
PREFEITURA MUNICIPAL DE J ACAREI

MEMORIAl, DESCRIIIVO QA REFORMA QA CALCADA pI, CAMARA M!J~ICIPN.

PR OJETOS

1 Reforma ua ~a de todo 0 enlOmO do J)'edoO da ~mara MurMo pal.

Indu'ndo a troc:a oe reve5I,mel'ltO,~ de f8l_8 ae se""~ grarnada

mstalacAo de pi&o tal ll 0 de tampat pre.moldadall para pedefltres

2 Reforms das rampas <III aCllUO 85 enltadAS do P'ttdJO com troca do

re'o'8SumenlO e II'\~ do PlfIO I8tJI

3 Reltl'ada do gradII de Iligurls loca,s It inRa~em Otltl'Ol

4 RelJtada de h e'ra . ,USlente e I n5lal~ de nova tltm O\,Itro loCal) It

ccmslllJt;Ao de base fllvasUda embal_o da noya II_aim

5 ConSlrueAo de tamlnho (cal~lPBra acesec /l nova heIrs

6 P1anuo de f'IOYlIl arvores

7 Rellr8da de auas 8NonlS e re~ (para uansplarll8) e lranspot1e de 301

espeeee ale 0 Vlvel!O Mun'Cfpall1e JlIC8rttl

8. SUbSlltu,!fAO do palsagllmo a_lslente pol' novo

9 O,mln\.l~ It1 altura das muretas QUe on::undam a rampa de I!lCeSlIO •

entrada de I8f"'II905

lO,PlOlu'" das ca''''' embulldas no pI&O. dU casas de gils pamel eltttnco lao

lado de neva lI.olra) fI de lodi'l l as muretee (da ramps de scesec lit dOlI

grBChs)

1l.AurnenlO da CUMlIu's da ~s em dol8 loca" (na q~ cia cam;Jt8
MUOlQpal e na Quadta do FOn.im ), w.,h;wme projelo 8l"IlUJletOr!ICO

12,ExecuyAo de aree de descanso com plso em deck ce mada " . pllishCO,

c:ob8f1UrB em vlg8s de madolra (~Isl e compralel(ecu~ de If~ S bancos

ee oo..oeto com ftoreiraI (s p8lgo1a nAo In fect1amef\1O em Y1drol



FISCAUZACAo E CONTRA TAD A

A obr.l sera necenzeca pot pessoal oerrenceote a CamAra MunICipal de Jeca ret

A peS508 nSiC3 au JUridlC8 deaignad_ peIa tonlT8lanle para l ,scalWlr a IlXecll'VAO des

obral e Bef.~. dQrcIvan1e somplesmenle clenOll'lInada F1SCAUZAcAo.

A obra devera ser conclllZld8 pol' pessoaF pertencenle • emprna~llflC8da I\B

m,nUIa do cor uratc. d0f8Vl'lnle dftOQminada simplesrmmle CONTRATAOA

A SUpel'\l'Ua dol trabalhos, Uinta da FISCAllZAcAO como d_ CONTRATAOA,

cleYeJj eslar serT1pre 8 cargo lH urn el'lgel'll'WttrO QYIl. CWoidamenle F\aOoI 'l8c\O e

reglSlr9do no CREA-SP

OIREITOS E AUTORIOAOE OA FISCALIZACAO

A FISCAlIZAc;Ao POcIer8 eltJgll'. a ~Iquet momenta. lH p!eIlO cI'''ei to . que

MJam Bdotadas peta CONTRATAOA. provlcl6noas sup!emenlares flElCeU3rias •

Mtguran.;a dos SOIVU;OS e so born AndamenlOc e obra

A FISCAlIZAcAO lera plena aulondade para suspender. par melOS am'9illlEtis

au nAo 08~ da~. IOtal au paroalmtlflliit semprv que tulgar c:orwenoenle . pot'

rnoI~ 1l'N;n1COS d,sclphllllreB. de MgUranye au 0IJtt06

INTROOUC;: AO

DESCRICAo OA OBRA

A obra. obleto (\0 Pf'!l'56nle Mamonel De5cr lloVO, clevert 561 e~eOJta4a na ares

ce domlnlo pUbl,co 5110 a Pra.;a eoe i rAs Poderes. n" 14 Cen lro . Jacarel - S.P.,

compreend<!ndo os HgU,ntea MIfVll;OS '

I Reforme d.~ de toOo a Bl'ltoma do pn&d1O cia camara MunICIpal .

tl'C!UlndO a troca de llI_tlmenlo. cna(fAc de f8 1~a de~ gramada.

