complementar    n°    123/2006,    a    classificação    se    fará    obrigatoriamente    por

SORTEIO, em ato público para o qual todas as licitantes serão convocadas.

10.6.         Serão    desclassificadas    as    licitantes    que    apresentarem    proposta    em

desacordo  com  o  estipulado  neste  ato  convocatório,  não  sendo  consideradas  no

julgamento qualquer oferta de vantagem  não prevista ou  com  base  nas  propostas

das demais participantes.

10.7.         Serão   desclassificadas   as   propostas   que   omitam   qualquer   elemento

exigido  neste ato  convocatório,  que  não  contenham  informações  suficientes  para

a    avaliação    quantitativa,    que    apresentem    qualquer    limitação    ou    condição

substancial  que  seja  contrária  aos  termos  deste  Edital,  ou  ainda  propostas  que

sejam    inexequíveis,    mesmo    que    parcialmente,    assim    declaradas    mediante

exposição  da Comissão Permanente  de Licitações;

10.8.         Verificados  erros  aritméticos  nas  propostas,   serão  os   mesmos  corrigidos

pela  Comissão  Permanente  de  Licitações,   na  forma  abaixo   indicada,   sendo  a

ocorrência devidamente registrada em ata.
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1 - Em caso discrepância entre o valor grafado em algarismos e por extenso,

prevalecerá o valor grafado por extenso;

11 -No caso de erro  de transcrição da  quantidade  prevista  para  o serviço,  a

quantidade e o preço total serão retjficados,  mantendo-se inalterado o preço unitário;

111   -   No   caso   de   erro   de   multiplicação   do   preço   unitário   pela   quantidade

correspondente,  o produto da multiplicação   será retificado,  mantendo-se malterados o preço

unitário e a quantidade;

11.        DA CONTRATACÃO E EXECUCÃO DOS SERVICOS

11.1.         A  contratação  do  objeto  licitado  dar-se-á  mediante  a  assinatura  do  contrato

elaborado     pela    Câmara     Municipal    de    Jacareí    (ANEXO    VII),     em     estrjta

conformidade   com   o   disposto   em   Lei,   e   dele   farão   parte   este   instrumento

convocatório  e  a  proposta  vencedora,  bem  como  quaisquer  outros  documentos

integrantes do procedimento licitatório,

11.2.         As   despesas   decorrentes   da   execução   do   objeto   desta   licitação,   serão

suportadas       pela       dotação       orçamentária       identificada       pelos       números

01.031.0001.2001 -4.4.90.51

11.3.         Para  garantir  o  cumprimento  das  obrigações  contratuais  a  empresa  a  ser

contratada  deverá   depositar,   na   Tesouraria   da   Câmara   Municipal   de  Jacareí,

antes da assinatura do Contrato e tão logo tenha sido notificada,  uma  importância

equivalente a  10% (dez por cento) do valor global a ser pactuado;

11.4.         A  garantia  de  execução  do  instrumento  contratual  poderá  ser  prestada  em

dinheiro,  em  título  da  dívida  pública,  seguro  garantia  ou  carta  de  fiança  bancária,

conforme disposto no artigo 56 da Lei Federal   n° 8.666/93,  com suas alterações;

11.4.1.     A    garantia    em    título    de    crédito    terá    sua    aceitação    condicionada    à

concordância da  Cãmara  Municipal de Jacareí,  e  implicará,  necessariamente,  na

transferência para esta dos títulos caucionados mediante endosso,

11.4.2.     Se   por  qualquer   razão,   durante   a   execução   contratual   for   necessária   a

prorrogação   do   prazo   de   validade   da   garantja   de   execução   do   Contrato,   a
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Contratada ficará  obrigada  a  providenciar a  renovação  da  mesma,  nos termos e

condições orjginariamente aprovados  pela  Câmara  Municipal de Jacareí:

11.4.3.      A garantia de execução do  Contrato ou seu  saldo,  se  houver,  somente será

devolvida  à  Contratada  após  o  cumprimento  integral  das  obrigações  contratuais

por ela assumida.

11.5.         0  servjço,   objeto  desta   licitação,   será  prestado  sob   regime  de  execução

indireta de emprejtada  por preço global;

11.6.         Caso   ocorra   redução   ou   acréscimo   dos   servjços,   objeto   desta   licitação,

poderá ocorrer antecipação ou prorrogação do prazo contratual, dentro dos limites

legais,  observando-se  o  disposto  nos  art.   57,   §   1°,   incisos   1  a  Vl,   e  65  da   Lei

Federal n°  8.666/93;

11.7.         Os   serviços   efetívamente   executados   e   aceitos   pela   fiscalização   serão

objeto  de  medição  quinzenal   ,  de  acordo  com  o  cronograma  físico  financeiro

(ANEXO   1),   os   quais   serão   conferidos   e   assinados   pelo   Engenheiro(a)   Fiscal

determinado  pela  Câmara  Municipal  de  Jacareí,  juntamente  com  o  Engenheiro

Responsável pela obra. As medições somente serão encaminhadas para efeito de

pagamento  após dirimidas todas  as divergências  porventura  apontadas,  e se  não

houver atrasos ou multas pendentes;

11.8.         Afiscalização sobre a execução do objeto dar-se-á da seguinte maneira.

11.8.1.     Em   caso   de   divergência   nas   folhas   de   medição,   caberá   ao   contratado

declarar,  por escrito e de forma fundamentada,  as discordâncias e objeções que

entender   pertinentes,   para   posterior   apreciação   pela   Câmara   Municipal   de

Jacareí;

11.8.2.     Sendo    procedentes   eventuais   divergências,    a    contratada    receberá    a

diferença correspondente na medição seguinte;

11.8.3.     Os    serviços,    ou    suas    parcelas,    entregues    em    desacordo    com    as

especificações,  contendo  vícios,  defeitos,  incorreções  ou  incompatíveis  com  as

condições  propostas,  deverão  ser objeto  de  revisão  em  até  no  máximo  10  (dez)

dias corridos  contados  a  partir da  comunicação feita  pelo  setor requisitante,  sem

qualquer Ônus adicjonal;
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11.9.         0   objeto   licitado   será   recebido   e   conferido   pelo   setor   requisitante

seguinte maneira:

da

11.9.1.     Quando  concluído  o  serviço,  a  empresa  contratada  requererá  a  elaboração

do  Termo  de  Recebimento  Provisório,  o  qual  será  lavrado  em  no  máximo  10

(dez)  dias corridos da  data  do  requerimento,  após vistoria  e  constatação  de  que

os  serviços  foram  executados  conforme  pactuado  e  encontram-se  em  perfeitas

condições;

11.9.2.     Efetuado o recebimento provisório,  as obras correspondentes permanecerão

em  observação  durante  90  (noventa)  dias  corridos,   sendo  que  neste  prazo  a

empresa   contratada  deverá  executar,   sob  sua   responsabilidade  e  expensas,

todos os reparos que se fjzerem necessários;

11.9.3.     Após a conclusão da vistoria efetuada pela fiscalização e a comprovação de

que   foram   ciimpridas   todas   as   exigências   contratuais   durante   o   prazo   de

observação,  será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo;

11.10.      A empresa  vencedora deverá  executar fielmente os  serviços contratados  de

acordo  com  as  especificações  e  determinações  previstas  no  memorial  descritivo

(ANEXO  1);

11.10.1.  0  memorial  descritivo  especifica  os  materiais  considerados  essenciajs  para

estabelecer o padrão de qualidade desejado e os parâmetros técnicos requeridos

para    os    melhores    resultados.    Assim,    eventuais    substituições    deverão    ser

solicjtadas  por escrito  e  submetidas  à  aprovação  da  Câmara  Municipal  Jacareí,

mediante   descrição   detalhada   e   comentada   pelo   Técnico   Responsável   da

empresa    contratada,    acompanhada    de    folhas    de    dados,    características

operacionais,  catálogo  técnico  e  referências  de  instalações.  Não  serão  aceitos

equipamentos opcionais que  não possuam,  no  mínimo,  o  mesmo desempenho e

qualjdade daqueles especificados;

12.     DASCONDI ÕES DE PAGAMENTO

12.1.         0   pagamento   será   efetuado   na   Tesouraria   da   Câmara   ou   por   ordem

bancária,  quinzenalmente,  em até 5 (cinco) dias úteis posteriores ao recebi
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da   Nota   Fiscal/Fatura,   que  se  dará   após  a  aprovação  da  medição  e  após  a

provação pela Fiscalização da Câmara.

12.1.1.     Não sendo aprovado o  relatório apresentado  ou ao  se  constatarem  erros ou

rasuras   na   Nota   Fiscal/Fatura   a   ser   apresentada   pela   CONTRATADA,   não

ocorrerá  o  correspondente   pagamento,   até  que  sejam  efetuadas   as  devidas

correções.

