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Edital Pregão Presencial nº 013/2017 
OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIS 
CPL/EAP 

19491919

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) 
 

Processo nº: 106/2017 
Modalidade: Pregão Presencial nº 013/2017 – PP 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. 
Regime de execução: EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. 
Objeto: OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIS, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 3603/2017, PARA A NOVA SEDE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. 
 

EDITAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI). 

 

Data: 18 de setembro de 2017 

Horário de Credenciamento: 09h30min  
Horário de início do certame (abertura): 10h00min  
 

Local da Realização: Rua Três Poderes, nº 65 (antiga Rua Bahia) - Jardim 

Paulista – Município de Suzano – Estado de São Paulo. 

 

1. PREÂMBULO 
 

1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, situada na Rua Três Poderes, 

nº 65, Jardim Paulista, Município de Suzano, Estado de São Paulo, 

representada pela sua Mesa Diretiva, composta pelos Excelentíssimos 

Senhores Vereadores José Izaqueu Rangel (Presidente), Antonio 

Rafael Morgado (1º Secretário) e Max Eleno Benedito (2º Secretário), 
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todos  residentes e domiciliados neste município, traz ao 

conhecimento dos interessados que realizará certame licitatório, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, destinado à OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIS, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO E ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 
3603/2017, PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SUZANO. 

 
1.2 O presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, 

autorizado pelo Ato da Mesa nº 024/2017, de 28 de abril de 2017, será 

regido pela Lei Federal nº 10.520/02, e pelo Decreto Municipal nº 

7.370/05, com alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 

8.021/11; e, ainda, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93; 

pelas Leis Complementares Federais nº 123/06, 128/08 e 147/14 e pelo 

Decreto Federal nº 8.538/15, bem como pelas condições estabelecidas 

neste Edital e demais normas legais pertinentes. 
 

1.3 A sessão pública do Pregão Presencial em epígrafe será realizada no 

Plenário da Câmara Municipal de Suzano, localizado na Rua Três 

Poderes (antiga Rua Bahia) nº 65, Jardim Paulista, Município de 

Suzano – Estado de São Paulo. 
 

1.4 A sessão pública do presente certame ocorrerá no dia 18 de 
setembro de 2017 às 10:00 horas, sendo o credenciamento dos 

interessados iniciado às 09:30 horas do mesmo dia, impreterivelmente. 
 

1.5 A sessão a que alude o subitem anterior será conduzida pela 

Pregoeira Oficial, a Sra. FERNANDA ENGEL BARROS LÔBO ou 
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pelo seu substituto, o Sr. ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA, ambos 

designados pela Portaria nº 286/2017, de 02 de agosto de 2017. 
 

1.6 A Pregoeira oficial (ou seu substituto) será auxiliada pela Equipe de 

Apoio também designada pela Portaria nº 286/2017, de 02 de agosto 

de 2017. 
 

1.7 As Portarias de designação mencionadas nos itens “1.5” e “1.6” fazem 

partes integrantes e inseparáveis dos autos do processo do presente 

certame. 
 

1.8 Na eventualidade de não haver expediente na Câmara Municipal de 

Suzano, por fato superveniente à fixação de datas que coincida com a 

data designada para a entrega dos envelopes, o início do julgamento, 

ou a continuidade deste, ocorrerá no 1º (primeiro) dia útil subsequente, 

na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Pregoeira, 

definir outra data e horário, fazendo a divulgação no QUADRO DE 

AVISOS GERAIS, na PÁGINA DA INTERNET (Home Page) da 

Câmara Municipal de Suzano e nos jornais nos quais foram divulgados 

os chamamentos do presente certame. 
 

1.9 O presente Edital encontra-se disponível, a todos e quaisquer 

interessados, no mural do átrio da sede do Poder Legislativo e na 

página oficial da Câmara Municipal de Suzano na Internet, no seguinte 

endereço: 
 

www.camarasuzano.sp.gov.br/licitacoes 
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1.10 Integram o presente Edital os seguintes anexos, que são dele partes 

inseparáveis: 
 

a. ANEXO I: Modelo de instrumento para credenciamento (modelo 

de procuração); 

b. ANEXO II: Modelo de declaração de pleno atendimento aos 

requisitos para habilitação; 

c. ANEXO III: Modelo de declaração de submissão aos termos do 

edital; 

d. ANEXO IV: Modelo de declaração de Microempreendedor 

Individual, Microempresa ou EPP; 

e. ANEXO V: Termo de Referência; 

f. ANEXO VI: Modelo de declaração de que a licitante não 

emprega menor(es) de Idade (inciso V, art. 27,  da Lei Federal nº 

8.666/93); 

g. ANEXO VII: Modelo de declaração de inexistência de fato 

impeditivo; 

h. ANEXO VIII: Modelo de declaração de que a licitante não foi 

declarada inidônea (inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93); 

i. ANEXO IX: Modelo de declaração de que a licitante se encontra 

em situação regular perante o Ministério do Trabalho e 

Emprego; 

j. ANEXO X: Modelo de declaração de que a licitante atende às 

normas relativas à Saúde e Segurança do Trabalho; 

k. ANEXO XI: Modelo de declaração de veracidade e fidelidade 

das informações e documentos apresentados; 

l. ANEXO XII: Planilha de composição de preços; 

m. ANEXO XIII: Projeto Executivo (elaborado pela Secretaria 
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Municipal de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura do 

Município de Suzano); 

n. ANEXO XIV: Modelo de proposta; e, 

o. ANEXO XV: Minuta do termo de contrato. 
 

 

2. DO OBJETO 
 

2.1 Constitui objeto do presente certame licitatório na modalidade Pregão 

Presencial a OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIS, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO E ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 
3603/2017, PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SUZANO.  

 

2.2 O pagamento pelos materiais adquiridos por meio deste certame 

licitatório correrá à conta da dotação nº. 17.17.17 01.031 7041 4051 
4.4.90.51 – Obras e Instalações, do orçamento vigente. 

 

2.3 O valor total estimado da contratação decorrente do presente certame 

é de até, R$ 35.958,47 (trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta e 

oito reais e quarenta e sete centavos). 
 

2.4 É facultada a todos os interessados a realização de vistoria até às 

15h00min do dia 14 de setembro de 2017. O agendamento da vistoria 

deverá ser efetuado por e-mail, com antecedência mínima de 24 horas, 

no endereço eletrônico constante do item “3.2” deste Edital. 
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2.4.1. A vistoria se destina a permitir que o interessado possa avaliar o 

local de instalação na Câmara Municipal para assim melhor 

subsidiá-lo na elaboração de sua proposta. 
 

 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

3.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

3.2 Os esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail 

cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br, por fax no número (11) 4748-

8000, ramal 8081, ou, ainda, por correspondência com aviso de 

recebimento (AR) a ser enviada no endereço da Câmara, constante no 

preâmbulo deste instrumento editalício. 

 

3.3 Eventuais solicitações de providências ou impugnações deverão ser 

protocolizadas no Protocolo da Diretoria Legislativa da Câmara 

Municipal de Suzano, das 9h às 16h, na entrada do mesmo endereço 

constante no preâmbulo deste Edital. 

 

3.4 A solicitação de esclarecimentos, providências ou impugnação deste 

termo editalício deverá ser dirigida à Pregoeira Oficial, por petição 

escrita, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 

horário de seu recebimento. 

 

3.4.1 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame. 
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3.5 A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos 

será tornada pública no site 

www.camarasuzano.sp.gov.br/licitacoes, sendo responsabilidade 

dos interessados acompanharem as informações ali disponibilizadas. 
 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 Esta licitação é exclusiva para empresas de pequeno porte (EPP), 

microempresas (ME) e microempreendedores individuais (MEI) em 

atendimento a exigência do artigo 47 e inciso I do artigo 48 da Lei 

Complementar Federal nº 147/14 que preencherem as condições de 

credenciamento constantes neste edital e cujo objeto social seja 

compatível com o objeto desta licitação. 
 

4.2 Não será admitida a participação de licitantes que não se qualifiquem 

como empresas de pequeno porte (EPP), microempresas (ME) e 

microempreendedores individuais (MEI) ou que, embora qualificados, 

incidam em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei 

Complementar Federal n° 123/06. 
 