Instalac;.ao de prec laW a c e rampas pre.motdadas para peoesnes

2 Reforms das rampas de aceuo as ,,",rOOM do pr6d1O com troca de

nlWStHTlento e Ir'l5t8~ de fM50 tatd

3. Retlfada do grad" de .".loc:IIis. ' 1l:lII1~.,eq em OUlroe

4 Retlf8da de Irxetla e.,atente e In8lel~ de nova (em 00110 local) e

constru~ de baM leVMlldll ~mbalkO da nova It••,ra

L



6 P1antlO de novas aNOr" t II I~ 3
7 Rel 'rada de du<ts 8t"l1Qnt1 e f81~ lp.ara lTansplsnte ) e trBnsporte de 34

esoeces al8 0 VMt,m MunICIpal oe JKare;

s. SubshllJ~ do palS3g15"'lO e _;slan t., pol' I'IO'o'Q

9 D'mmUlr;Ao da allure das muralas que ceccroam a rampa de acesso .II

entra da de seNII;:O$

10 Plnlura dils cal . as emOUllQaS no PI80. dee casas de gas. pame! elelrico tee

l8do de nova l,.eail ) 8 de todas as rnuretB$ fda ramps de K:eUO e 001

.-.)
11 Aurnenlo oa CUfV8tuI'B 118~ em l50lI loca,S Ina~ ee ctmara

MunICIpal 8 n8 Q\l~ra do FOrum l. Wl!ftw",~ projeto arqu,letOnlCO

12 E.ecut;Ao De aftla de dftcanso com plSO em deck ce rnade,ra-plllslJW,

cooenura em VIgilS de madeira (pftrvo!a) e comprale.ecul;Ao de ttb bencoe

de concreto com 1I0(("'ilS ,e pergola nlo tera tecnememe ern v~rol

CONDlc Oe s GERAIS

MAo-ee-OSRA

Cabera a CONTRATAOA. manter , no C8ntelfO de Il8M~. m&o-d&-Obra ern

nurrero e Qualll,C8.;oes compatlvelS com a natureza de cora 8 com leU cronograme, de

modo a ,mpnmlr itOS Irabalhos 0 nlme neceutifiO ao ClJmpnmenlO dos praz09

conlrallJa is

Enquanto durar a ocn • ale SIa KeI~ peIa FISCALlZAcA0 , •

CONTRATAOA ~ mantl!lt. ~ per;odo .rnegra!, um mestrlMl&-Obraa com

con"KlmenlO e e_pen6noa suflClenle para comandaT as eQl.I'PeS M obra e s lender.s

soIlCrta¢es da FtSCAllZAcAO

Toda a mllo-de-<lbra , empregada pela CONTRATAOA na e .eaJ~O dos

58NU;OS. devertl apresen lar Quahf,ca~ tal que propoleione procIutos f,nalS

teeniCarneole bern IUecutadoa • com acab8l1'18f1lOS esmeracto. cenlorme previsto !lit

PIan~na OutlOli laUva e QuaIJlahva

DO TRABAlHO E Se GURANCA

A CONTRATAOA Obrtga-ae B ClJm[lfl f lOOas a8 e.~nCla. cas leu! e normas de

segu rallC8 If I'lIQlene do ttBbalho . lomecendo 05 eq u'pamenloa OB pro te~ lJ'tdlvll:llA1l a

lodoI os operal1Olo. meatres. eiP8Q&hsta8, engenheJl'OS . ',scal' e outrol. 181S alfTlQ:,



...... "'""" d. """_ ~_,.. a"". d. d>u'•• demo..." .._~ ,I ~ ~
rn<I'lUl~~ de e"l,ntorM de '~IO ern 1oQ,. oe f*:Il aoeuo:manu~ de I!!ik¥l

de pnmeII"OS IOCOlTOS OU OUIT08 8qU,pamenloll JUIgadolI oeceuArios

GARANTIAS

A CONTRATADA oevera oleret:et garant,s por e6Cl110. pelo Pl1IZO minim!) de 5

10lna)) 81"106. sobre 01~ lI...eculados • moliteflolil. ullllZ&()Os Este pram sera

c:gntado . partlr ail data de entrega oos~ pele CONTRATADA e do neoess8no

receb!men1O doe mesmos peI8 CONTRATANTE

A CONTRATAQA Ie oboga dentro dol prazos estabeleOdOS em cad8 C850. a

subr;lllul, au I'lIlazer . tern 6nus /I cAMARA MUNICIPAl. 8S partes QUI! 8PteHnt8l1lm

d911,II105 au vlClOS de exeeul;8o

t . SERVU:;OS PREUMINARES

1 1 SaMano oom vlI5QldNyelf)) para peuoa! lk obr8 deYerit let rnstalado

58nltarJo a:ll'I'I vase • chuvelfO petra PeUOlII de obta. ooletn,'O de 2 modulos

tn<:!tlslw Instal~ . aPB",lhos. n18prov&ttado 2 1I1ILM 11 00 unlllade)