12.2.         Quando  da  realízação  do  pagamento,  se  devidos,  serão  descontados,  sem

obrigatoriedade  de  prévio  avíso,  as  multas eventuais,  o  imposto  sobre  serviço de

qualquer  natureza  e  o  imposto  sobre  a   renda  devida   na  fonte  sobre  o  objeto

contratado.

12.3.         O atraso no pagamento por parte da coNTRATANTE  implicará  o acréscimo

de juros  compensatórios  à  fração  de  0,33%  ao  dia  sobre  o  valor devido,  salvo  a

incidência  no  item    "12.1.1'',  que  desobriga  o  pagamento  de  correção  monetária,

juros ou  multas pela  CONTRATANTE.

13.        DAS  IMPUGNA ÕES E   RECURSOS

13.1.         A interposição de impugnações ao presente Edital,  observe-se o disposto no

artigo 4i ,§ §  1.° e 2.°, da  Lei  Federal  n°  8.666/93;

13.1.1.     As  impugnações  deverão  ser  encaminhadas  ao  Protocolo  da  Câmara,  cujo

endereço consta do preâmbulo deste Edital

13.2.        A   interposição   de   recursos   e/ou    representações   deverá    obedecer   ao

disposto  nos  artigos  109  a  113,  da  Lei  Federal  n.°  8.666/93,  inclusive  quanto  ao

seu encaminhamento.

13.3.         Estando    todos    os     licitantes    presentes    à     sessão     licitatória    e    seus

representantes  devidamente  credenciados,  estes  poderão  desistir  do  direito  de

jnterposição  de  recursos  de  forma  que,  a  critério  da  Comissão  Permanente  de

Licitações,  possa ser dado prosseguimento ao certame.

14.        DAS  SAN ÕES ADMINISTATIVAS  E PENALIDADES
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14.1.    Regularmente convocada  para assinar o CONTRATO,  à adjudicatária cumprirá

fazê-lo   no   prazo   máximo   de   5   (cinco)   dias   útejs,   após   o   qual   sua   omissão

caracterizará,     nos    termos    do    artigo    81     da     Lei    Federal    n°    8.666/93,     o

descumprimento   total    da    obrigação   assumida,    sujeitando-a    às    penalidades

legalmente estabelecidas,  em  especial  a  contida  no  inciso  1  do  artigo  1 °  do Ato  da

Mesa  n°  003/99,  que   estabelece multa de  30%  (trinta  por cento) sobre o valor da

obrjgação  não cumprida.

14.2.    Sem  prejuízo  do  disposto  nos  artigos  77  a  80  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  na

ocorrência  de  inadimplemento  injustificado  na  entrega  dos  serviços,  ou  no  caso

de   serviços   executados   em    desacordo   com    o   especificado,    ou    ainda    se

verificadas     quaisquer     outras     ações     ou     omissões     que     impliquem     em

descumprimento   do   ajustado,     estará   a   CONTRATADA  sujeita     às   seguintes

penalidades:

14.2.1.     advertência;

14.2.2.     multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor dos serviços não

executados;

14.2.3.     multa de mora,  para o caso específico de atraso injustificado na entrega  dos

serviços,  calculada  por dia  de  atraso  da  obrigação  não  ciimprida,  na  proporção

de  1% (um  por cento) para atraso de até 30 (trinta) dias,  passando para 2%  (dois

por cento) após esse prazo;

14.2.4.     suspensão   do  direito  de  licitar  e  de  contratar  com  a  Administração  Pública

Municipal  por período  a  ser definido  na  oportunidade,  de acordo com  a  natureza

e gravidade da falta,  respeitando o  limite legal de 24  (vinte e quatro)  meses;

14.2.5.     declaração  de  inidoneidade  para   licitar  ou  contratar  com   a  Administração

Pública;

14.2.6.     As   penalidades   poderão  ser  cumulativas  entre  si   ou   aplicadas  de  forma

autônoma,  de  acordo  com  a  gravidade  da  conduta,  sem  prejuízo  de  possível

rescisão contratual.

t4.2.:àNATRaÁ[àaDç::::scqr::::::rodsasfa::sna:d:ndde,:a,nn:C:a_asep:::,,daadneot[:::çãsoer:t
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aplicada,   abrindo-se   o   prazo   de   5   (cinco)   djas   úteis   para   prévia   defesa,   à

exceção do contido na cláusula "14.2.5",  cujo prazo será de 10 (dez) dias úteis.

14.2.8.     As     multas,     a     critério     da     CONTRATANTE,     poderão     ser     cobradas

cumulativamente.

14.2.9.     As  definições,  sanções  e  penalidades  contidas  nos  artigos  81   a  88  da  Lei

Federal  n°  8.666/93  são  recepcionadas  em  sua  extensão  e  amplitude,  como  se

aqui transcritas, devendo ser observadas.

15.        DARESCISÃO

15.1.         O  contrato  poderá ser rescindido  pela  coNTRATANTE,  atendido  o disposto

na   Seção   V,   artigos   77   a   80   da   Lei   Federal   n°   8.666/93   e   considerando

especialmente as seguintes hipóteses:

1.    0  não  cumprimento  das  cláusulas  contratuais,  especificações,   prazos  ou

projetos;

11.    Cumprimento  irregular das  cláusulas  contratuais,  especificações,  prazos  ou

projetos;

111.    A    lentidão    no    seu    cumprimento,    levando    a    Câmara    a    considerar    a

impossibilidade da execução do fornecimento nos prazos estipulados;

lv.    0 atraso injustificado do fornecimento;

V.    Subcontratação    total    ou    parcial    de    seu    objeto,     a    associação    da

CONTRATADA    com  outrem,  a  cessão  ou  transferência,  total  ou  parcial,

bem   como   a   fusão,   cisão,   ou   incorporação,   que   não   serão   admitidas

durante a vigência do contrato;

Vl.    A decretação   de falência ou concordata da firma   ou a  insolvência  civil

Vll.    A dissolução da sociedade;

Vlll.    A   Alteração   social   ou   a   modificação   da   finalidade   ou   da   estrutura   da

empresa,  que prejudique a execução do contrato;

lx.    Razões   de   interesse   público,   de   alta   relevância   e   amplo   conhecimento

justificadas    e    determinadas    pela    máxima    autoridade    administrativa    e

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
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X.    A ocorrência de  caso fortuito  ou  de força  maior,  regularmente  comprovada,

impeditiva da   execução do contrato;

16.        DAS DISPOSICÕESGERAIS

16.1.         Fica  facukado   à   Comissão   Pemanente   de   Licitações,   para   a   adequada

análise   e   julgamento   da   dcx)umentação   e   propostas,   consuHar   técnicos   ou

especialistas   na   correspondente   área,   sendo   vedada   a   inclusão   de   novos

documentos  ou  infomações  que  deveriam  constar  originalmente  no  respectivo

envelope.

16.2.         Da    habilüção    ou    inabilftação,    classmcação    ou    desclassmcação    das

propostas  caberá  recurso  na  foma  da   Lei   Federal  n°  8.666/93  e  nos  temos

contidos sob o título "13" deste ato convocatório.

16.3.         A    ausência    da    procuração    não    inabilti    as    lickantes,    entretanto,    as

intervenções  no  procedimento   licitatório  somente  poderão  ser  efetuadas  pelos

representantes    legais   da   empresa,    da   forma    prescrita    no   Contrato    Social,

devidamente munidos de documentos que comprovem as identidades;

16.4.         Os envelopes "proposta comercial" das empresas "inabilitadas",  depois de

transcorndo   o   prazo   de   interposição   de   recursos   ou   julgados   os   recursos

interpostos,  serão  devolvidos  aos  interessados,  mediante  recibo,  ou  destruídos,

se   não   retirados em até  15 (quinze) dias após o encerramento do certame;

16.5.         Fica   a empresa vencedora do certame obrigada  a  manter a  regularidade da

documentação   apresentada   na   presente   licitação,   durante   todo   o   prazo   da

vigência    contratual,    podendo    a    CÂMARA,    a    qualquer    tempo,    exúir    sua

comprovação;

16.6.         A   licitante   que   desejar   obter   maiores   informações   sobre   a   licftação   ou

entregar  previamente  seus  envelopes  com  a  DOCUMENTAÇÃO  e  PROPOSTA

COMERCIAL,  deverá  dirigir-se  ao  Setor  de  Licftações  da  Câmara  Municipal,   na

Praça dos Três Poderes,  n.° 74,  no horário das sh às 11 h30 e das  14h às  17h,

16.7.         Para  conhecimento  do   público,   detemina-se  a   publicação  de   resumo  do

presente  Edftal  na foma  prevista  no ariigo 21  da  Lei  Federal  n° 8 666/93,  ficando



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -S
PALACIO  DA LIBERDADE

Tomada de Preços

Fls 22/22
à  disposição  no  prédio-sede  da  CÂMARA  MUNICIPAL  DE JACAREl,  na  Praça

dos  Três  Poderes,  74  -  Centro,   um  CD  ROM  contendo  todos  os  documentos

atinentes   à   píesente   Tomada   de   Preços   (Edital,   anexos,   etc..),   devendo   ser

retirado, de segunda à sexta-feira,  das sh às  11 h30 e das  14h às  17h,  no Setor de

Licitações        da         Câmara         Municipal        de         Jacareí        ou         pelo         site:

:/ /www .CírmE[ra ov.br

CRISTIANE  Sl

Jacareí,17 de  novembro de 2011.