4.3 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

4.4 Não será permitida a participação de consórcios ou parcerias, não 

importando as suas formas. 
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5. DA FASE DE CREDENCIAMENTO 
 

5.1 Na sessão pública para recebimento das Propostas e da 

Documentação de Habilitação, a proponente (ou seu representante) 

deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar do 

certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-

se, exibindo o original da cédula de identidade (RG) ou de outro 

documento, desde que legalmente equivalente, que contenha 

fotografia. 

 

5.2 O credenciamento será feito com a entrega de cópia autenticada do 

estatuto social, contrato social ou outro documento de registro 

comercial, devidamente acompanhado da última alteração estatutária 

ou contratual consolidada, ambos devidamente registrados, no qual 

constem expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações. 

 

5.3 Tratando-se de procurador, o credenciamento far-se-á através de 

instrumento público ou particular de procuração, em original com firma 

reconhecida ou respectiva cópia autenticada, da qual constem poderes 

específicos para formular lances verbais, negociar preço e condições, 

oferecer descontos, interpor recursos e desistir de sua interposição, 

receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da licitante, conforme modelo que forma o ANEXO I 
deste Edital. 

 

5.4. No caso do credenciamento por instrumento de procuração 

mencionado no item anterior, deverá ser entregue cópia autenticada do 
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respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária 

ou contratual consolidada, no qual sejam expressos os poderes do 

mandante para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

 

5.5. Cada interessado (M.E., E.P.P. ou M.E.I.) credenciará apenas 01(um) 

representante, e este deverá representar apenas uma empresa, e será 

o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a 

responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada. 

 

5.6. A ausência do credenciado, após o início da sessão pública do 

certame, sem autorização do(a) Pregoeiro(a), em qualquer momento 

do transcurso, importará a imediata exclusão da licitante por ele 

representada. 

 

5.7. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos 

documentos de credenciamento, impedirá a participação do 

interessado no certame. 

 

5.8. As declarações de pleno atendimento aos requisitos para habilitação e 

de submissão aos termos do Edital, de acordo com os modelos 

constantes dos “ANEXOS II e III” deste instrumento, deverão ser 

entregues à Pregoeira no ato do credenciamento da proponente, 

apresentadas em 01(uma) via cada, fora dos Envelopes de Proposta 

de Preços e de Documentação de Habilitação, devidamente assinadas 

pelo seu representante ou seu bastante procurador. 

 

5.9. A não apresentação, na fase de credenciamento, de qualquer das 

declarações exigidas no item anterior, implicará no não recebimento, 
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por parte da Pregoeira, dos envelopes contendo a proposta de preços 

e a documentação de habilitação, acarretando a não aceitação da 

proponente no certame. 

 
5.10. A exceção de cópia simples do documento de identidade do 

representante legal ou de seu procurador, todas as demais cópias de 

documentos somente serão aceitas se AUTENTICADAS por cartório 

competente.  A Pregoeira e sua equipe de apoio não autenticarão 

nenhuma cópia simples, salvo a prevista anteriormente neste 

parágrafo. 

 

5.11. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos parágrafos 

desta cláusula implicará na exclusão da empresa em participar do 

certame, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção, durante 

a fase de credenciamento. 

 
5.12. A substituição do credenciado, após o início do certame, só será 

permitida com a autorização da Pregoeira. 

 
5.13. As cópias autenticadas digitalmente serão consideradas válidas após a 

verificação de autenticidade. 
 

 

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE 
PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” 

deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a 

Pregoeira, na sessão do pregão imediatamente após a fase de 

credenciamento. 
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6.2. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à 

Documentação de Habilitação deverão ser entregues separadamente, 

rubricados no fecho e identificados com o nome do órgão licitador; 

números do pregão e do processo; razão social e CNPJ da proponente; 

descrevendo os títulos dos seus conteúdos, no seguinte formato: 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017-PP –  PROCESSO Nº 106/2017 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE..............................................CNPJ....................... 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017-PP  –   PROCESSO Nº 106/2017 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE..............................................CNPJ....................... 

 

6.3 A Câmara Municipal de Suzano não se responsabilizará por envelopes 

de “Proposta de Preços” e de “Documentação de Habilitação” que não 

sejam entregues a Pregoeira até a data e horários definidos neste 

Edital. 

 

6.4 Não será admitida a remessa postal dos envelopes de “Proposta de 

Preços” e/ou “Documentação de Habilitação”. 
 

6.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação 

deverão  ser apresentados em cópias AUTENTICADAS por cartório 
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

6.6 A proposta de preço (menor preço global) deverá estar redigida em 

Língua Portuguesa (admitida expressões em língua estrangeira, desde 
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que sejam de uso corrente e consagrado), impressa por meio 

computacional, em papel timbrado da proponente, conforme ANEXO 
XIV, sem emendas, ressalvas ou rasuras. 

 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

7.1 As propostas deverão ser impressas e apresentadas em envelope 

lacrado e indevassável identificado como Envelope nº 1, na forma 

prescrita no item “6.2”, em papel timbrado da empresa, redigida com 

clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de 

uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou 

entrelinhas, devidamente datadas e assinadas na última folha e 

rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador com todas as suas folhas numeradas sequencialmente e, 

devendo constar: 
 

a) Número do PREGÃO PRESENCIAL; 
b) Número do PROCESSO; 
c) OBJETO; 
d) Razão Social; 

e) Número do CNPJ; 

f) Número da Inscrição Municipal (CCM); 

g) Endereço completo da empresa licitante; 

h) Telefone; 
i) Endereço de e-mail institucional e e-mail pessoal; 

j) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias (a contar da data 

de abertura do envelope de documentação/proposta); 

k) Condições de pagamento: 05 (cinco) dias (após a entrega de 

documento fiscal idôneo na Diretoria de Contabilidade e 
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Orçamento da Câmara Municipal de Suzano e devidamente 

atestado pelo Superintendente Operacional); 
l) Prazo para o início da prestação do serviço: até 10 (dez) 

dias após a assinatura do contrato; 

m) Duração do contrato: 02 (dois) meses; 

n) Declaração de que se responsabiliza por todas as 
despesas diretas e indiretas incidentes sobre o objeto, 

inclusive os tributos e encargos (sociais e trabalhistas) 

correspondentes, bem como qualquer outro ônus que 

porventura possa recair sobre o objeto da presente licitação; 

o) Nome completo, cargo, estado civil, CPF, RG, endereço 

completo da residência e conta de endereçamento de e-mail 
pessoal e de e-mail institucional do representante legal que 
irá assinar o contrato pela proponente, conforme exigência do 

TCESP, para o caso da licitante ser vencedora do certame; e, 

p) Local, data, assinatura e identificação do signatário. 

 

7.2 As propostas deverão ser firmes e precisas, sem alternativas de 

preços, taxas ou quaisquer outras condições ou opções. 

 

7.3 Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não 

previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas 

das demais licitantes. Para todos os efeitos legais e de direito, serão 

consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas 

não exigidas pelo presente Edital. 

 

7.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências 

do presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem 

irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 
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7.5 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte 

do licitante, de todas as condições estabelecidas neste Edital e em 

seus anexos. 

 

7.6 De acordo com o inciso II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, serão 

desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada a sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 

são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
 

 

8. DA HABILITAÇÃO 
 

8.1  REGULARIDADE JURÍDICA 
 

8.1.1 No Envelope nº 2 – Documentação de Habilitação – deverá 

constar cópias, TODAS AUTENTICADAS, dos seguintes 

documentos: 
 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de 

empresário individual; 
 

b) Última alteração consolidada ou do Contrato Social 
(ou instrumento constitutivo equivalente) acompanhada 

da sua última alteração, também autenticada, que 

poderá ser objeto de dispensa pela pregoeira na 

hipótese de ter sido entregue na fase de 

credenciamento. 
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c) Documentos comprobatórios da eleição ou designação 

dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

anônimas ou cooperativas; 
 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não 

empresarial, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; e, 
 

e) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade 

empresária estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, se a atividade assim 

o exigir. 
 

8.1.2 Os documentos exigidos para habilitação no subitem anterior 

deverão ser apresentados em CÓPIA AUTENTICADA por 

cartório competente ou, ainda, em publicação efetuada em 

diário oficial. 
 

8.1.3 As cópias autenticadas digitalmente serão consideradas 

válidas somente após a verificação de sua autenticidade. 
 