1.2 Barracao de obtl. devera sar c:onslruldo barmdlO de core pam dflpOsito em

tetees de madeira. cotlertum ern fibrodmento 4mm , II'ICIUsa plll.O argllm8saa

IJWQD 1 6 ",menlo I! 8_ 1500 m'15.00m" 3.00m1 e p8 (llr8lto de 3.00m

1 3 Aauisgg • !W!!!tamr!lO D!aca de obra pl8ca da obrB em etlage ce 8lfO

galvanlZ800 Medldas J .6Om (complimento) " 2 ,25m (altura) " !.1 QIn'
A pIaca de obnI devera Nt il'lSlalada Quando do ln lclo doll obnI. em local II S6f'

daflnldo pel. F1SCALlZACAO, permenecenoc ale a anlrega dtlf,n,tI'IlI da

mesma

' .4 reoyTe CSt ye<!acao tllpume de chapa de mMIelf8 oom~ 16mml 

PlfIWrcII il cal - llDI'O'ittltilmento:b. Os liIpumes I~ 0 DarracAo da Obra e

a area da (;lI~aQue "lara Rndo relormada ( a~ do lapume 2.1Om)

I 5 LIQII¢t!' prtd~S!S de aQys ' 11;11 ceveiete pvc com feg'Slro 1fr - fDmftCimenlo

I In&ta lacao (01 unidade l

l-
•



16 iJ<l_ do _ om no'" d. ~ ,-"-- "" ':ft;1. 5
esgoIO .en.-R ON l5Omm. l1a caUl. 0118 a rede. ,ndulOdo esea

rsaleno at' 1.00m. composlQ POI'" 1365m de IUtlO PVC sMe-R ngoto ON

150rnm - IOlr.eomenlo II .".ta~ IQ! 1I1llCladeJ

2. RETlRAOAS E DEMOLlcOeS

2.1 PttmohC3Q manual de OIIQ I con\!1lprso: demol~ de~ espesJUrlI ale

-4 em Toda .. Area cia calt;ada de'Yera r.er ()emoII(1a, exoetuandl>se 01 11 C81l!e'rtJlI com

arYI:JtU elUS\&f'Iles na Cfll9Jda Area a lief dernoIIda '" 554 11 ",.

<. <. Remocao a' D'SO mlerkayadQ nat [amoo", de ace559 · 125.54 or

2,] BefDOCiO de grama Mfa . COf!slrucAQ de CUml!lhO ca' cado jllfJ a nova li l e ll a

e para 8 base da nova lI. elm ,. 10,33 1Il'

2 4 QirTul'Iu!Clo loemo!do' dI aJlura 1", !!!Uftta5 aye C!f9Jndam a !8mpa de

PISSO aentrada de S6!Y!t01 '" 1 33 m'

2.5 Cartla e d!l!tGtUy<l mecaO!zada de enlylOO em C8mlnMo basculanle de 6 rn'
VolumeII ser removKlo

554,71 In". 0,04 m.: 22,19m'(ltem 2.1 )

125 8A 1Tt'. 0.08 m" 10.07 m' ('tem 2 2)

IO,3J ",. I 0 ,15 m " 1,55 m' lrtem 2.3)

1,33 m'( 'Iem 2 4 )

Total 35,14 m'

3. ALVENARIA E ESTRUTURA

3 1 Com!ruc19 de cam",'!Q calcec:!o ale a nova hlle'ra , b!!se ga nova !'"erra '"

l Q 33 !II'"
3 2In&talac60 de Q!1O@m", de CQ!lQeto ri-mo!!M9 de aer» ib bdade

J 3 Aumento 9& ClIfVlI tur& CI& ca!caqa tID doll Iocail (na cuadra da Cimsrn

MyniclPal , os guadra do FQr\lm ), conlQfID!! prOlato araul!etOnloo " 6,46 m'



4 . GRADIS

4 3 GrJsli! melahco a rehrar '" 103,37 m

5, PISOS

5 1 PlIO Mid dlloo!lal !omeom"I'110 e auenl8menlO oe PlIO 18111 d~1

'mantlo (omoenlO) 40_-40Jt3cm

Ares 111,81 m'