VA FIDELIS ROSA
bro Titular

MARIAÃU
Secretária
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MEMORIAL DESCRITIVO
1-CONSIDERAÇÕES  INICIAIS

I i `,:",
`à\

Este   memorial   tem   por   objetivo   descrever   e   especificar  de   forma   clara   os
serviços a serem executados para a  Reforma da Câmara Municipal de Jacareí

As  quantidades  levantadas  no  "Quantitativo"  são  apenas  para  orientação,  cabendo
ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto e pelos quantitativos

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos     os     materiais     a     serem     empregados     na     obra     deverão     ser
comprovadamente  de  boa  qualidade  e  satisfazer  rigorosamente  as especificações  a
seguir.  Todos  os  serviços  serão  executados  em  completa  obediência  aos  princípios
de boa técnica,  devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas  Brasileiras.

Durante  a  obra  deverá  ser  feita  periódica  remoção  de  todo  entulho  e  detrito  que
venham a se acumular no  local.

Competirá    à    empreiteira    fornecer   todo    o    ferramental,    instalações    provisórias,
maquinaria   e   aparelhamento   adequado   à   mais   perfeita   execução   dos   serviços
contratados.

Qualquer  duvida   na   especificação,   ou   caso   algum   material   tenha   saído   de   linha
durante  a  obra,  ou  ainda  caso  faça  opção  pelo  uso  de  algum  material  equivalente,
consultar      um      profissional      habilitado      da      CONTRATANTE,      para      maiores
esclarecimentos  a  fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

3  -SERVIÇOS  PRELIMINARES

Executar a  demolição das  paredes em  alvenaria  conforme  o  projeto  incluindo o
transporte  e  remoção  do  entulho.  Todo  o  material  deverá  ser  retirado  com  cuidado
para não causar dano à edificação.

Deverão ser instaladas as três portas,  conforme indicação na planta baixa.

4 -TRANSPORTES

Todo o entulho deverá ser retirado do local através de caçamba

5 -lNSTALAÇÕES -ELÉTRICA.

Manutenções  e  instalações  de  novas  redes  conforme  mencionado  na  Planilha
de preço serviços e materiais.

LUMINARIAS

Fornecimento  e  instalação  de  luminária  fluorescente  de  sobrepor,   corpo  em
chapa   de   aço   galvanizada   e   pintada,   refletor   parabólico   em   alumínio   anodizado
350G  de alta  pureza  e  refletância  ref.  AA01S432  contendo duas  lâmpadas de  32W-
127V e  reator eletrônico 32W-127V AFP,  lustres ou similar.

Além  dos  7(sete)  pontos  de  luz  necessários  nos  vestiários,  dois  spots  deverão  ser
instalados sobre os espelhos dos lavatórios Fls_  02



DEMOLIÇÂO                                                                                                                                   W

6.1   Algumas  paredes,  conforme  indicado  em  Projeto,  deverão  ser  demolidas
dentro  da  melhor técnica,  tomando-se os  cuidados  necessários  para  que  a  estrutura
da edificação não sofra qualquer dano.

6.2  As  paredes,   pisos,   forro  e  qualquer  outro  elemento  que  for  danificado,   pela
demolição  e  reforma,  deverá  ser  reparado,  recebendo  o  acabamento  recomendado
ou  de  acordo  com  o  padrão  existente  caso  o  mesmo  não  tenha  sido  especificado
neste caderno.

7 - FORROS

As  lajes de forro serão aparentes e  receberão  pintura  com tinta acrílica  lavável,

ApÓs a  retirada das luminárias,  deverão ser tampados os vãos  com  gesso,  antes da
colocação das  novas  luminárias.

8 -ESQUADRIAS

8.1  As  portas  internas  de  madeira  deverão  apresentar  espessura  de  35  mm,
em  madeira,  de  primeira  com  núcleo  tipo  colmeia,  ou  no  mesmo  padrão  das  portas
existentes,  e  serão  pintadas  conforme  item  13.     Uma  porta  será  inserida  entre  as
salas 6 e 7 do  nível 2,  87m   conforme o projeto.  (vide  planta).

8.2  Todas  as  faces  e  topos  serão  aparelhados  e  perfeitamente  lixados,   inclusive
para  caixões,  marcos,  aduelas  e  alizares.  Os  rebaixos,  encaixes,  ou  outros  entalhes
feitos nas   esquadrias   para   a   fixação   das   ferragens,   deverão   ser   certos,   sem
rebarbas,  correspondendo  exatamente  às  dimensões  das ferragens  de  acordo  com
o  item  12 desse memorial.

8.4  Deverão  ser  instaladas janelas  em  alumínio,  nos  vestiários  e  banheiro  na  altura
adequada e com os caixilhos específicos conforme padrão já existente.

9 -REVESTllvIENTO DE  PISO

Nos   vestiários   e   sanitários,   deverão   ser   assentados   pisos   cerâmicos   com
coeficiente    P.l.5,    com    o   tamanho   aproximado    de    30    x    30    cm    e    superfície
antiderrapante.                                                                                                                                               Fls 03



Nas   demais   salas   deverão   ser   assentadas   piso    laminado    de    alto
conforme  modelo já  existente.

10-REVESTllvIENTO  DE  PAREDE.

Nos  vestiários  e  banheiro,  as  paredes  deveram  ter  as  superiícjes  uniformes,
livres   de   imperfeições   como   tríncas,   furos,    desníveis   e   etc.    Serão    utilizados
revestimentos  até o teto.

REFERENCIAS:
Pastilhas de cerâmica de  10 x  10 cm assentados a prumo com cimento colante,

e rejuntados com rejunte acrílico anti-mofo,  conforme padrão já existente.

11  -PINTURAS

Os   serviços   de   pintura   serão   executados   de   acordo   com    as   seguintes
observações:

Antes  de   iniciar  o   processo  de   pintura  deve   ser  removido  todo  e  qualquer
vestígio de  mofo e  infjltração dos tetos e  paredes,  removendo-se as  massas e
aplicando-se impermeabilizante e posteriormente  regularizando a superfície.

Todas as  superfícies  a  pintar serão  limpas e  preparadas  para  o tipo  de  pintura
previsto,    sendo    a    píntura    antiga    das    paredes    totalmente    removida,    as
imperfeiçoes das paredes corrigidas  (trincas,  furos e etc.).

Será  eliminada  toda  a  poeira  depositada  nas  superfícies  a  pintar,  tomando-se
precauções  contra  o  levantamento  de  pÓ  durante  os  trabalhos  de  pintura,  até
que as tintas sequem inteiramente.

Cada  demão  de  tinta  sÓ  poderá  ser  aplicada  quando  a  precedente  estiver
perieitamente seca.  Convém se observar um  intervalo mínimo de 24 horas entre
duas  demãos  sucessivas.      lgual  cuidado  deverá  haver  entre  as  demãos  de
massa   e   tinta,   sendo,   pelo   menos   de   48   horas,   nesse   caso,   o   intervalo
recomendado.

A  pintura  será  executada  na  parte  interna  da  Câmara  Municipal  de  Jacareí,  com
exceção da secretaria.

REFERÊNCIAS:  (Conforme indicação)

TINTA:  100%  acrilica,  lavável.

COR:  Branco  Neve;

FORROS/ TETOS

TINTA:  100%  acrílica,  Iavável.

COR:  Branco  Neve;

12-FERRAGENS

12.1    As   ferragens   serão    inteiramente   novas,    em   perieitas   condições   de
funcionamento e de primeira qualidade.                                                                                      Fis  o4



Os  rebaixos  de  encaixes  para  fechaduras  de  embutir,  dobradiças,  chapas,
etc.,  terão  a  forma  de  ferragens,  não  sendo  toleradas  folgas  que  exijam  emendas,
taliscas de madeira, etc.

A  localização  das  peças  das  ferragens  nas  esquadrias será  medjda  com  precisão
evitando discrepâncias de posição ou diferença  de  nível  perceptível  à  vista.