8.2 REGULARIDADE FISCAL 
 

8.2.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

conforme abaixo: 
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a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ), constando situação ATIVA; 

 

b) Certidão de Tributos Municipais (Mobiliários), expedida 

pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou 

da sede da proponente; 

 
c) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - CRF, expedido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF; 
 

d) Certidão de Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União, expedida pela Receita Federal do Brasil – 

(RFB); 
 

e) Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida 

pela Justiça do Trabalho. 

 
8.2.2. Nos termos do § único do art. 47 da Lei Complementar Federal 

nº 123/06 c/c art. 4º, caput, do Decreto Federal nº 8.538/15, a 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das 
licitantes somente será exigida para efeito de contratação. 

 

8.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis à 

licitante, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

ela for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativa. 

 
8.2.4. A não regularização da documentação no prazo previsto acima 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, nas formas da Lei de Licitações e Contratos. 

 

8.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

8.3.1. O envelope deverá conter a seguinte documentação quanto a 

qualificação econômico-financeira: 
 

a) Certidão negativa de falência, emitida em data não 

superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente 

da data designada para a realização da sessão pública 

do certame; 

 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, sendo certo que na hipótese de a 

certidão encaminhada for positiva o licitante deve 

apresentar comprovante da homologação/deferimento 

pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor. 

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
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forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios. 

 
d) Na alínea anterior, somente serão aceitos, na forma da 

lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

assim apresentados: publicados em diário oficial; ou 

publicados em jornal; ou por cópia registrada na junta 

comercial da sede ou autenticados por cartório 

competente. 

 
8.3.2. A boa situação financeira da licitante será aferida através da 

comprovação de capital social mínimo ou patrimônio líquido 

não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, conforme previsto no art. 31, § 3º, da Lei Federal 

nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos). 
 

8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

8.4.1 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado que comprove(m) a prestação de serviço da 

mesma natureza do objeto deste certame, onde conste, 

inclusive, declaração de inexistência de qualquer fato 

desabonador em relação à licitante, ficando reservado à 

Câmara Municipal de Suzano o direito de solicitar à licitante, a 

fim de dirimir eventuais dúvidas acerca da descrição do objeto 

no(s) atestado(s), cópia(s) do(s) contrato(s) ou da(s) nota(s) 

fiscal(is) ao(s) qual(is) se refere(m) tal(is) documento(s). 
 
8.4.2 O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 
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a) A identificação da pessoa jurídica emitente; 
b) Nome e cargo/função do signatário; 

c) Endereço completo do emitente; 

d) Prestação de serviço de mesma natureza do objeto; e, 

e) Telefone e/ou e-mail. 

 

8.5 OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO CONSTAR 
DENTRO DO ENVELOPE Nº 2 

 
8.5.1 Juntamente com os documentos referidos neste item (Cláusula 

8 - DA HABILITAÇÃO), serão apresentados para fins de 

habilitação, dentro do Envelope nº 2: 
 

a) Declaração de que a proponente não possui 

trabalhadores menores de 18 anos realizando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo 

determina o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 

8.666/93, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos, na forma da Lei, conforme modelo 

constante do ANEXO VI; 
 

b) Declaração de que nenhum diretor (ou gerente) da 

licitante foi condenado por quaisquer dos crimes ou 

contravenções previstos no art. 1º da Lei Estadual 

nº 10.218/99, nos prazos previstos em seu § 1º, 

bem como de que comunicará, durante a vigência 

do contrato, a ocorrência dos mesmos, dentre seus 

empregados, de que venha a ter conhecimento, 

conforme modelo constante do ANEXO VII; 
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c) Declaração de que a licitante não se encontra 

declarada inidônea para licitar e contratar com 

qualquer órgão ou poder do Município de Suzano 

ou suspensa do direito de licitar ou de com ele(s) 

contratar, conforme modelo constante do ANEXO 
VIII; 

 

d) Declaração de que a licitante se encontra em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho e 

Emprego, em obediência ao Decreto Estadual nº 

42.911/98, conforme modelo constante do ANEXO 
IX; 

 

e) Declaração subscrita por representante legal da 

licitante, atestando que atende às normas relativas 

à Saúde e Segurança do Trabalho, em virtude das 

disposições do § único do art. 117 da Constituição 

do Estado de São Paulo, conforme modelo 

constante do ANEXO X; 
 

f) Declaração de veracidade e fidelidade de todos os 

documentos e informações apresentados, 

conforme modelo que forma o ANEXO XI. 
 

8.5.2 As declarações previstas no subitem “8.5.1” deverão ser 

redigidas em papel timbrado da licitante, devidamente 

assinadas pelo responsável legal ou de seu bastante 

procurador (em conformidade com o contrato social) e 

constando o respectivo CNPJ da proponente. 
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9. DA ETAPA COMPETITIVA E DO JULGAMENTO 
 

9.1 Após o credenciamento e identificação dos representantes das 

proponentes e recebimento das Declarações e dos Envelopes de 

Propostas de Preço e de Documentação de Habilitação, a Pregoeira 

declarará encerrado o credenciamento e iniciada a ETAPA 

COMPETITIVA (de lances). 
 

9.2 Encerrada a etapa de credenciamento, não mais serão admitidos novos 

licitantes. 

 

9.3 Abertos os envelopes de Propostas, estas serão analisadas verificando-

se o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas 

neste Edital e em seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 

aquelas que estiverem em desacordo com eles. 

 
9.4 Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada 

qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão 

permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

 
9.5 A análise das propostas visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital, sendo desclassificada a proposta: 

 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e 

condições fixados no Edital; 
 

b) que apresente preço baseado exclusivamente nas 

propostas das demais licitantes; 
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c) que contiver vícios, por omissão, irregularidades e/ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento e que não 

sejam passíveis de saneamento durante a própria sessão 

de realização do pregão. 

 

9.6 Será selecionada, para a etapa de lances verbais, a proposta de 

MENOR PREÇO GLOBAL, e aquelas que tenham apresentado 

propostas de preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento) à melhor proposta. 
 

9.7 Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições 

definidas no parágrafo anterior, a Pregoeira classificará as melhores 

propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os PREÇOS ofertados nas 

propostas apresentadas. 
 

9.8 Às licitantes classificadas, será dada a oportunidade para nova disputa, 

por meio de lances verbais e sucessivos, de preços distintos e 

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de MAIOR 
PREÇO GLOBAL. 

 

9.9 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, 

estiverem empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de 

apresentação dos lances. Na hipótese de inabilitação da vencedora, se 

necessário, será realizado sorteio entre as remanescentes até que se 

obtenha uma proposta apta a ser declarada vencedora. 
 

9.10 Nenhum lance poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais). 
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9.11 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 

Pregoeira, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais 

posteriores, ficando mantido o último preço apresentado por ela, para 

efeito de posterior ordenação das propostas. 
 

9.12. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados. 
 
9.13. A etapa competitiva (de lances) será considerada encerrada quando 

todos os participantes não mais realizarem lances verbais e serão 

classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa 

etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as 

selecionadas, o último PREÇO ofertado. 
 
9.14. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de MENOR PREÇO 

GLOBAL, obtida com base nas disposições anteriores, com vistas à 

diminuição do preço e a respectiva redução do valor estimado da 

contratação. 
 
9.15. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade, 

quanto ao objeto e ao preço, da primeira classificada, decidindo 

motivadamente a respeito. 
 
9.16. Será recusada a proposta de preço manifestamente inexequível, 

cabendo à licitante a comprovação da exequibilidade de preço, quando 

solicitado pela Pregoeira, no prazo por esta estipulado. 

 
9.17. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será 

aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
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9.16. Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e aberto 

o envelope contendo os documentos de habilitação da primeira 

classificada, a Pregoeira examinará a sua aceitabilidade, quanto a 

documentação apresentada, decidindo motivadamente a respeito. 
 

9.16.1. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos 

os termos deste Edital e que seu PREÇO seja compatível 

com o praticado no mercado, bem como com o valor limite 

da contratação, esta poderá ser aceita. 
 
9.16.2. Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será 

aberto o envelope contendo a documentação de habilitação 

da licitante que a tiver formulado, para verificação do 

atendimento das condições de habilitação, com base na 

documentação apresentada. 
 

9.17. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada 

qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão 

permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade 

oferecida em sua proposta. 
 