52 PlIO "'Ii! de plena lomltClmenlO e assenlamenlo de P1110 t!llI ! de alerta

amarelo (C1mento) 4Ox40Jt3cm

ArM. 8 .25..!!t

5 3 Pilla em placeS de Cimenlo, mOlMa 6Q ~ 60 em '" 382 72 00'

54 PlIO ceralJ!!CO O!WI (40 1I 4Q em) oar. IOsta!ar tmbal!50 do !'!Q'lI1i he" =

207 m'

5.5 Piso em deck de mad8lra-o!tll !rCO com rQgua!! de Q, 10m a 3 00m 1IQ9!8dU

em D81TQlel =26 72 rn'

6. PAJSAGISMO

6, I Gramae,meralda = 170,17 m'

6 2 lresroe hefbstil = 89.71 m'

03 Sr!'QO!'!lLIm ongU$!tI!WIJ! · 345,76 m'

6.4 Traooemba COlla:; 73,Q1 m' 1
./
•



6 5l1Yilnda" 139 0 1 m'

6 6 Hemeroca't '" 143,65 m'

6 .7Ref>9(!B IAryore l " dulS un!dad,1 8d41ta' •

6.8Belrada (De!o mfl!odo dil "saOOT!8") e "n,m' Ill) Q Vlyt,rp Murpooal dt>

Jprel das ,eaUlnles esptgeS

• Palmelra Phoenlll : dlz unidadls

- cee nove utlldaOes

. au.,Mo 15 unldadM

6 9 Beli@da de duas aryotes ums da 8Sp&cJ' Schafflem , 0\l1f8 contleClda

como tiro/ore d B PataCl

7 PINTURA

7 1PIDIurCl diU ca,.as emOl.llldas no 0'59, dBS casas de gas paine! eletroco l ao

lado da nova 11)('trJ l e de lOOn as myrel85 Ida fampa dl! aCJlm I dos

grad'" na cor brang {fqllq 'QSC8 '

• ESTRUTURA EM MADEIRA

8 1 Pefoolado da madelfD com 21 yl9a' IO,Q7m II Q,3Oml de P@rpba

t . ELEMENTO EM CONCRETO

9 1 Banco em congelO oom norelfall lirA, ulltdsdesl bal1C9 ce concreto (sum

Incosto) plllla dO com dlmensOee de 1,50m • a,60m )( Q,50m ("1I4ra ) 8 f10llllril l em 8UDS

IBlerais (Q,8Om )(a.13Om II O,5Om)contOflTle prOlelO 8fQulletOnlOO loIh8 04!G'

10 U MPEZA G£ RAL DA OBR A

t,., Llmoe18 de superficies IImpela de lIuperflcl~' com j810 118 8118 pr&aal1lo de

life agua ~

,



ETAPAS DA oeRA

A camara Murnopal nao lera Il8U tunoorwmento 1fI1em)mpjd(l dutilnll!l 8 Qbra

Pare Ianlo. preyer 0 &Ce88O 80 Pf6d1O em Iodas aa elapas.

SERVICOS FINA lS

Todo5as ma!61Ie'1i provenl8nles da obra ern queslAo deverao SftI' remoYIdos oc

local A ClDl'dJsAo 50 lMIrlleleluada , 8005 8 hmpeza, ret.rad8 doIlIQUipamenlos e 8POS

VlSlOna da FiSC9'~

IN-v""'~"""" -l1.J
Aulora 'de PfOJelo

ArqUiteta laura MagnatL PerfllJ

•



ÁRVORE A RETIRAR

LIXEIRA A RETIRAR

GRADIL A RETIRAR

GRADIL A RETIRAR

ARBUSTO A RETIRAR

PORTA DE SERVIÇO

MURETA ADIMINUIR (ALTURA)

MURETA A DIMINUIR (ALTURA)

Arqtª Laura Magnatti Pereti __________Gerente de projetos arquitetônicos e desenho urbano
Arqto José Giovani Gonçalves__________________________________ Diretor de urbanismo
Arqtº Valter Lucio Corbani________________________________ Secretário de Planejamento