12.2  Fechaduras

a)Portas  em  internas  em  madeira  -fechaduras  padrão  ABNT  com  distância  de  55
mm,  trinco  reversível  e  lingüeta  em  liga  de zinco,  com  duas chaves tipo GORGE  em
latão e acabamento cromado acetinado.

b)Portas internas em painel naval fechadura e dobradiças.

c)  Porta WC  (Acessibilidade -PNE)  medidas  90 x 210  cm,  com  puxadores  dos dois
lados da porta (barras de apoio de 60 cm)

REFERÊNCIA:

Ferragens e fechaduras deverão seguir o mesmo padrão

13-VIDROS

a.    Somente  serão  aceitos  vidros  isentos  de  trincas,  ondulações,   bolhas,   riscos  e
outros defeitos.

b.  Serão  utilizados  vidros  lisos,  conforme

padrão já existente.

c.      Serão utHizados nos boxvidros temperados fumê de smm.

d.      Um espelho de 6mm devera sercolocado sobre as pias medindo  l.00 x l.70m.

14 -lNSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As  instalações  sanitárias  devem  ser adequadas  para  pessoas  com  mobilidade
reduzida -PNE,  deverão ser colocadas barras   de apoio em  alturas compatíveis com
os aparelhos,  que serão em tamanhos próprios para o  uso previsto,  conforme a  NBR
9050/1994;  conforme abaixo:

REFERÊNCIA:

BACIA:  P51  Bacia Convencional  para  Linha  Conforto

ACENTO  PARA BACIA P51 : AP52

LAVATÓRIO.  L 51+CS  IV Lavatório com   tampo de granito preto.

BARRA DE APOIO:  2310  EBR 80 cm

BARRA  DE APOIO  EM  L (LADO  DIREITO):  2340  EBR

TORNEIRA COM  FECHAMENTO AUTOMÁTICO  CONFORME
PADRÃO JÁ EXISTENTE:  1170  C                                                                       Fis  o5



E  PESSOAL
ÃO  DE OBRA

LIMPEZACONST-ÀiúEEFI NAL  DA 0BRA

E  CANTEIRO

TF`ANSPORTE  MANUAL  DE  CORTINAS
itiÉSTÃ§

é['AsS  ---úNTD-  IFÃijõõ(iís)
UNITARIO

VERBA             I
VEF3A--`     i-

PREÇO  TOTAL  (RS)

900,00
878,00

AO  E TRANSPORTE  MANUAL  DE  ARMARIOS
1.8        REMOÇÃOETRANSPORTEMANUALDE  PISOVINILICOTIP-Ó

PAVIFLEX
19      ,REMOÇÃO  ETRANSPORTEMANUAL   DE ESQUADRIAS i ,5õ-X-1,20  EM

Ão  DE ALVENARiA EM  BLoco  DE  ciMENTo  i gx-i-9-X-5ié
REMOÇÃOE.i-RA-N-SPORTE
CONDICIONADO

BEJLOÇ.A_O__E
2          l pITgõTs

ÃTp'AÀ-E-[FõiíÉ
SPLIT  HI-WALL  12000

MANUAL  DE

ÉÉõÚ[ÂLIZÃÇÃODECoNTRApisoT-Éffi
lNDUSTRIALIZADA

EM  PVC

.'f'Ç__ _ _JIIE_IE

PÇ

t_  M2               78      L   ____.2_8.OQ
•          PÇ                    2          1                87000

LVERLFA___JL+7_QqQO_

LúGAMASSA15É õ-I-hh-ÉNi-`O  -i --riziT43-õ

2  2      ,INSTALAÇAO  DE  PISO  LAMINADO ALTO TRAFEGO,  FLUTUANTE
I E  MODELO  IGUAL AO JA  EXISTENTE  NO  PREDIO

2  3      ilNSTALAÇAO  DE  RODAPE5CM  PARAPISO  LAMINADOCOR  E

I MODELO  IGUAL AO JA  EXISTENTE  NO  PF{EDIO

31       |RECUPERAÇÃODETRINCASNALAJEEPAREDES
JUNTA  FLEXÍVEL  IMPERMEABILIZANTE

21,10

7Tõ_._oõ

13,20

ÕTÕTo

-C`OlüiAPLicAÇÃO

FECHAMENTO  DE VAO  DE  PORTA EM  ALVENARIA INCLUSIVE
ACABAMENTO

33       PAREDEEMGESSOACARTONADO  RU  TIPO   DRywALL   PARAAREA
1 UMIDA  DUPLA  FACE

4
-ESQUAIJRIAS

41 ESQUADRIAS  EM  ALUMl
VIDROS  E  FERRAGENSTr PORTAS  EM  MADEIRA C

NIO  BRANCO  1.20 X  0`60

i T7 ,õÓ

ri ____é 7-' r-` _ -iTo-o

1Li=?_0_0,00:

8isL9P_
392,00

_2_2Q,00_
30§lQQ.

6.450,00,

42o,ool

i-;##

9.073,00

30.100,00

4.237,20

2-196!P_0

9.126,00

688,70

COMPLETA CohÁT---T  .iÂ2

OMPLETACOM  FERRAGENS,  INTEF{NA                   i        P
42       lBOX  EMVIDROTEMPERADOSMM  FUME  PARAOSWC.s

ELÉTRICAS

fiiii

8700,           _____i7Í1

T_ê75Úo
-l__4T

1  752,00

5.1        INSTALAÇAO  DE CANALETAS  RODAPE  METALICO  FALS0  3VIAS
H=12CMC/TAMPA BR=1.5M.  PARA  DADOS,VOZ  E  ELETFi

52      UNSTALAÇAO

+
DE TOMADAS  ENERGIA PADRÃO  BRASILEIRO

ESPECIFICO  PARA CANALETAS  F`ODAPÉ  FALSO  3VIAS
H=12CMcrTAMPA  BR=1.5M
lNSTALAÇÃO  DE TOMADAS TELEFONE  PADRAO  RJ  11  ESPECIFICO
PARA CANALETAS  RODAPÉ  FALSO  3VIAS  H=12CMC/TAMPA  BR=15M

DE TOMADAS  REDES  PADRAO  RJ Zi-ESPECIFICO

1          pÇ           1       220

CANALETAS  RODAPÉ  FALSO  3VIAS  H=12CMC/TAMPA  SR=15M

131,00

F;|48                 44Tio

pÇ                 481

FTç___  _  4ã_-_  1

28.820.00

2.112,001

2-448,00

2.784,00

EJiiiE
1. 644.451

1L:3_65í£Qgj

"Q.101
800,00

____  ÊQÉÉ
174,00-   -    22Õl.-oTÕT.

_5_1.OtQfll

„Ek:]£o.ccriÉ#::%6Tà%Ã{+TÀ



PAREDE  DOS  BANHEIROS

LATEX  ACRILICO  PRIMEIRA  LINHA COF`  BRANCO  GELO 5E_é_  _    ._  __lfi2_
LATEX  ACRILICO  PRIMEIF{A  LINHACOR  BRANCO  GELO  TETOS                              M2
ESMALTE  SINTETICO ACETINAD0  BEGE  NAS  PORTAS                                                P
CorvIPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS  E FERRAMENTAS _1_=?_5_q_O_Q
1        R$  203.018,85;

~aEgg:.CchH®8T=PE3GEBS£28st



E`EMOÇAQJ=iRÃri3TFÕRTEMANUALDE

P::fT°A(RR,SJ|PREÇOTOTAL(RS)

IIIIlh

REMOÇÃOETRANSPORTEMANUALDE  PISOVINIUCOTIPO                          :        M2
PAVIFLEX

"      ,REMOÇAOETRANSPORTEMANUAL   DEESQUADRIAS1,50X120EM    |        PÇ
ALUMINlo  COM  REAPROVEITAMENTO
DEMOLl ÃO  DE ALVENARIA EM  BLOCO  DE

ííT|:5K3%?8NEA:5ATYg:°sRPTLFTMHt_NwUAALLL::oAo%ABRTEULH°DEAR

ÃO  E TRANSPORTE  MANUAL  DE

_T___  2_ _  _

DE CONTRAPISO,  EM ARGAMASSA  DE  CIMENTO                  M2              430

lNSTALAÇAO  DE  PISO  LAMINADO  ALTO TRAFEGO   FLUTUANTE  COFi
E  MO0EL0  lGUAL AO JA  EXISTENTE  NO  PF2EDIO
lNSTALAÇÃO  DE RODAPE  5CM  PAF`A  PISO  LAMINADO  COR  E
MO0ELO  IGUAL AO JÁ  EXISTENTE  NO  PREDIO

ÃO  DE  PISO CERAMICO  PEl
ALVENARIAS
RECUPERAÇÃO  DE TRINCAS  NA LAJE

UNTA FLEXÍVEL  IMPERMEABILIZANTE
32       iFECHAMENTO

JACABAMENTO
DE VAO  DE  POF`TA EM  ALVENARIA  INCLUSIVE                        i        M2

3  3       PAREDEEMGESSOACARTONADO  RUTIPO   DRYWALL   PARAAF`EA            M3
ÚMIDA DUPLA  FACE
ESQUAORIAS
ESQUADRIAS  EM  ALUMINIO  BRANCO  1,20 X  0.60  COMPLE
VIDROS  E  FERRAGENS
PORTAS  EM  MADEIRA COMPLETA COM  FEF`RAGENS.  lNT
B0X  EM  VIDRO TEMPERADO  SMM  FUME  PARA OS  WC's