9.18. Constatado o atendimento pleno às exigências do edital e dos requisitos 

de habilitação, a licitante será habilitada e declarada a vencedora do 

certame e o objeto a ela adjudicado. 
 
9.19. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às 

exigências da habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas 

subsequentes classificadas, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, 
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na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora do 

certame e o objeto a ela adjudicado. 
 
9.20. Nas situações previstas no subitem “9.16.1”, a Pregoeira poderá 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtida redução do 

preço ofertado. 
 
9.21. Durante a etapa de julgamento, a Pregoeira poderá suspender a sessão 

para a realização da(s) diligência(s) que se fizer(em) necessária(s) para 

a corroboração da proposta mais vantajosa para a administração. 
 
 

10. DOS RECURSOS 
 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 

(três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando as 

demais proponentes desde logo intimadas para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 
 
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará 

a decadência do direito de interposição de recurso, nos termos do art. 

4º, inciso XX, da Lei Federal 10.520/02. 
 
10.3. Os eventuais recursos serão decididos no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis. 
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10.4. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente, neste 

caso, a Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Suzano. 
 

10.5. O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.6. O resultado do recurso será público e divulgado mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.), comunicado a todas as 

licitantes via fax ou e-mail e disponibilizado na página oficial da Câmara 

Municipal de Suzano na Internet, no seguinte endereço eletrônico: 
 

www.camarasuzano.sp.gov.br/licitacoes 
  

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto à 

licitante vencedora. 
 
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a 

regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, neste 

caso, a Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Suzano, adjudicará o 

objeto à licitante vencedora. 
 
11.3. Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o resultado 

será homologado pela Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Suzano, 

que determinará a convocação da adjudicatária no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, para a assinatura do contrato. 
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12. DA CONTRATAÇÃO 
 

12.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 

celebração de contrato, cuja minuta integra o presente Edital como 

ANEXO XV. 

 

12.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data 

da convocação, comparecer à Diretoria de Suprimentos e Patrimônio, 

cujo endereço consta no Preâmbulo, para assinar o termo contratual. 
 

12.3. No ato de assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária deverá: 
 

a) Comprovar sua regularidade perante apresentação de 

Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - CRF, expedido pela Caixa 

Econômica Federal – CEF; 
 

b) Comprovar sua regularidade perante apresentação de 

Prova de Regularidade Relativos a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal 

do Brasil – (RFB); 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de 
Tributos Mobiliários (ou documento equivalente), 

expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou 

Finanças, do domicílio ou da sede da proponente; 
 

d) Comprovar sua regularidade perante apresentação de 

Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas - 
CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho; 
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e) Apresentar a nova proposta, caso a adjudicatária tenha 

sido vencedora por meio da fase de lances; 
 

12.4. Caso a documentação não seja apresentada, a adjudicatária será 

notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que trata o item anterior, mediante a 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em 

vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

 

12.5. Quando a adjudicatária deixar de comprovar a sua regularidade fiscal ou 

na hipótese de invalidação do ato de habilitação ou, ainda, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 

a situação regular ou se recusar a assinar o instrumento contratual, 

serão convocadas as licitantes remanescentes. 

 

12.6. Nos termos da legislação vigente, é facultada à Câmara Municipal de 

Suzano, quando a adjudicatária for convocada a assinar o contrato e não 

comparecer no prazo estipulado no item anterior, ou, ainda, recusar-se, 

injustificadamente, a cumprir com sua proposta, convocar as 

LICITANTES REMANESCENTES, na ordem de classificação, para que 

o façam nas mesmas condições da proposta originalmente adjudicada. 

 

12.7 No momento da assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária 

informará, por escrito, o número da conta corrente de sua titularidade, 

para fins de pagamento, se optar por recebimento via depósito bancário. 
 

 

13. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
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13.1 O serviço prestado pela contratada corresponderá ao descrito no 

Projeto Executivo, devendo ter seu início em até 10 (dez) dias após a 

assinatura do termo de contrato, correndo por conta da contratada 

todas as despesas acessórias à realização do objeto contratado. 

 

13.2 O serviço somente será recebido se estiver nas mais perfeitas 

condições e atestado pelo Superintendente Operacional da 

contratante, com a assistência e subsídio de servidor técnico da 

Secretaria Municipal do Planejamento Urbano e Habitação, que 

acompanhará o serviço. 
 

 

14. DO FATURAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1 O pagamento pelo serviço será feito pela Câmara Municipal de Suzano 

no prazo de vencimento da nota fiscal/fatura, após ser conferida e 

atestada pelo seu Superintendente Operacional, sendo certo que 

deverá ser apresentada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

úteis para a sua conferência e a provisão de pagamento. 
 

14.2 A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de 

sua reapresentação, desde que escoimada da(s) causa(s) de sua 

devolução. 
 

14.3 O pagamento poderá ser efetuado na forma de crédito em conta 

corrente de titularidade da contratada ou por meio de boleto bancário 

por ela emitido, conforme opção a ser destacada no escopo do 

documento fiscal.  
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15. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 Pelo atraso ou inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, a 

Administração poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia 

defesa e o contraditório, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis da notificação, as sanções previstas na CLÁUSULA NONA 
da minuta contratual (ANEXO XV). 

 

 

16. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

16.1. Nos termos do disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, não será 

exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação.  
 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

17.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

do certame e da contratação. 
 
17.2. Este instrumento deverá ser lido e interpretado na sua íntegra. 

 
17.2.1. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento, 

dúvida ou discordância de seus termos, após o período prescrito 

no item “3.1”. 
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17.3. Será dada vista às proponentes interessadas, tanto das Propostas de 

Preço como dos Documentos de Habilitação, cujos envelopes tenham 

sido abertos no transcorrer da sessão. 
 

17.4. Os envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados 

poderão ser devolvidos após o encerramento do certame licitatório, 

mediante solicitação escrita por quem de direito. 
 

17.5. É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a 

sessão do pregão. 
 
17.6. A Pregoeira, ou a autoridade competente, neste caso a Mesa Diretiva da 

Câmara Municipal de Suzano, em qualquer fase ou etapa da licitação, 

poderá promover diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 

como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido 

providenciada antes ou durante o ato da sessão pública. 
 

17.7. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas a serem assinadas pela Pregoeira, pela equipe de 

apoio e pelas proponentes presentes. 
 

17.8. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que 

não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do 

certame, sendo ainda possível a promoção de diligência(s) destinada(s) 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
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17.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da 

sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de Pregão. 
 
17.10. Se houver indícios de conluio entre as licitantes, ou de qualquer outro 

ato de má-fé, a Câmara Municipal de Suzano comunicará os fatos 

verificados aos órgãos competentes para as providências cabíveis.  
 

17.11. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 

licitatório, sujeitando-se o autor as sanções legais e administrativas 

aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 

17.12. Tendo em vista o disposto no art. 97 da Lei Federal nº 8.666/93, fica 

implícito que cada interessado em participar do certame deverá se 

encontrar em pleno gozo de seus direitos para contratar com a 

Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade, incidindo, 

em hipótese contrária, nas cominações do § único do mesmo artigo.  
 
17.13. Será admitida a demonstração de regularidade fiscal também por meio 

de certidão positiva com efeitos de negativa, nas formas da lei. 
 
17.14. A Câmara de Suzano reserva a si o direito de revogar o presente 

certame por razões de interesse público ou anulá-lo, no todo ou em 

parte, por vício ou ilegalidade, sempre em decisão fundamentada, de 

ofício ou mediante provocação de terceiros, conforme o art. 49 da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 
 
17.15. A participação no presente certame implica para as licitantes a aceitação 

plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 
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constantes deste Edital e de seus anexos, a observância dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase do processo. 
 
17.16. A contratação pretendida com este certame deverá ser executada em 

estrita conformidade com as prescrições deste instrumento convocatório 

e seus anexos. 
 
17.17. Correrão por conta do Poder Legislativo despesas que incidirem sobre a 

formalização deste processo, inclusive as decorrentes de sua 

publicação, nos termos da legislação vigente. 
 
17.18. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Mesa Diretiva, 

observados os preceitos de direito público e as disposições contidas na 

Lei Federal nº 10.520/02; no Decreto Municipal nº 7.370/05 e, no que 

couber, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93, pela Lei 

Complementar Federal nº 123/06 e pelo Decreto Federal nº 8.538/15. 
 