ESTUDO DE REFORMA DA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PREFEITO HAMILTON RIBEIRO MOTA

Folha

01/04

Escala: indicada
Data: 05/09/14
Des.: Laura
Tel: 3955-1952

estudo arquitetônico - reforma da calçada (Câmara Municipal) 03 - folha 01

 1 : 200
Planta-baixa - existente1

Perspectiva 012

Perspectiva 023



RESEDÁ A PLANTAR

RESEDÁA PLANTAR

DIMINUIR A ALTURA DAS MURETASQUE LIMITAM ESTA RAMPA

INSTALAR GRADIL

INSTALAR LIXEIRA NOVA

EXECUTAR ESTA CALÇADA PARAACESSO À LIXEIRA

INSTALAÇÃO DE RAMPA PRÉ-MOLDADA,PISOS TÁTEIS E FAIXA DE SERVIÇO
GRAMADA

SUBSTITUIÇÃO DO PISO MOSAICO PORTUGUÊSPOR PLACA DE CIMENTO (60 x 60 cm)

INSTALAÇÃO DE RAMPA PRÉ-MOLDADA,PISOS TÁTEIS E TROCA DO PISO POR
PLACA DE CIMENTO

AUMENTAR A CURVATURA DAS CALÇADAS, INSTALAÇÃODE RAMPAS PRÉ-MOLDADAS E PISOS TÁTEIS

INSTALAÇÃO DE RAMPAS PRÉ-MOLDADASE PISOS TÁTEIS

INSTALAÇÃO DE RAMPAPRÉ-MOLDADA E PISOS TÁTEIS

INSTALAÇÃO DE RAMPAPRÉ-MOLDADA E PISOS TÁTEIS

SUBSTITUIÇÃO DOPAISAGISMO EXISTENTE
(com exceção das árvores e
arbustos)

RESEDÁ

LAVANDA

IRESINE HERBSTII

SYNGONIUM
ANGUSTATUM

GRAMA
ESMERALDA

TRAPOERABA ROXA
(Tradescantia pallida purpurea)

HEMEROCALE
(Hemerocallis x hybrida)

LEGENDA - PAISAGISMO

Arqtª Laura Magnatti Pereti __________Gerente de projetos arquitetônicos e desenho urbano
Arqto José Giovani Gonçalves__________________________________ Diretor de urbanismo
Arqtº Valter Lucio Corbani________________________________ Secretário de Planejamento

ESTUDO DE REFORMA DA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PREFEITO HAMILTON RIBEIRO MOTA

Folha

02/04

Escala: indicada
Data: 05/09/14
Des.: Laura
Tel: 3955-1952

estudo arquitetônico - reforma da calçada (Câmara Municipal) 03 - folha 02

 1 : 200
Planta-baixa - proposta1

Perspectiva 032

Perspectiva 043



Arqtª Laura Magnatti Pereti __________Gerente de projetos arquitetônicos e desenho urbano
Arqto José Giovani Gonçalves__________________________________ Diretor de urbanismo
Arqtº Valter Lucio Corbani________________________________ Secretário de Planejamento

ESTUDO DE REFORMA DA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PREFEITO HAMILTON RIBEIRO MOTA

Folha

03/04

Escala: indicada
Data: 05/09/14
Des.: Laura
Tel: 3955-1952

estudo arquitetônico - reforma da calçada (Câmara Municipal) 03 - folha 03

Perspectiva 051

Perspectiva 062



RESEDÁA PLANTAR

RESEDÁ A PLANTAR

IPÊ ROXO (a manter)

PALMEIRA PHOENIX (Tamareira-anã)YUCA (a manter)

PALMEIRA PHOENIX (Tamareira-anã)

YUCA (a manter)

SCHEFFLERA(a retirar)
PALMEIRA PHOENIX (Tamareira-anã)

ÁRVORE DA PATACA (a retirar)

CICA
CICA

CICA

CICA

CICA

CICA

RESEDÁ (a manter)

IPÊ ROXO (a manter)

PALMEIRA PHOENIX

CICA

CICA

RESEDÁ(a manter)

PALMEIRA PHOENIX(Tamareira-anã)

RESEDÁ(a manter)

RESEDÁ(a manter)

CICA

PALMEIRA PHOENIX (Tamareira-anã)

PALMEIRA PHOENIX(Tamareira-anã)

PALMEIRA PHOENIX (Tamareira-anã)

ARECA BAMBU (a manter)

YUCA (a manter)

RESEDÁ(a manter)

YUCA (a manter)

ARECA BAMBU (a manter)

YUCA (a manter)

YUCA (a manter)

03 VASOS COM BUXINHO(a remover)

13 VASOS A REMOVER

PALMEIRA PHOENIX (Tamareira-anã)

CICA

JASMIM-CAFÉ(a manter)

12 BUXINHOS(a remover)

ESPIRRADEIRA (OLEANDRO)(a manter)

PALMEIRA IMPERIAL(a manter)

UVA JAPONESA(a manter)

PALMEIRA IMPERIAL(a manter)