ÕES  ELÉTRICAS
INSTALAÇÃO  DE CANALETAS
H= 12CMcn-AMPA BR= 1,5M

__  __      1
1

L-1

TACOM             |         MTZ-- 4

ÉFN_A_         1      PC 4,1

PC 21

METAUCOFALS03VIAS                ,        PÇ             220
PARA DAD CXS, VOZ E  ELETRICA

STALAÇA0  DE  TOMADAS  ENERGIA  PADRÃO  BRASILEIRO
}PECIFICO  PARA CANALETAS  RODAPE FALSO  3VIAS

H=12CMC/TAMPA  BR=1
lNSTALAÇÃO  DE TOMADAS TELEFONE RJ  11   ESPEcl
PARA CANALETAS  RODAPE  FALSO  3VIAS  H=12CMC/TAMPA  BR=1.5M

5.4      \lNSTALAÇAO  DE TOMADAS  REDES PADRAO  RJ  45  ESPECIFICO  PARA
CANALETAS  RODAPÉ  FAISO  3VIAS  H=12CMC/TAMPA  BR=1 `5M

PÇ           .        48         1



711    |INSTALAÇAO  HIDRAULICA PARAAGUA  POTAVEL PVC  E  CONEXÕES.      ,   VERBA
l lNSTALAÇÃO  COMPLETA  DE  2  BANHEIROS CONFORME  PF`OJETO

712    |INSTALAÇA0  HIDF`AULICA PARA ESGOTOS  PVC  E CON EXOES.
INSTALAÇÃO COMPLETA  DE 2  BANHEIROS  CONFORME  PROJETO

REVESTIMENTO CEF{AMICO  PADRÃO  COMERCIAL  BRANCO  PARA
PAREDE  DOS  BANHEIROS

9            PINTURA

1:               _:_:
ACF`luco  PRIMEIRA LINHA COR  BRANCO  GELO  PAREDES
ACF{luco  PRIMEIRA LINHA COR  BRANCO GELOTET03-

-_M_Z__T   9o    T

9  3      lESMALTE  SINTETICO ACETINADO  BEGE  NAS  PORTAS

PESSOAL  EQUIPAMENTOS  E FEF`RAMENTAS

SUBTOTAL  GERAL:
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALACIO  DA  LIBERDADE

Tomada de  Preços 00 .Í;,,1.,_;51
Anexo  11

ANEXO  11

TOIVIADA  DE  PREÇOS  N° 001/2011

DECLARA

(Art, 7.°, jnciso Xxxlll da Constituição Federa[)

A   empresa inscrita   no   CNPJ/MF   sob   o   n°

..  ,   com  sede  na  cidade  de    .......   estado  de   ....,   na  Rua    ......,   n.°  ..

bairro .......,   por  meio   de   seu   representante   legal   que   a   esta   subscreve,   DECLARA

expressamente e sob as penas da  lei,  que  não emprega  menores de  14  (quatorze)  anos em

seu   quadro   de  funcionários,   bem   como   não   expõe   qualquer  empregado   menor  de   18

(dezoito)  anos  aos  serviços  noturnos,  perigosos  e  insalubres,  da  forma  proibida  pelo  artigo

7.°,  inciso Xxxlll  da  Constituição  Federal.

E  por  ser  a  mais  absoluta  expressão  da  verdade,

firma  a  presente,  estando  plenamente  ciente das  penalidades  advindas  do  descumprimento

do  inciso V do artigo 27,  da  Lei  Federal  n.° 8.666/93,  previsto na  Lei  n.° 9.854/99.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

(firma reconhecida)

l'raça    dos   Três    Podercs`    7+   -CEP       IJ    _.`=7-Oi)I    -Cai`a   Po`ial    228   -Icl         \   12)_i9_`5,22(JO   -I`.i`       (   12)```/_i   l-T8()8

Sllc      \"u    camarajacarel   >p   `|o\    lH                                                           l`-mtlll      llcllíl..1ot/`.tlllltlra|:l.tlrll   ip   !o\    1`1



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Tomada de  Preços 001

Anexo  111

ANEXO  111

Tol\/lADA DE  PREÇOS  N° 001/2011

DECLARACÂO

DADOS PARA ELABORAÇÃO DE EVENTUAL CONTRATO

DADOS DA EMPRESA

Telefone:       (     )

Email:

Contato:
Celular:         (      )

Nota  Fiscal:
Material:          Sim   (

Serviço:          Sim   (
)               Não:    (           )

)               Não:    (           )

Fax:        (      )

Site:
Cargo:

DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -S
PALÁCIO  DA LIBERDADE

Tomada de  Preços 001/

Anexo lv

ANEXO  IV

TOIVIADA  DE  PREÇOS  N° 001/2011

DECLARACÂO

MICROEMPRESA OU  EIVIPRESA DE PEQUENO PORTE

A  empresa CNPJ   no

declara  à  Câmara  Municipal  de  Jacareí,  para fins de  participação  no  procedimento  licitatório do

Tomada   de   Preços   001/2011,   cumprir   plenamente   os   requisitos   para   classificar-se   como

Microempresa ou  Empresa de Pequeno Por[e,  nos termos do art   3° da  Lei Complementar n°

123,    de    14    de    dezembro    de    2006     Declara-se,    ainda,    ciente    das    responsabilidades

administrativa,  cMl  e  criminal.

Loca e data

Nome do Representante.

RG e CPF

Carimbo da empresa

Praça    cl()ç     lrés    Puderes`    74    -Ci_P       12    _``27-t)()i     -Czii\2    Í``i`i,il    =J8    -i`.1          i   iJ)lt)55-:=i')U    -r<i`       (   i2)``t)i\-'8\)8

Sil.|       wvu     C<iintiraiac<iic\    `p   g(t\     bi                                                                      .|ii"il       li.`ili`cúo{-/cdiiiíirai`iL.aTcl    >|)    L[`\\     l)i
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Anexo

1;:?8

ANEXO V

TOMADA  DE  PREÇOS  N° 001/2011

PROPOSTA COIVIERCIAL

À

coiviissÂo PERi\riAr\iENTE DE LiciTACÕES

DA CÂMARA MUNICIPAL  DE JACAREÍ

Ref.: Tomada de Pre os   n.  ° 001/2011

Prezados Senhores,

Jacareí ,....  de  ......... de  2011.

(nome  da  empresa),   inscrita  no  CNPJ

sob  o  n.° .......  através  de  seu  representante  legal  infra-assinado,  vem  apresentar  a

essa  Comissão  Permanente  de  Licitações  a  sua  proposta  para   execução  de  reforma  de

áreas  existentes  no    prédio  da  Câmara  Municipal  de  Jacareí,  com  fornecimento  de

mão-de-obra,  materiais, máquinas e equipamentos, submetendo-se aos demais termos e

condições  previstos  no  Edital  e  assumindo  inteira  responsabilidade  por  quaisquer erros  que

tenham sido cometidos quando da preparação da presente proposta:

Valor Total:

Prazo máximo para execução dos serviços .....  (

Praça   do`     lré>    Poderes.    74   -CEP       12    _3=--9\)1     -i`{ti\a    Posi.il    2:8    -Tci         i   i2/_ig55-22oo    -F`i`      (   i:)```J_i   i-T8()``
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO  DA LIBERDADE

Tomada  de Preços 001/20

A   validade   da   presente   proposta   é   de   60    (sessenta)   dias,

contados da abertura dos envelopes

Atenciosamente,

(representante  legal da firma)

Razão Social da Proponente:

CNPJ/MF

Endereço completo:

Fone/Fax:

Nome do Representante:

RG:....

CPF/MF:

Piaç.]    do`     I`r:-s    Podi`TL.s.    7J    -CEP       12    .``:`-t)0\     -C`ai\a    Po`Lil    :=8    -TEl         \   12)_`t)5_<-2J00    -1   zi`       (   12ilt/il-78()8

Sili`      \\`\w    c.`i``arajacíirci    sp    !(r\     br                                                               i`-imiil       liciiai.ü`(7|`am`trLt`ia.:irei    `p   `u\`\     lir
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Anexo VI

ANEXO Vl

TOMADA  DE  PREÇOS  N°  001/2011

PROCURACÂO

A empresa devidamente  inscrita  no  CNPJ/MF

sob  o  n.°  ....,  com  sede  na  Rua   .......,   n.°  ....,   bairro

..   ,   cidade  de   ...... „   estado  de   ......,   por  seu   sócio   .  ..