17.19. Para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente edital, fica 

estabelecido o Foro da Comarca de Suzano, Estado de São Paulo, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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18. JUSTIFICATIVA 
 

A instalação de gradis visa a atender a necessidade de adequação da 

garagem e lateral da nova sede, pois tal medida de proteção e conservação do 

patrimônio público não havia sido contemplada no projeto original da nova 

Câmara. 

 

 

 

Por se tratar de complementação ao projeto original, a instalação vem 

acompanhada de projeto executivo de lavra do arquiteto responsável pela 

totalidade dos projetos que resultaram nas novas dependências da Edilidade 

Municipal, evitando-se, desse modo, a desconformidade estética no conjunto 

arquitetônico. 

 

 

 

A orçamentação da instalação em seus custos unitários, como prevê a 

Lei de Licitações, foi elaborada pela Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano e Habitação, órgão da municipalidade dotado de corpo técnico 

especializado na elaboração dessa exigência legal. 

 

 

 

Além do mais, a presente licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento regional sustentável e 

sendo processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
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da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 
Suzano, 29 de agosto de 2017. 

 

 

A MESA DIRETIVA – AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 

 

_____________________________ 
Ver. José Izaqueu Rangel 

Presidente 
            

 

 

 
_____________________________ 

Ver. Antonio Rafael Morgado 
1º Secretário 

 

 
_____________________________ 

Ver. Max Eleno Benedito 
2º Secretário 
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ANEXO I 
 

MODELO DE INSTRUMENTO PARA CREDENCIAMENTO (modelo de procuração) 
 
 

Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP  
(em papel timbrado da Licitante)  

 
PROCURAÇÃO 

 
 

 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ nº ________________, com sede na 

______________________, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 

completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente 

instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a 

CONTRATANTE, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação 

mencionada acima, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 

poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar 

preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber 

e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 
 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO II  
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA 

HABILITAÇÃO 
 
Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do art. 

4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, que 

cumprimos plenamente os requisitos para habilitação exigida neste Edital. 

 

 
......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

 

 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO (submissão aos termos do Edital) 

 
 

Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 
 

 
 

( .......................................... empresa ........................................ ), inscrita no CNPJ sob nº 

............................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ..............................., 
portador da Carteira de Identidade  RG nº ..................., DECLARA, que SE SUBMETE 
integralmente aos termos do EDITAL do processo acima em epígrafe. 

 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OU 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP  

(em papel timbrado da Licitante)  
 

 

(nome/razão social) .........................., inscrita no CNPJ nº ......................, por intermédio de 

seu representante legal, o(a) Sr(a) .........................................., portador (a) da Cédula de 

Identidade nº ................................. e CPF nº....................................., DECLARA, sob as 

penas da lei, ser 

 

          Microempreendedor Individual  
OU 
          Microempresa  

OU 

          Empresa de Pequeno Porte 

nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º 

do artigo 3º da lei Complementar nº 123/06 e suas alterações posteriores, c/c Lei 

Complementar nº 128/08. 

Obs.: Favor assinalar somente uma das alternativas acima. 
 
 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO V 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP 

 
OBJETO: OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
CONFORME PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 3603/2017, PARA A NOVA SEDE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. 
 

1 O valor global estimado da contratação decorrente do presente certame é de, até, 

R$ 35.958,47 (trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

sete centavos), conforme o ANEXO XII. 

 

2 O prazo de contratação é de 02 (dois) meses. 

 
3 O prazo para início do serviço é de, até, 10 (dez) dias após a assinatura do termo 

de contrato. 

 
4 O prazo de conclusão do serviço é de, até, 30 (trinta) dias após o seu início. 

 

5 A eventual vencedora deverá se manter, durante toda a execução do Contrato, 

compatível com as obrigações assumidas e todas as condições que culminaram 

na sua habilitação/qualificação durante o processo licitatório.  

 
6 A realização do serviço será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Habitação que subsidiará o Superintendente 

Operacional da Câmara no recebimento e atestação do objeto. 

 
7 O pagamento pelo serviço executado será em até 05 (cinco) dias a contar da data 

da conferência e atestação da sua exatidão. 

 
8 PROJETO EXECUTIVO 



 41 de 80

 

Setor 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
          Câmara Municipal de Suzano 

Rua dos Três Poderes, nº. 65 – Jardim Paulista – Suzano – SP – CEP 08675-225 
Fone: (11) 4744-8000 –  Fax: (11) 4748-2886 

19491919

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO EMPREGA MENORES 
(art. 27, inciso V da Lei Federal 8.666/93) 

 
Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 

 

A.............................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob  

nº.........................................................., por intermédio de seu representante legal ou 

bastante procurador o (a) Sr (a)..............., portador (a) do RG nº.............. e do CPF 

nº............, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (       ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 
interessada em participar do processo licitatório acima, declaro sob as penas da lei, que 

nenhum diretor (ou gerente) desta entidade foi condenado por quaisquer dos crimes ou 

contravenções previstos no artigo 1º da Lei Estadual nº 10.218 de 12/03/99, nos prazos que 

trata seu § 1º. Declaro também que comunicarei à Câmara Municipal de Suzano, durante o 

período em que o contrato estiver vigente, a ocorrência de condenação de qualquer de seus 

empregados, decorrente de prática dos referidos crimes ou contravenções, de que venha a ter 

conhecimento.  
 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 
 

Nome completo:.............................................................................. 
 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA 

 

Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 
 

 
D E C L A R O, sob as penas da Lei, para fins do processo licitatório em epígrafe, que 

a empresa ................................................................................................. não foi 
declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, bem 

como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 

documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica–financeira. 

 
......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 

_________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

Nome completo:.............................................................................. 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

 (em atendimento ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06/03/98) 
 
 
Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 
  

Eu (nome completo), representante legal da empresa / entidade (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar no processo licitatório em epígrafe, declaro, sob as penas da lei, 

que, nos termos do § 6º do art. 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da 

pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

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

 
......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS A 
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP 
 (em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
A......................................................(razão social), por seu representante legal, interessada 

em participar do certame modalidade acima mencionado, declara, sob as penas da lei, que 

observa as normas relativas a saúde, higiene e segurança do trabalho, para os fins 

estabelecidos pelo parágrafo único do art. 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 
......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  
 

 
________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 
 

Nome completo:.............................................................................. 
 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES E 
DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 
Ref.: Processo nº 106/2017 
Pregão Presencial nº 013/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante)  

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

A.......................................(razão social), DECLARA, para fins de direito e sob as penas da 

lei, a veracidade e fidelidade de todos os documentos e informações apresentados no âmbito 

do certame licitatório acima mencionado. 

 
......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 
Nome completo:.............................................................................. 

 
RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO XII 
 

Planilha de composição de preço 
 

 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

     Fechamento de divisão com gradil eletrofundido / 
Broca (H=235CM) m 47,00 

                       
218,16  

            
10.253,72  

Portão de correr em gradil eletrofundido código PT 
43 (Fazer em folha única de correr) (360x230cm) unid. 1,00 

                    
4.987,72  

              
4.987,72  

Portão em gradil eletrofundido (165x230cm) 
código PT 39 unid. 2,00 

                    
2.241,01  

              
4.482,02  

PT 38 Portão em gradil eletrofundido (345x230cm) unid. 2,00 
                    

4.599,21  
              

9.198,42  

Mão-de-obra --- --- --- 
              

7.036,59  

     
TOTAL GLOBAL (R$)       

            
35.958,47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 de 80

I,t-*
l***"
I

! m.ên-Éffi

!l

I 
'*Ò^ú6d.-lú,d.