PALMEIRA PHOENIX(Tamareira-anã)

IPÊ-ROXO(a manter)

A MANTER

A MANTER

ESPÉCIES DE ÁRVORES A PLANTAR / REMOVER / TRANSPLANTAR

- ESPÉCIE A PLANTAR: RESEDÁ (duas unidades)

- ESPÉCIES A REMOVER:

     - SCHEFFLERA (uma unidade)

     - ÁRVORE DA PATACA (uma unidade)

- ESPÉCIES A TRANSPLANTAR (*):

     - PALMEIRA PHOENIX (dez unidades)

     - CICA (nove unidades)

     - BUXINHO (15 unidades)

* : AS ESPÉCIES SERÃO TRANSPLANTADAS NO VIVEIRO
MUNICIPAL DE JACAREÍ. ELAS DEVERÃO SER RETIRADAS DO
SOLO ATRAVÉS DO MÉTODO DA "SANGRIA" E DEPOIS
TRANSPORTADAS ATÉ O VIVEIRO.

DECK DE MADEIRA (A = 26,72 m²)réguas de madeira-plástico de
(0,10m x 3,00m) apoiadas em barrotes.
Portanto, as réguas não ficarão diretamente
apoiadas no piso e sim suspensas.

BANCO DE CONCRETO PINTADOCOM FLOREIRAS LATERAIS
(03 unidades)

YUCA (a manter)

1 , 5 0

0 , 6 0

0 , 6 0

0 , 6 0

BANCO: 1,50m x 0,60m(altura: 0,50m)

FLOREIRA: 0,60m x 0,60m(altura: 0,50m)

PERGOLADO DE MADEIRA COMPOSTOPOR 21 VIGAS DE PEROBA (0,07m x 0,30m)
SEM COBERTURA

Arqtª Laura Magnatti Pereti __________Gerente de projetos arquitetônicos e desenho urbano
Arqto José Giovani Gonçalves__________________________________ Diretor de urbanismo
Arqtº Valter Lucio Corbani________________________________ Secretário de Planejamento

ESTUDO DE REFORMA DA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PREFEITO HAMILTON RIBEIRO MOTA

Folha

04/04

Escala: indicada
Data: 05/09/14
Des.: Laura
Tel: 3955-1952

estudo arquitetônico - reforma da calçada (Câmara Municipal) 03 - folha 04

 1 : 200
Planta-baixa - árvores1

1 : 150
Planta-baixa -  descanso3

 1 : 50
Descanso - detalhe4

 1 : 50
Pergolado5

Vista do descanso6
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PALÁCIO DA LIBERDADE 

MNLO 

 

 

ANEXO II 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

(Art. 7.º, inciso XXXIII da Constituição Federal) 

 

 

 A empresa............................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

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

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.º, inciso XXXIII 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.º 8.666/93, previsto na Lei n.º 9.854/99. 

 

 

Local e data. 

 

 

_________________________________________ 

Empresa (por seu representante legal) 

(firma reconhecida) 
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ANEXO III 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

D E C L A R A Ç Ã O  

DADOS PARA ELABORAÇÃO DE EVENTUAL CONTRATO 
 
DADOS DA EMPRESA 
 
Razão Social:   

Nome Fantasia:   

Ramo de atividade:   

Endereço:   

Bairro:   

Cidade/Estado:   Cep:   

C.P.F/C.N.P.J.:   Inscrição Estadual:   

Inscrição Municipal:   

Banco:   Agência:   c/c:   

Telefone: (    )   Fax: (    )   

Email:   Site:   

Contato:   Cargo:   

Celular: (    )   

Nota Fiscal :   

Material: 
(eletrônica) 

(danfe) 
Sim  (       ) Não:  (       )  

Serviço: Sim  (       ) Não:  (       )  
 
DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
Nome:   

Cargo na empresa:   

Nacionalidade:   

Estado civil:   

Residência:   

RG/órgão expedidor:   

CPF:   

E-mail:   
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ANEXO IV 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa ............................................... , CNPJ nº ..................................., 

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

Tomada de Preços 001/2014, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 

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

administrativa, civil e criminal. 

 

 

 

Loca e data 

 

 

 

 

 

Nome do Representante: 

RG e CPF 

Carimbo da empresa 
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ANEXO V 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Jacareí, .... de ..........de 2014. 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ 

 

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2014 

 

Prezados Senhores, 

 

 ......................................... (nome da empresa), inscrita no CNPJ 

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

essa Comissão Permanente de Licitações a sua proposta para contratação de empresa 

especializada em obras de engenharia, para execução de reforma da calçada e áreas 

externas da Câmara Municipal de Jacareí, 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: 

R$...................(..............................................) 