(denominação   do   contrato) ,...,   brasileiro ,.....      (estado

civil) ,........ (profissão),   residente   e   domiciliado   na   cidade   de .....

nomeia e constitui  seu  representante,  o sr ......... (estado

civil),    .           „...(profissão),    portador   da    cédula   de    identidade    RG    n.°

e   do   CPF/MF   n°                                  ,   a   quem   são   conferidos

poderes   para    representar   a   empresa   outorgante   junto   à    Câmara

lvlunicipal  de  Jacareí,  na  Licitação  Tomada  de  Preços  001/2011  em

especial   para   firmar   declarações   e   atas,   apresentar   ou   desistir   da

apresentação de  lances verbais,  negociar os valores  propostos,  interpor

ou  desistir da  interposição  de  recursos  e  praticar todos  os  demais  atos

pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

assinatura do responsável pela outorga
(firma reconhecida)

Praça    do`   Tiés   Poderes.    7J    -Cl_P       i:    ``!`-tJiU    ú    C`ai`a    i'o``[ii    2:8    -i.`i         (   i:/``iJi5-:!()o    -i   <i\      (   i   ±)`iJ5   i-7t;(iti

Si[t:      w\`v,    cainarajacarei    sp    E(`\     br                                                                i`-iiiail       li.`it.icti`i'Í/c.iiníir`ii.ii``?iiíi    `p    !o\     lii
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PALACIO  DA  LIBERDADE

Tomada de Preços 00

Anexo   Vll
Fls 01/10

ANEXO VII

MINUTA   DO   INSTRUMENTO   CONTRATUAL

CONTRATo no

TOIVIADA DE  PRE oS  N°  001/2011

CONTRATO   DE   EXECUÇÃO   DE   OBRAS   QUE   ENTRE   SI   FIRMAM   A

CÂMARA                 IVIUN ICIPAL                 DE                 JACAREi                 E                 A

EMPRESA

Por   este   instrumento   contratual,   de   um   lado   a   CÂMARA   MUNICIPAL   DE

JACAREÍ,  pessoa jurídica  de direito público  interno,  inscrita  no CNPJ/MF  sob  o

n° 50.437.516/0001-76,  sediada na  Praça dos Três Poderes,  n° 74 -Centro,  na

Cidade  de  Jacareí-SP,  nesse  ato  representada  por  seu  Presidente,  Vereador

ITAMAR  ALVES   DE  OLIVEIRA,   brasileiro,   separado,   portador  da   cédula  de

identidade  RG  no SSP/SP,   inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n°

doravante denominada  simplesmente  COWTRATAN7.E,  e de outro

lado    a    empresa inscrita    no    CNPJ/MF    sob    o    n°

com   sede  na  cidade  de                           ,   na                         ,   neste  ato

representada  por (estado  civil),   (nacionalidade),  portador  da

cédula  de  identidade  RG  n°                                               SSP/SP,  inscrito  no  cpF/MF

sob      o      no doravante      simplesmente      denominada      como

CONTRA7ADA,   têm  entre  si  justo  e  acertado  o  presente  CONTRATO   DE

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  decorrente  da  licitação  modalidade  Tomada  de

Preços   n°  001/2011,  com  fundamento  na   Lei   Federal     n°  8.666/93  e  suas

alterações,  na  Lei  Federal  n°  10.192/01  e  no  Código de  Defesa  do  Consumidor,

mediante as cláusulas a seguir especificadas.



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALACIO  DA  LIBERDADE

Tomada de Preços 001 bll

Anexo   VII
Fls 02/10

CLAUSULA la -        DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

Execução  de  reforma  em  áreas  existentes  no  prédio  da  Câmara  Municipal  de  Jacareí,  que

deverá  obedecer ao  projeto  básico de  arquitetura,  memorial  descritivo  e  cronograma  físico-

financeiro     (ANEXO     1),     com     fornecimento     de     mão-de-obra,      materiais,      máquinas,

equipamentos,  apetrechos,  e tudo que se fizer necessário  para  a execução dos  serviços,  de

conformidade com  os  requisitos previstos e exigidos  Edital.   Tomada de  Preços 001/2011.

CLAUSULA 2a  -        DO VALOR

2.1-      O valorglobal do presente coNTRATo é de RS (valorem  reais e porextenso).

2.1.1-         O valor de  RS  (em  reais e  por extenso)  será  atendido,  no  presente exercício,  pela

conta da  dotação  01.031.0001.2001 -4.4.90  51.

2.1.1.1       0  valor  de   RS   (  em   reais  e   por  extenso)   será   atendido,   no  próximo  exercício

financeiro.

2.1.2-         Os  preços  contratados  terão  seus  valores  fixados  em   reais,   não  comportando

reajustes  em  prazo  inferior a  12  (doze)  meses  da  vigência  contratual,  nos  termos

da  legislação vigente.

CLAUSULA 3a -        DA GARANTIA CONTRATUAL

3.1-      Constitui-se  garantia  para  o cumprimento das  obrigações assumidas  a  importância  de

RS  ........  (10%  do valor global  pactuado),  depositada  na Tesouraria da  câmara  Municipal

de Jacareí,  sob a forma de (especificar:  dinheiro,  título da divida  pública,  Seguro  Garantia  ou

carta  de  fiança  bancária),  havendo  ainda,  se for  o  caso,  a  prestação  de  garantia  adicional,

conforme  exigido  no  artigo  48,   inciso  11,   parágrafo  2°,  da  Lei   Federal  n°  8.666/93,   com  a

redação que  lhe foi dada  pela  Lei  n°  9.648/98.

3.2-      Se  por  qualquer  razão,  durante  a  execução  contratual  for  necessária  a  prorrogação

do  prazo  de  validade  da  garantia  de  execução  do  CONTRATO,   a  CONTRATADA  ficará

obrigada  a  providenciar  a  renovação  da  mesma,   nos  termos  e  condições  originariamente

aprovados pela CONTRATANTE.
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3.3-     A  garantia  de  execução  do  CONTRATO,   ou  seu  saldo,   se  houver,   somente  será

devoMda  à  Contratada  após  o  cumprimento  integral  das  obrigações  contratuais  por  ela

assumidas.

CLAUSULA 4a -        DO PRAZO

4.1-      0  prazo  de  execução  da  obra  objeto  deste  CONTRATO  será  de  60  (sessenta)  dias,

devendo  a  CONTRATADA  seguir  rigorosamente,  na  realização  dos  serviços,  a  distribuição

destes apresentada no cronograma físico-financeiro,  cuja contagem temporal se iniciará pela

data de assinatura do presente ins{rumento contratual.

4.1.1-         Eventuais  atrasos  no  cumprimento  das  etapas   previstas   no  cronograma  fisico-

financeiro devem ser expressamente justificados perante a CONTRATANTE

4.1.2-         Poderá   haver   a   antecipação   dos   prazos   fixados   no   cronograma,   desde   que

autorizados pela CONTRATANTE.

4.2-      No  caso  de  redução  ou   acréscimo  dos   serviços,   poderá   ocorrer  antecipação   ou

prorrogação  do  prazo  contratual,  dentro  dos  limites  legais,  observando-se o disposto  no  art.

57,  §  1°,  incisos  1  a Vl,   e art.65 da  Lei  Federal  n°  8.666/93.

CLAUSULA 5a - CONDICÕES DE PAGAMENTO

5.1-        0   pagamento   será   efetuado   na  Tesouraria   da   Câmara   ou   por  ordem   bancária,

quinzenalmente,    em   até   5    (cinco)   dias   úteis    posteriores   ao    recebimento   da    Nota

Fiscal/Fatura,   que  se  dará  após  a  aprovação     das  medições  e  após  a  aprovação  pela

Fiscalização da Câmara.

5.1.1-        Ao  se constatarem  erros  ou  rasuras  na  Nota  Fiscal/Fatura  a  ser apresentada  pela

CONTRATADA,    não   ocorrerá   o   correspondente   pagamento,   até   que   sejam

efetuadas as devidas correções.

5.2-      Quando  da  realização  do  pagamento,  se  devidos,  serão  procedidos  aos  descontos,

sem  obrigatoriedade de prévio aviso:

5.2.1 -         de eventuais multas;
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5.2.2-         do imposto sobre serviço de qualquer natureza;

5.2.3-         do imposto sobre a renda devida na fonte sobre o objeto contratado;

5.3-      0  atraso  no  pagamento  por parte da  CONTRATANTE  implicará o  acréscimo de juros

compensatórios à fração de 0,33% ao dia sobre o valor da  parcela devida,  salvo a  incidência

na  cláusula  "5.1-",  que desobriga  o  pagamento de  correção  monetária, juros  ou  multas  pela

CONTRATANTE.

CLAUSULA 6a - DA FISCALIZA

6.1-     A  CONTRATANTE  exercerá  fiscalização  da  execução  dos  serviços  contratados,  por

intermédio de profissional capacitado,  o Engenheiro  Fiscal,  com poderes para,  dentre outros,

fazer  recomendações  e  questionamentos,  executar  medições  e  notificar  a  CONTRATADA

em caso de verificação de qualquer não conformidade na execução dos serviços ou  na  obra

em si.