, I e'u.d.Da

| tr E Brdl- q P-
ffi
l-€à"
l^n- ãG e

lmt

E Bffi I

dloo-**.at HMH

n
l-a'

1

,.J

tr,. hdecks

rì gB È=
f-'T € Ê
çnil? € Flryaú {P

' ËmeaccEo

itEF# ---t € F f]----,--r-..ï-.i-i.--ffi-*'filËr
F*[-€ P- u-

LJ € FÉ5atÊ
-ffi.Ìì.Ìffi

Í_ttl

ri- f,b ÇJ]c F-ÊF

Web 1
Typewritten text
ANEXO XIII

Web 1
Typewritten text
48 de 80



 49 de 80

Web 1
Typewritten text
49 de 80



 50 de 80

GRADIL ELEIROFUNDIDO Componentes

F0.23
FO-24

-

Fechamento
de divisa
com gradil
eletrofundi-
dolbroca
FD-23 h= 185cm

FD-24 h= 235cm

Elaboração

Data 27/06/06

Página

Ll4

-

Código de li*agem

1601028

1601029

PT-3zl o
PT_37

VISTA EXTERNA
ESC. l:25

EXEMPLO DE
ESCALON AM EN TO
ESC.1:50

+217+| (usr. É{rRE }roNTA}rrEs) |

I
I

rô rí) |
óf"l

r, ílïïl
"l

I

I

-I

g
roJ
Atenção
PÌ$GryG a lscala
0uando for imprimir, use
folhasA4 e deebilire a
função "Fit to paper"

Rrspllt! o l,|!lo Anblcnt .

lmpÍima somente o ne-

cessano

FE;|ji?Wlt3

cóDtGo ALTURA GRADIL AL'IURA TOTAL

FD-2J 1322 qn .|85 cm

m-24 171,E cm 235 cm

ir
I

I

NO MÍNIIIO 50 CIT DE AL\€NARIA
DE\6/ FICAR ENÌERRADOS
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Componentes

FD-23
FD.24

-

Fechamento
de divisa
com gradil
eletrofundi-
dolbroca
FD-23 h= 185cm

FD-24 h= 235cm

Elaboração

Data ?7/O6/OE

Página

2/4

-

Código de lixagem

1601028

1601029

-trLÌEf,
Atenção
Èlaarya a 6@la
Quando for imprimir, use
folhasA4 e desbilite a
íunção'Fir ro paper'

R.spcit o illio Amb|rm!.
lmpÍima smente o ne-

cessário

FE',*ï!ffi!*8

MOIiITANTE EM BARRA
CIIATA 76x&nm
CTIUMBADO NO PILAR

4xÉ12,5mm
coRRtDos

:l_
l_-

ESÌRIBO
O5mm
A CADA 12crn

DETALHE 1
ESC.1:10

MoÌ'ITANTE EII
BARRA CIATA

76frnm

BARRA PORTAÌ{ÏE
25r2mm

RO D€ UGAçÃO
REDO{DO í-4,&nm

CIMALHA DE
co{cRETo

PINGADBRA

CANALETA ARMADA
(2xí6,5mm CORRIDOS)
ENCIIIMENÌO COTI
COÌ.ICRFÍO GRAUÌE

REVES1IMENTO EM
CHAP|SCO F|NO
EIT ATIBAS AS FACES

HORIZOI.ITAL
AO PILÁR A

CADA 2 RADAS (r 6,Jínm

BLOCO DE CoI{CREÍO
1.Íxl9xJ9crn Cfll
ENCfIIMB{TO

IUPERilEABIUZAçÃO

ESÌRIBO
í5mm
A CADA 12cm

4xrlomm
coRRrDos

ESIRIBO
o1,2mm
A CADA 15cm

DETALHE 2
ESC. 1:1O

BROCA
ESC.1:10

4xrlZSmm
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DEscRrçÃo
Coníituinteg
. Fundação em brocas com vigas baldrames:

' Eroca 0=20cm (âÍmação com aço CÂ-50:4 x 0=12,smm e

estribos0=4,2mm a câda 15cm];
Viga baldrame 20x 20cm [ârmaçãocom aço CA,50:4x
0=10mm corridose eíribos 0=5mm a cada 12cm];

- Fomâs de tábuasde madeirà mâciça com espessuràde
f [2,scm];

- Concreto usinãdo, fck 25MPa.
. lmpermeabilização íúda, tipo crisÌãlizeção, na fundação e

na alvenaria de embasamento.
. Pilaretes em concreto {14x 14cmì:

- FoÍmâs de tábuas de madeÍâ mâciçâ com espessura de

1'{2,5cml;
- Àrmação com âço CA-50 [4x 0=12,5mm e esrribos de

0=5mm a cada ?cml;
Concreto usinâdo fck 25MPa.

. Alvenaria de blocosvazâdos de concreto, com 2 furcs, com
as seguintes ca ràcterísticâs:

Deverào terÍaces plânâs com textura homogênea e

arestas Mvâs e não deverão apresentâÍ trincas, lascas ou

imperfeições visíveis;

Bloco inteiíode 14x 19 x 39cm,linha vedãçào;

- Resistência à compressão mínima:
) individual = 20 kgÍlcm, e média = 25 kgf/cmr;

- Espessura mínima dã pârede do bloco = 15mm;
- Absorção máxime de água Iindividual]= 15%.

. Peçâs complementares: blocos canaletas, mêio bloco e
meia canaleta com as mesmas característicãs do bloco
vazado.
. Enchimento e ârmação dos blocos cânâletas:

Concreto gràute;

- Armação com aço ta-50 {2 x 0=6,3mm corridosJ.
. Cimalha de concreto com pingadeiÍa.
. Gràdil confeccionado em períis de aço carbono soldados
pelo processo de eletroÍusão e tratados com galvanizãção
a fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de
poliésterem pó nâ cor especificâdâ em projeÌo, composro de:

- Pâinelem malha retângular [65 x 132mmìformada poí
barrâs châtas ponames {25 xzmm} e Íio de ligâção

redondo {0=4,8mm1, com molduÍa em barrd chata [25 x
4,76mm);

- Montante venicalem barra chata (76x8mm];
- Conjunto de Íixâçãodos painéisãos montantes: paràfuso

cabeça redonda com ârruela e porca anti-roubo, emaço
galvanizâdo [2 con unros pormontante).

Acâbamentog
. AlvenaÍiâ:

Chapisco Íino em ambas asfàces.

Èotrótipo comercial
. Grâdilcompleto:

- METALGRÁDE (ïnis.. coíes: branco,cinza, prcto, âzulou
verde,

APLTCAçÃ0
. Fechamento de divisasjunto àsvias principais de acesso
em locais que necessitem de visibilidade externã.
.llot.:Acorda pintura do gradildeverá ser especìÍicadã em
proret0.

EXECUçÃ0
. Escalonarde âcordo com a inclinação doterÍeno, oDeoe-

cendo âltura e profundidade mínimâs [ver exemplo].

. Executarjunta de dilatação de 2cm â cada 30m Ino máxi-
mo), quando não indicado êm projeÌo.
. Fundâção:

- Formas detábuasde madeiÉ mâciçâ com espessura de

1'(2,5cmì;
Armâção com aço C4,50;

- Concíeto úsinado fck 25MPa;

- ouandonão indicâdo em projeto, a brocâ deverá ter profun-

didâde mínime de 3m;

- Âsarmaduràsdos pilaretes devem ser âdequadamente

âncorâdãs na viga baldrame;

- lmpermeabilizaçào rígidâ [crisÌalização] na viga batdrame

e na alvenariã de embasâmento, avançando 15cm de

afturà na alvenaria de elevação Iacima dosolo], conforme
indicado nas Íichas de serviçosde impermeãbilizaçã0.

. Alvenaria de blocos:

- AssentarÍìenÌo dos blocos:
t argamassã trâço 1:0,5:4,5 cimento, cale areia;

t àrgpmassâ tíaço 1:3 cimento e âreia, onde houver

armadura de li8ação bloco/pilarete;
r o blocodeve sernivelâdo, pÍumedo ealinhado durante

o assen€menlo;
)r executar amaÍrâçào horizonÌaldos blocos ao pilaíete,

a câda 2 Íiadâs Iaço CA-50 de 0=6,3m; comprimento

= 
gocmJ;

)juntas desencontÍadâs [em amarração] com espes-

sura de 1cm;
D tOdâS â5 SuperííCies em contato com o concreto grau,

te devem estârlimpes e isentas de agíegadossohos,
óleo, gÉxâs, etc.

- Cimalha deconcreto moldada'in loco'com pingâdeirâ em

Revestimento da alvenaria com chapisco íino: argamassa

traço 1:3 cimento e âreia de granulometria médiã, aplicada

com peneicl
. Gràdis:

- 0s montantes verticais devem serchumbâdos nos pilare-

tes de concreto lproíundidâde mínima de 30cm), devidâ-

mente protegidos {plásticos bolhâ, fita adesiva, papelão,

etc.], evitando-se dâniíicar a pintuÍâ com respingamento

de ârgâmassã ou cimento, manuseio, etc.