 

Prazo máximo para execução dos serviços 60 ( sessenta ) dias. 

ANEXA À PROPOSTA, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CRONOGRAMA FISÍCO-

FINANCEIRO, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO PRAZO ACIMA ESTIPULADO. 
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 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: 

 

 



 Tomada de Preços 001/2014 
 

Anexo VI 

Praça  dos Três  Poderes,  74 -  CEP: 12.327-901 -  Caixa  Pos ta l 228 -  Tel. :  (12)3955-2200 -  Fax: (12)3941.7808 

Site : www. jacare i. sp. leg.br                           e -ma i l :  mir iamdenigr is@jacare i. sp . leg.br   

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

          MNLO 

ANEXO VI 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

 

P R O C U R A Ç Ã O 

 

 

 A empresa .................................... , devidamente inscrita no CNPJ/MF 

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

............. , e do CPF/MF n.º ...................... , a quem são conferidos 

poderes para representar a empresa outorgante junto à Câmara 

Municipal de Jacareí, na Licitação Tomada de Preços 001/2014 em 

especial para firmar declarações e atas, 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) 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO  INSTRUMENTO  CONTRATUAL  

 

CONTRATO nº _________ 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS QUE ENTRE SI FIRMAM A 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ 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 

nº 50.437.516/0001-76, sediada na Praça dos Três Poderes, nº 74 – Centro, na 

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

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO, brasileiro, solteiro, portador da 

cédula de identidade RG nº _________________SSP/SP, inscrito no CPF/MF 

sob o nº _________, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e 

de outro lado a empresa __________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

________, com sede na cidade de __________, na _________, neste ato 

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

cédula de identidade RG nº _________________SSP/SP, inscrito no CPF/MF 

sob o nº _________, doravante simplesmente denominada como 

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS decorrente da licitação modalidade Tomada de 

Preços n° 001/2014, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

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

mediante as cláusulas a seguir especificadas. 
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CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

Contratação de serviços de execução da obra de reforma da calçada e áreas externas 

de todo o entorno da Câmara Municipal de Jacareí, incluindo a troca de revestimento, 

criação de faixa de serviço, grama, instalação de rampa de piso tátil e de rampas pré-

moldadas para pedestres, que deverá obedecer ao projeto básico de arquitetura, memorial 

descritivo e cronograma físico-financeiro (ANEXO I e V), 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 no Edital 

Tomada de Preços 001/2014. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO VALOR 

2.1- O valor global do presente CONTRATO é de R$ _____(valor em reais e por extenso). 

2.1.1- O valor de R$_____ (em reais e por extenso) será atendido, no presente exercício, 

pela conta da dotação 01.01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.00. 

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. 

 

CLÁUSULA 3ª - DA GARANTIA CONTRATUAL 

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

R$ _____ (5% 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 II, 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 

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

assumidas. 

 

CLÁUSULA 4ª - DO PRAZO 

4.1- O 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 na 

data de início da vigência do presente instrumento contratual. 

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

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, ou mediante justificativa poderá 

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

observando-se o disposto no art. 57, § 1°, incisos I a VI, e art.65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1- O pagamento será efetuado por transferência, deposito ou boleto bancário, 

mensalmente, 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; 

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

compensatórios à fração de 0,033% ao dia sobre o valor da parcela devida, salvo a 

incidência na cláusula "5.1.1", que desobriga o pagamento de correção monetária, juros ou 

multas pela CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA 6ª - DA FISCALIZAÇÃO 

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- O exercício da fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE em hipótese alguma 

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

 

CLÁUSULA 7ª - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1- O 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° 001/2014 (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 mensalmente 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 escrito e de forma fundamentada, quais as discordâncias e objeções 

entende pertinentes, para posterior apreciação pela CONTRATANTE. 

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. 
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7.2.3- O 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 entregue 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. 

 

CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1- Caberá à CONTRATADA: 

8.1.1- Executar a reforma da calçada 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 

001/2014 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 corridos, notificação feita pelo 

Engenheiro Fiscal nos termos da cláusula "6.1-" 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; 

8.1.6- prover seus empregados com EPI’s  equipamentos de proteção individual 

adequados  à execução dos serviços objeto da contratação, mantendo 

documentação que comprove a entrega e treinamento sobre sua correta 

utilização, bem como supervisionar a efetiva utilização dos EPIs; 

8.1.7- responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas os 

empregados quando em serviços, por tudo quanto às leis trabalhistas e 
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previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da 

atividade ora Contratada; 

8.1.8- desvincular da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer funcionário ou 

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

Fiscalização da CONTRATANTE; 

8.1.9- obedecer ao constante na CLT, com todas suas alterações, bem como na Portaria 

n° 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho; 

8.1.10- 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; 

8.1.11- responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

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

decorrentes da execução do CONTRATO; 

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

apresentadas no processo licitatório; 

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

que a represente integralmente em todos os seus atos; 

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

que possam vir a afetar o objeto do presente CONTRATO; 

8.1.15- 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 prejuízo do 

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

 

CLÁUSULA 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. 