6.2-      0  exercício  da  fiscalização  dos  serviços  pela  CONTRATANTE  em  hipótese  alguma

eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades técnicas,  contratuais e legais.

CLAUSULA 7a - DA EXECUCÃO DO OBJETO

7.1-      0   serviço,   objeto   deste   CONTRATO,   será   prestado   sob   o   regime   de   execução

indireta  de  empreitada  por  preço  global,  devendo  ser  executado  na  conformidade  com  as

especificações   integrantes   da   Tomada   de   Preços   n°   001/2011    (projetos   básico   de

arquitetura,  memoriais descritivos,  cronograma físico-financeiro etc.),  observando as  normas

da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT

7.2-      Os    serviços    efetivamente    executados    serão    quinzenalmente    conferidos    pela

Fiscalização  da  CONTRATANTE  e,  se  aceitos,  serão  objetos  de  relatório  de  medição,  que

deverá ser assinado pelo Engenheiro Fiscal e pelo  Engenheiro Responsável pela obra.

7.2.1-         Em  caso de divergência quanto  ao  relatório de  medição,  caberá  à  coNTRATADA

declarar,  por escríto e de forma fundamentada,  quais as discordâncias e objeções

entende pertinentes,  para posterior apreciação pela CONTRATANTE
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7.2.2-         Se  procedente o  reclamado,  a  diferença  correspondente deverá  ser recebida  pela

CONTRATADA    na    medição    seguinte,    não    configurando    o    fato    atraso    de

pagamento.

7.2.3-         0   relatório  de  medição  somente  será  encaminhado  para  efeito  de  pagamento

após dirimidas todas as divergências porventura apontadas e em se constatando a

inexistência de atrasos ou multas pendentes.

7.3-      Os   serviços,   ou   suas   parcelas  entregues  em   desacordo   com   as   especificações,

contendo   vícios,   defeitos,    incorreções   ou   incompatíveis   com   as   condições   propostas,

deverão  ser objetos  de  revisão  em  até,  no  máximo,10  (dez)  dias  corridos  contados  a  partir

da comunicação feita pela  CONTRATANTE,  sem qualquer Ônus adicional  para esta

CLAUSULA sa - DAS OBRIGACÕES DAS PARTES

8.1-      Caberá à coNTRATADA:

8.1.1-         executar as obras de  reforma,  em áreas existentes no prédio da câmara Municipal

de  Jacareí,  inclusive  fornecendo  materiais,  máquinas,  equipamentos,  apetrechos,

mão-de-obra  e  tudo  o  mais  que  se  fizer  necessário  para  execução  dos  serviços,

tudo  de  rigorosa  conformidade  com  os  requisitos  previstos  e  exigidos  no  Edital

Tomada de Preços 001/2011  e neste instrumento contratual

8.1.2-         responder  integralmente  pelas  obrigações  contratuais,  nos  termos  do  art.  70  da

Lei  Federal  n°  8.666/93;

8.1.3-         apresentar, quando do início da prestação dos serviços,  os equipamentos mínimos

necessários para completa execução do objeto licitado;

8.1.4-         responder,   no   prazo   máximo   de   5   (cinco)   dias   comdos,   notificação   feita   pelo

Engenheiro  Fiscal  nos termos da  cláusula "61-" deste CONTRATO;

8.1.5-         manter  os  funcionários,   na  execução  dos  serviços,   devidamente  uniformizados,

portando  crachás  de  identificação  e  utilizando  os  correspondentes  equipamentos

de proteção  individual;
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8.1.6-         desvincularda obra,  no  prazo de 24  (vinte e quatro)  horas,  qualquerfuncionário  ou

operário   cujo   serviço   não   esteja   a   contento,   de   acordo   com   os   critérios   da

Fiscalização da  CONTRATANTE;

8.1.7-        obedecer ao constante na  cLT,  com todas suas alterações,  bem  como  na  portaria

n°  3.214,  de 08/0678,  do Ministério do Trabalho;

8.1.8-         adotar  medidas  preventivas,  precauções  e  cuidados  tendentes  a  evitar  acidentes

de trabalho,  danos  materiais e  pessoais a seus operários e a terceiros,  bem  como

todas as  medidas  relativas ao  seguro  contra tais  ocorrências,  ficando  responsável

pelos danos que advirem de sua omissão;

8.1.9-         responder  por  todos  os  ônus  e  obrigações  concernentes  à  legislação  fiscal,  ci.vil,

tributária,    trabalhista    e    previdenciária,    bem    como    por   todas    as    despesas

decorrentes da execução do CONTRATO;

8.1.10-      manter  durante  a  execução  do  CONTRATO  todas  as  condições  de  qualificação

apresentadas no processo licitatório;

8.1.11-      manter,  na  direção  dos  serviços,  representante  ou  preposto  capacitado  e  idôneo

que a represente integralmente em todos os seus atos;

8.1.12-      comunicar,  de  imediato,  à  CONTRATANTE  eventos  ou  características  relevantes,

que possam vir a afetar o objeto do presente CONTRATO;

8.1.13-      responderá  pela  qualidade,  correção  e  pontualidade  dos  serviços  que  constituem

objeto do  presente CONTRATO,  obrigando-se  a  refazer,  corrigir e  sanear aqueles

que não ofereçam boa qualidade ou não satisfaçam as condições exigidas.

8.2-     Caberá à coNTRATANTE:

8.2.1-         o  pagamento  do  preço  ajustado,   nos  períodos  fixados  neste  CONTRATO,   sob

pena  de,  em  caso  de  eventual  atraso  no  adimplemento  da  obrigação,  sujeitar-se

ao  pagamento de juros  moratórios  nos termos  da  cláusula  "5.3-",  sem  prejuizo do

disposto  no art.  78,  inciso XV,  da  Lei   Federal  n°  8.666/93.

CLAUSULA 9a -        DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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9.1-      Quando  concluídos  os  serviços,  a  CONTRATADA  requererá  a  elaboração  do  Termo

de  Recebimento  Provisório  da  obra,  o  qual  será  lavrado  em  no  máximo  10  (dez)  dias

corridos  da  data  do  requerimento,  após  vistoria  e  a  constatação  de  que  os  serviços  foram

executados conforme pactuado e se encontram em perfeitas condições

9.2-      Efetuado  o  recebimento  provisório,  a  obra  permanecerá  em  observação  durante  90

(noventa)  dias  corridos,  sendo  que  neste  prazo  a  CONTRATADA deverá  executar,  sob  sua

responsabilidade e expensas, todos os reparos que se fizerem  necessários

9.2.1-         Findado o prazo acima citado,  será efetuada nova vistoria pela coNTRATANTE e,

comprovado  o  cumprimento  de  todas  as  exigências  contratuais,  será  lavrado  o

Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA  10a -      DOS  DOCUIVIENTOS APLICAVEIS

10.1-   lntegram  o  presente  CONTRATO,  como  se  aqui  transcrftos,  os  documentos  a  seguir

especmcados,  cujo teor consídera-se conhecido e acatado pelas partes.

10.1.1-       Edftal da  Licitação e seus Anexos.

10.1.2-       Proposta datada de  (data da  Drooosta).

10.1.3-       NotadeEmpenho(

CLAUSULA ||a -

número do em enho) emitida em  (

SANCÕES ADMINISTRATIVAS

data de emissâ

11.1-   Ocorrendo   inadimplemento  injustificado   na  execução  dos  serviços,   ou   no  caso  de

serviços  executados  em  desacordo  com  o  especificado,  ou  ainda  se  verificando  quaisquer

outras   ações   ou   omissões   que   impliquem   em   descumprimento   do   ajuste,   estará   a

CONTRATADA    sujeita    às    seguintes    penalidades,     garantida    a     prévia    defesa,     de

conformidade com os artigos 86 e 87 e parágrafos, da Lei  Federal n ° 8.666/93:

11.1.1-       pela   inexecução  total  ou   parcial  do  CONTRATO,   por  culpa  da  CONTRATADA,

esta   incorrerá   em   sansões   de   advertência,   calculadas   sobre   o   valor  total   do

CONTRATO  ou  remanescente,  da  forma  prevista  no  Ato  da  Mesa  n  °  003/99  da

Câmara  Municipal  de  Jacareí  e  em  conformidade  com  o  ahigo  87  da  Lei  Feder

no 8.666/93;
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11.1.2-      multa  correspondente  a  30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  dos  serviços  não

executados;

11.1.3-       multa   de   mora,   calculada   por   dia   de   atraso   da   obrigação   não   cumprida,   na

proporção de  1%  (um  por cento)  da  obrigação  inadimplente,  até no  máximo de  30

(trinta)  dias;

11.1.4-      suspensão temporária de  participar em  licitação e  impedimento de contratar com  a

Admjnistração Pública,  por até 02  (dois)  anos;

11.1.5-       declaração de  inidoneidade para  licitar ou  contratar com  a Administração  pública;

11.1.6-       rescisão    contratual,     independente    de    prévia    notificação,     ressalvando-se    à

CONTRATANTE   o   direito   de   pleitear  judicialmente   eventuais   perdas   e   danos

decorrentes da inadimplência do CONTRATO por parte da CONTRATADA;

11.2-A  aplicação  de   uma   das   penalidades   acima  descritas   não  exclui   outras  que   por

porventura venha a CONTRATADA a sofrer.