FICHAS DE REFERÊNC|A
Católogo de Serviços
Ficha 53 Fundação

Ficha 54.01 Ârmãdura

Ficha 54.03 Concreto dosado em central
Ficha 54.04 Concreto grâute
Ficha 54.05 Formas e cimbramenÌo em madeira
Ficha 57 Vedos

Fichâ SZ04 Bloco de concreto simples
Fichâ S10 lmpermeabilização
Ficha S10.03 Cristalização

Ficha 511.04 Chãpisco

Fichâ 514.17 Gãlvanização

RECEBIMENTO
. 0 serviço pode ser recebido se atendidas todes âs condi-

ções de projeto, fornecimento e execução.
.Âlvenaria:

- VeriÍicâr as especiÍicãçôes do bloco;

- Antes da aplicação do chapisco, deve ser veriíicado o pru-

mo, o nÍvel e o alinhamento,que nãodeverão apresentar
diíerençâs superiores a 5mm por metro (colocada a régua
de 2 metros em qualqueí posição, não poderá hrverahs-
tâmentos maiorcs que 5mm nos ponÌos intermediários da

régua e 1cm nas pohtesl;

Componentes

F0.23
FD.24

-

Fechamento
de divisa
com gradil
eletrofundi-
dolbroca
FD'23 h= 185cm

F0-24 h= 235cm

Elaboração

oatâ 2?/06/06

Páglnr

3/4

-

Código ds list.Srm

1601028

1601029

ror
Atrnção

i.|F|l. o g.b rrnòh|nr.

FEWs
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Componentes

FD-23
FD.?4

-

Fechamento
de divisa
com gradil
eletrofundi-
do/broca
FD-23 h= 185cm

FD-24 h= 235cm

Elaboração

Data 27/06/08

Página

4/4
u
Código de listagem

1601028

1601029

Ë
Atenção
hrsme6ala
ouando for imprimiÍ, use
íolhasA4 e desbilhe a

íunção "Fit to pâpeÍ'

Répcftr o M.lo AmblcntG.
lmpÍiro somente o ne-
cessá rio

- VeriÍicar visualmente o revestimento em chapisco f ino, que

deve ser uniforme em toda a extensão da alvenaria.
. Gradil:

- Veriíicar as especiÍicações. Exigir certificado de garantia

contra oxidação [mínimo de 5 anos];
- VeriÍicar o prumo, o nível, o alinhamento, a fixação dos

painéis e o chumbamento dos montantes. Não serão

aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou

de esquadro;

- Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pin-

tura, atentando para que não apresentem Êalhas, bolhas,

irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da

Éabricação e do manuseio.

sERVrç0s rNCLUíD0s N0s PREç0S
. Limpeza do terreno, escavação da vala e apiloamento do

fundo.
. Formas, armação e concretagem das brocas e vigas
baldrames.
. lmpermeabilização da fundação e da alvenaria de embasa-

mento.
. Formas, armação e concretagem dos pilaretes.
. Alvenaria, armação e concretagem dos blocos canaletas.
. Revestimento da alvenaria em ambas as Éaces.

. Cimalha de concreto com pingadeira.

. Gradil completo: painéis, Íixações, tratamentos e pintura

eletrostática.
. Reaterro, regularizaçã0, compactação e limpeza do terreno
contíguo.

cRtTÉRr0s oE MEDtçÃ0
. m - por comprimento executado, medido na projeção

horizontal.

NORMAS
r NBR 2173 - Blocos vazados de concreto simples para alve-

naria sem função estrutural-
. NBR 7184 - Blocos vazados de concreto simples para alve-

naria - determinação da resistência à compressão . método
de ensaio.
. NBR 8798 - Execução e controle de obras em alvenaria de

blocos vazados de concreto.

FE#mi#
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Componentes

PT.38
PT.39

-

Portão em
gradilele-
trofundido
Iuso internoJ

PT-38 [345x230cm]
PT-39 [165x23Ocm)

't

20/09/to

Página

A'F
LlO

-

Código de listagem

0602060

0602061

g
roJ
Atenção
hr8am I a8cala
ouando Íor imprimir, use
folhas A4 e desbilite a

função "Fir to paper"

R6p0lt! o Mllo Amblcnt..
rmPnma someme o ne-
cessário

FE#i!ffi!n8

PLANTA PT_38
ESC.1:25

PERFL ruBULAR
AçO GALVATì|IZADO
6oxr0mm c-l,9mm

GRADIL
ELEIROFt,NDIOO
MALHA 65x152mm

VISTA INTERNA PT-38
ESC.1:25

Revisão

Data

o
I

lo
+
6o
ôl

Web 1
Typewritten text
54 de 80



 55 de 80

Componentes

PT-38
PT-39

-

Portão em
gradilele.
trofundido
Iuso intemo]

PT-38 [345x23Ocm)
PT-39 [165x230cm)

Revisão I
Data 2O/O9/\O

Página _r_atc Iclo 8l

-

Códigg da lixagem

0602060

0602061

ArcP
Atenção
PnsmaGelr
ouando íoÍ imprimir, use
folhasA4 e deebilite a
função "Fit to paper'

R6p.h! o l,|.lo AmbbÍn..
lmpnma pmente o ne-
cessário

FE#ffilt3

tl

tl

tl

tl

tl

tl

tl

tl

ll .,/
tlll -./|-1/
LJ- 

-

PLANTA PT-39
ESC. 1:25

VISTA INÏERNA PT_39
ESC. 1:25

165 (+ou- 15)

ct

Ito
+
oro
N
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DETALHE DO
BATENTE
ESC.1:2.5

DETALHE 28
ESC.1:5

Componentes

PT.38
PT.39

-

Portão em
gradilele-
trofundido
Iuso internoJ

PT-38 [345xZ30cmJ
PT-39 [165x230cm]

1

?o/09/r0

Página

1tcJ/O

-

Código de listagem

0602060

0602061

E\ItP
Atenção
hasm a õcala
0uando Íor imprimir, use
folhasMedesbilitea
função "Fit ro paper"

R€plhc o l'lrlo Ambicmr.
lmPnma somente o ne
cessário

Revisão

Data

DETALHE 3
ESC. 1:5

DETALHE 4A
VISTA LAÏERAL
ESC. l:5

PORCA REBIÏE \ / I99V V\
: ./ 60x40xt

DETALHE 2A

\
BAÌENÌE EX

IIAPA 14 DGRADA

@Nzo TRÊs
EsrÁqos t-l'x4'

TUBO DE AçO
6Ox4Ox1,9mm

FERROJI& FIO
REDONDO É=1

BARRA CHATA

PORTA CADEADO

PORTA CADEADO

ÌUBO DE AçO

FERROLHO RO
REDONDO ,-1l2'
BARRA CIIATA
É;P.. th'
PORTA CADEADO
11Fx1F

48 FE#+:ffi!*8

ESC. 1:5

CHAPA I+
55xÍ55mm

REDONDO
ç=1 /t

ESC. l:5
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Componentes

PT-38
PT.39

-

Portão em
gradilele'
trofundido
Iuso intemo]

PT-38 [345x23Ocm]
Pï-39 [165x230cm]

I
20/09/to

DETALHE 5
ABERTO, FECHADO E

ESC: 1:5

C|IAPA 1,1

PORTA CADEADO

FERROIJ.IO
FIO REDS{DO
,-1 /2'

CilAPA DOARADA
c-Jrnm

FECHO INFERIOR
VISTA LAÌERAL

Revisão

Data

Página

PE,r.;.FXAçÃo

4/6

-

Cúligo de liíagem

0602060

0602061

€ttoJ
Atenção
Prusme6els
ouando for imprimir, use
folhas A4 e desbilite a

função'FÍ to paper'

R6p.hc o ilGlo Amblcm..
lmpnma emente o ne
cessano

FE',#iffit3

DO GRADIL

(

L

l

+-{.
2-f-$l
5ffi
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0EscRrçÃ0
ConBtituiÍìtes
. Portão:

- ouadros em tubo retangularde açogalvânizâdoâ fogo, de

60x40x1,9mm;
- Gràdilcompleto coníeccionâdo em peÍíìs de âço câr-

bono soldados pelo processo de eletroÍusão e tratados
com galvanìzação a fogo, com acabamentoem pintuÊl

eleÌrostática à base de poliésterem pó [na corespeciíi-
cada em píojeto], composto de painelem mâlhâ rctân-
gular [65x132mm] íormadâ porbarras chatas portantes

[25xzmmì e Íio de ligação redondo Io=48mmJcom
moldura em barra chata de 25x4,76mm;

- Batente em bâÍrâ chata de aço galvanizado de 1 1/2'x
1/4:tsorÍì€nte PT-38 ];

- Batente em chapa 14 dobíada, em aço galvânizâdo;

- Chapa 14deaço galvanizado de 135x135mm;

' Chapâde aço galvanizado, e=3mm, dobrada, paràencaixe

do fecho inÊrior Isomente PÌ-38].