 

CLÁUSULA 10ª - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

10.1- Integram o presente CONTRATO, como se aqui transcritos, os documentos a seguir 

especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes: 

10.1.1- Edital da Licitação – Tomada de Preços 001/2014 e seus Anexos. 

10.1.2- Proposta datada de (data da proposta). 

10.1.3- Nota de Empenho (número do empenho) emitida em (data de emissão). 

 

CLÁUSULA 11ª - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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 º 8.666/93: 

11.1.1- Multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato para o caso 

de inexecução, sem prejuízo da cobrança de indenização suplementar se apurado 

que os danos decorrentes do descumprimento contratual excederem a esse valor; 

11.1.2- Multa de mora de 2% (dois por cento), para o caso específico de atraso injustificado 

na realização dos serviços, calculada sobre o valor do contrato ou sua parcela, 

quando for o caso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados 
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proporcionalmente aos dias atraso, com base no valor do contrato ou da parcela 

em atraso; 

11.1.3- 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 a 

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

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

Administração 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 hipóteses 

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 conseqüências 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; 

12.1.3- o cumprimento irregular de quaisquer cláusulas contratuais, especificações, 

prazos ou projetos; 
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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. 

 

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES 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- O presente CONTRATO entrará em vigor em ................., sendo sua eficácia 

condicionada à publicação oficial deste Termo. 

 

CLÁUSULA 14ª - DO FORO 

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. 

 

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. 
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Jacareí, (DATA). 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ 

Contratante 

 

 

EMPRESA 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

1.  

RG: 

 

2.  

RG: 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

M A N I F E S T AÇ Ã O  D E  I N T E R E S S E  

 

Caso haja interesse na participação na presente licitação, solicitamos o 

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

Câmara Municipal de Jacareí, inclusive através do e-mail janelit@jacarei.sp.leg.br ou do 

fax nº (12) 3951.7808, para que possa receber eventuais alterações do Edital e demais 

informações que se fizerem necessárias. 

 

EMPRESA 

(razão social completa) 

 

C N P J  

ENDEREÇO 

(completo) 

 

TELEFONE  

FAX  

PESSOA PARA 

CONTATO 

 

E - MAIL  

Nº do EDITAL 

RETIRADO 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

 

DATA: _____/_____/_______ 

 

NOME E ASSINATURA DO INFORMANTE: 

 ___________________________________ _______________________ 

 Nome Assinatura 

mailto:janelit8@jacarei.sp.leg.br
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ANEXO IX 

 

A V I S O    D E    L I C I T A Ç Ã O 

 

Tomada de Preços nº 001/2014 

 

A CÂMARA 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 nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 

8.883/94, artigo 22, inciso II parágrafo 2°, e artigo 23, inciso II, alínea “b”, e pela Lei n.º 

9.684/98, com a abertura de envelopes prevista para o dia 13  do mês de novembro de 

2014, às 9h00, no Plenário da Câmara Municipal  de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, 

n.º 74 – Centro, devendo as proponentes entregar seus envelopes de documentação até 

às 9h00 do dia 13  do mês de novembro de 2014, para os participantes cadastrados, e 

até três dias antes para os participantes não cadastrados, e os envelopes contendo as 

propostas comerciais até às 9h30 do dia 13 do mês de novembro de  2014, para todos 

os participantes. 

 

O Edital detalhado, seus anexos e a minuta dos instrumentos contratuais estão 

disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br ou poderão ser retirados para cópia em pen 

drive ou outro tipo de média gravavel fornecido pelo licitante no Setor de Licitações da 

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

(0__12) 3955.2243, das 7h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h, onde poderão ser 

esclarecidas possíveis dúvidas. 

 

OBJETO: contratação de empresa especializada em obras de engenharia, para 

execução de reforma da calçada e áreas externas da Câmara Municipal de Jacareí. 

 

Jacareí, 24 de outubro de 2014. 

 

ANDRÉIA SALGADO CÉSAR MOTA 

Presidente da Comissão de Licitações 
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