11.3-   As  penalidades  previstas  neste  CONTRATO  não  serão  relevadas,  salvo  quando ficar

comprovada  a  ocorrência  de  situações  que  se  enquadrem   no  conceito  jurídico  de  força

maior ou  caso fortuito.

CLÁUSULA 12a -     RESCISÃO CONTRATUAL

12.1-   Este  CONTRATO  poderá  ser  rescindido  pela  ocorrência  de  qualquer  das  mpóteses

previstas  nos  artigos  77  a  80  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  considerando  especialmente  o

seguinte:

12.1.1-       a  rescisão  poderá  se  dar  de  modo  unilateral  ou  amigável,  conforme  decorra  de

inadimplemento  das  partes  ou  conveniência  para  a  CONTRATANTE,  respeitadas

suas   consequências   legais,   nos   moldes   dos   art.   79   e   80   da   Lei   Federal   n°

8.666/93;

12.1.2-       o  não  cumprimento  de  qualquer  uma  das  cláusulas  contratuais,   especificações,

prazos ou projetos;
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12.1.3-       o    cumprimento    irregular   de    quaisquer   cláusulas    contratuais,    especificações,

prazos ou projetos;

12.1.4-       a    lentidão    no   seu    cumprimento,    levando   a    CONTRATADA   a    considerar   a

impossibilidade da execução dos serviços estipulados;

12.1.5-       o atraso  injustificado no  início das obras;

12.1.6-      a  subcontratação  total  ou  parcial  do  seu  objeto,  a  associação  da  CONTRATADA

com  outrem,  a  cessão  ou  transferência,  total  ou  parcial,  bem  como  a fusão,  cisão

ou  incorporação, que não serão admitidas durante a vigência do CONTRATO;

12.1.7-      a  decretação  de  falência  ou  a  instauração  de  insolvência  da  contratada  ou  de

qualquer de seus sócios;

12.1.8-       a dissolução da sociedade;

12.1.9-       a  alteração social  ou  a  modificação  da finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa,  que

prejudique a execução do CONTRATO;

12.1.10-    razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas

e  determinadas  pela  máxima  autoridade  administrativa  e  exaradas  no  processo

administrativo a que se refere o CONTRATO.

CLAUSULA |3a - DAS DISPOSICÕES GERAIS

13.1-   A    CONTRATADA    se    obriga    à    execução    integral    dos    serviços    objeto    deste

CONTRATO,  pelo  preço  e  nas  condições  oferecidas,  não  lhe  cabendo  o  direito  a  qualquer

ressarcimento   por  despesas   decorrentes   de   custos   ou   serviços   não   previstos   em   sua

proposta, quer seja por erro ou omissão.

13.2-   0  presente  CONTRATO  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  assinatura,   sendo  sua

eficácia condicionada à publicação oficial deste Termo

CLAUSULA14a-     DOFORO

14.1-   Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Jacareí  -SP,  com  renúncia  expressa  de  qualquer

outro,   por  mais  privilegiado  que  seja,   para  dirimir  eventuais  questões  decorrentes  deste

CONTRATO ou sua execução.,

i.,:`-..\
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E,  por  estarem  justas  e  contratadas,  assinam  o  presente  instrumento  em  03  (três)  vias  de

igual forma, teor e conteúdo,  na presença de duas testemunhas.

Jacareí,  (P4IA).

CÂMARA IVIUNICIPAL  DE JACAREi

Contratante

EMPRESA
Contratada

Testemunhas:

1.

RG:

2.

RG:
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CÂMAIU MUNICIPAL DE JACAREÍ

AVIS0 DE LICITACÃO

TOMADA DE PRECOS   N°   001/2011.

\`

Tomada  de  Preços  n°  001/2010  -contratação  de  empresa  especializada  em  obras  de

engenharia,  para a execução de reforma em áreas existentes no prédio da Câmara Municipal

de    Jacareí,    com    fomecimento    de    mão-de-obra,    materiais,    máquinas,    equipamentos,

apetrechos,  e  tudo  que  se fizer necessário  para  a  execução  dos  serviços,  de  conformidade

com os requisitos previstos e exigidos no Edital.

0 Edital detalhado,  seus anexos e a minuta dos instrumentos contratuais estão disponíveis no

site                                                                e  poderão  ainda  ser  retirados  em  CD/ROM  no  Setor  de

Licitações  da  Câmara  Municipal  de  Jacareí,  na  Praça  dos  Três  Poderes,  n°  74  -  Centro,

telefone (12) 3955-2200, das sh às 11 h30 e das 14h às 17h,  de segunda a sexta-feira.

Encerramento: dia 07 de dezembro de 2011, às ghoo

E SIQUEI MARTINS

Comissãd de Licitações

PRAÇA DoSTRÉS PODERES, 74   -CEP:  12 300-901    -CAixA POSTAL 228   -TEL..  (012)3955.22000    -FAX. (012)3951-7808

Sne:                                                                             e   maii:
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Anexo Vlll

ANEXO Vlll

TOMADA  DE  PREÇOS  N° 001/2011

MANIFESTACÃO   DE   ]NTERESSE

Caso  haja  interesse  na  participação  na  presente  licitação,  solicitamos  o

preenchimento   da   ficha   abaixo   e   seu   encamhhamento   ao   Setor  de   Licitações   da

Câmara  Municipa[  de  Jacareí, inclusive  através  do  fax   n° 3951-7808, Para  que

possa   receber  eventuais   alterações   do   Edital   e   demais   informações   que   se   fizerem

necessárias.

EIVIPRESA(razãosocialcompleta)

CNPJ
1

ENDEREÇOícomDleto\
1

11FAX 11

PESSOA PARACONTATO

1

E  -MAIL

N° do EDITALRETIRADO
TOMADA DE  PREÇOS  N° 001/2011i

DA:I A..                   1                  1

NOME  E ASSINATURA DO  INFORMANTE:
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ANEXO IX

AVISO      DE      LICITACÂO

Tomada de Pre os  n.° 001/2011

A CÂIVIARA  MUNICIPAL  DE JACAREÍ,  por  intermédio  de  sua  Comissão  de

Licitações,  comunica  a  quem  interessar  possa  que  se  encontra  aberta  a  licitação,

na modalidade Tomada de  Preços,  regida pela  Lei  Federal   n.° 8.666/93,  atualizada

pela  Lei  n.° 8.883/94,  artigo  22,  inciso  11,  §  2.° e  artigo  23,  inciso  11,  alínea  "b",  e  pela

Lei  n.°  9.684/98,  com  a  abertura  de  envelopes  prevista  para  o  dia  7  do  mês  de

dezembro  de  2011,  às  gh30,  no  Plenário  da  Câmara  Municipal    de  Jacareí,   na

Praça  dos  Três  Poderes,  n.°  74  -Centro,  devendo  as  proponentes  entregar  seus

envelopes de documentação até às ghoo do dia 7 do mês de dezembro de 2011,

para os participantes cadastrados, e até três
não cadastrados.  e os

dias antes para os participantes

envelopes  contendo  as  propostas  comerciais  até  às  ghoo

do dia 7 do mês de dezembro de  2011, para todos os participantes.

0  Edital  detalhado,  seus  anexos  e  a  minuta  dos  instrumentos  contratuais

estão   disponíveis    no site   www.camara acarei.s ov,br    e    ainda poderão   ser
retirados   em   CD/Room   por  todos   os   interessados   no   Setor   de   Licitações   da

Câmara  Municipal de Jacareí,na  Praça dos Três Poderes,  n°  74 -Centro, Telefone

(0_12)   3955.2200,   das   sh   às   11h30   e   das   14h   às   17h,   onde   poderão   ser

esclarecidas possíveis dúvidas.

Praça   dos   Trés    Poderes.    74    -CLP       1]    ,i]7,90l     -C`u\ti    Pttstai    2!8    -I   .`1         (   12).T`t)55-J=0\)    ,    I-a`      ii   1:)-``)51--8()8
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OBJETO:            contratação  de  empresa  especializada  em  obras  de  engenharia,  para  a

execução  de  refoíma  em  áreas  existentes  no  prédio  da  Câmara  Municipal  de  Jacareí

com fornecimento de equipamentos ,  materiais e   mão-de-obra.

Jacareí,17 de  novembro de 2011.

Praça    d(is     lrés    Pocl.`rcs`    7í    -CEP       1:     `2T-C/\)i     -Cai\ti    Po.`itii    228    -Tei         (   i2t``9_i5-=2Üo    -!   <i\      /   i2)_``t/_i   i-78()8
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