AcessóÍios
. Conjunto de Íixâção do gradilcomposto de porca rebite

{RIVKLE M8] e pârafúso cabeça sextavada o=M8x3omm
com arnjela, em âço galvanizado [4conjuntos por painelÌ.
. Dobradiças de três estágios, em aço galvanizado, o=1"x4i.
. Fecho inferion ferrolho galvanizado com íio redondo

o=1/2', base em châpã 14 galvanizada e pona cadeado,

coníorme deralhe 5 [somente PÌ-38ì.
. Fecho horizontal: feÍolho gâlvânizado com Íio redondo

o=1/2", chapa 14 galvanizadâ e poíã cãdeado, conforme
detalhes 4Ae 48.
. Câdeado de laÌão maciço de 45mm, com dupla trava Ipara
PT-38:2 unidadesJ.
. ParaÍusos galvanizâdos e buchas de nvlon S8.

acebamôrïto3
. Pinturâ esmalte sintético sobre Íundo parà galvanizados,

exceÌo gradilque deverá ser íomecido com pinturà eletrostá-
tica à base de poliesterem pó.

hótipo comGÌciel
. Gradilcompleto:

- MEIALGRAoE ['Arrisl coíes: brânco,cinza, preto, azulou
verde)

. DobÍadiçâ três estágios:
J0CEC Icód. 160203]

. Galvanizâção e frio:
Verficha S14.12 do Cãtálogo de S€rviços

. Parafusos gâlvânizados e buchas de nglon:

FISCHER

. Porca rebite:

RIVKLE Iclássico cabeça plana]

APLTCAçÃ0
. Em áreas |nlernâs, para fechamentos de acessos, conjuga.
do ou não com bandeiía PÌ-40.
. Not.: A coí da pintura deverá seí especiÍicãda em projeÌo.

EXECUçA0
. Portão:

Bater os pontos de solda e eliminartodas as rebarbâs nas

emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;

- Todos os locâis onde houverpontosde solda e/ou corte,

devem estar isentos de poeirâ, gordura, gràxa,sabão,

feÍugem ou quãlqueÍ contaminãnte Irecomenda-se
limp€za mecânica com lixa de aço oujato abrdsivo grau 2l
para receber ga lva n ização a ÍÍio ltratamento anticorrosivo

composto de zincol;
- Assoldas dos tubos devem seÍ contínuâs em Ìodâ exÌen.

são da área de contato;

- Antes da aplicâçãodo íundo para galvanizados, rodâ

superÍície metálicâ deve estar completamente limpa, seca

e desengraxada;

- 0 gradildeve seí instalado observando-se os espaçamen-

tos superior e iníerior conforme o desenho, nãodeve haver

folgas entre os gràdis e os quadros;

- No fecho horizontal, o ferrolho deve teÍ encaixe jusÌo,

sem íolgâs, e com comprimento suÍiciente pâÍa garantÍ
o perfuito fechãmento do portão. Prìncipalmente nos

portões com duas folhas, o ferÍolho deve Ìer encaixe ta l,

que impeça a abertuÍado portão, quãndo o fecho infurior
estNetaDêno.

FICHAS OE REFERÊNCIA
Cstálo8o de Componenteg
Ficha PÌ-40 Bandeira em gradil eletroÍundido

Catálogo de Serviços
Ficha S14 Pintura

Ficha 514.09 Ìintâ esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanização

Ficha 514.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO
.0 seÍviço pode ser recebido se atendidastodas as condi-

ções de projeto, Íornecimenlo e execuçã0.
. Tubos, barras, peÍÍìs e chapas devemte( necessariamente,
as bitolas indicãdas.
. Não serão aceiÌos porÌões com rebarbas, empenados, des-

nivelados, foía de pÍumo ou de esquadro,ou que apresentem
q uaisquer defeitos decorrentes do manuseio, tÉnsporte ou

m0ntaSem-
. Veriíicarse as soldas nostubos estão contínuas em loda a

extensào da suDeríície de contato.
. Exigir certiÍicado de gãlvãnizâção a fogo, emitido pela em-

presã galvanizadora, paratodos os consÌituintes metálicos
ou nota Íiscal discriminadâ do fomecedor
. VeÍificaro tratâmento dos pontos de solda e corte com

galvanização a frio.
. Veriíicarã aderência e a uniíormidade da camada de pin-

tura, atentando para que não âpresentem falhas, bolhas, irre-

gulaÍidâdes ou qua isquer defeitos decoríentes da íabricâção

e do manuseto.
. Grâdil:

VeriÍicãr âs especiÍicações;

- Exigir certificado de garantia contra oxidação {mínimode
5 anos l:

VeÍiíi@ro prumo,o nível, o alinhâmenÌo e a fixação dos
painéis aosquãdros. Não serão aceitas peçâsempenâdâs,

desniveladaq íorà de prumo ou de esquadm;
- Verificâr â aderênciâ e a uniíoímidade dâ câmãdâ dã

pintura, atentando pârê que nãoapresentem hlhas,
bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos decoírentes
da fubricação e do manuseio.

Componentes

PT.38
PT.39
E
Portão em
gradil ele-
trofundido
(uso intemol

PT-38 {345x23ocm1
PI-39 [165x230cm]

Revisão 1

oaÌa 2O/O9/\O

Pá8ina

5/6

-

Código dG lisis$m

0602060

0602051

g
rdJ

^tGnçao

f,..Ftt o llbrrnairìr..

FEW
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Componentes

PT-38
PT.39

-

Portão em
gradilele-
trofundido
Iuso interno]

PT-38 [345x230cm)
PT-39 [ 165x230cmJ

Revisão 1

Data 2O/O9/IO

Página

6/6

-

Código de listagem

0602060

0602061

g
r€P

Atenção
PÌcarru a racala
0uando Íor imprimir, use
íolhas Â4 e desbilite a

função "Fit to paper"

R6pchG o Mrio Anbicmc.
lmpnma somente o ne-

cessaÍto

fuuD&b PAM o
NSENqVHENÍO

. No fecho horizontal, veriÍicar se o encaixe do ferrolho não

apresenta folgas e tem comprimento suficiente que impeça

a abertura do portão, mesmo com aplicação de uma força

extra. Nos portões com duas folhas, com o fecho inferior

destravado, verificar se o encaixe do ferrolho central garante

a não abertura do portão.
. 0 funcionamento do poÍtão deverá ser veriÍicado após a

completa secagem da pintura e subsequente lubriÍicação,

não podendo haver jogo causado por folgas. 0 seu funciona-

mento deverá ser íácil e quando a folha estiver em posição

semi-aberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será

sinal evidente de desvio de prumo do conjunto.

sERVrç0s rNcLUíDos N0s PREç0S
. Portão completo executado e instalado.
. Galvanização a frio, fundo para galvanizados e pintura.
. LubriÍicação das partes móveis.

cRtTÉRros DE MEDtçÃo
. un. - por unidade instalada.

M tuuc4Ão
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PLANTA PT_43
ESC.1:5O

Componentes

PT.43
PT.44

-

Portão de
correr em
gradilele-
trofundido
Iuso intemoJ

PT-43 [360x23Ocm]
er-+a Izzoxzsocm)

Revisão t
Data 2O/09/LO

Página

L/6

-

Código de listagem

0602064

060206s

g
roJ
Atenção
Pru3m a aSc8la
Ouando for imprimir, use
íolhasMedesabìlitea
função "Fit Ìo paper'

R..pcltr o Hôlo Ambl.ila
impnma somente o ne-

cessário

FEHWs

i;

TRILHO CIIAPA DOBRADA

PERRL TUA,'LAR
AçO G LV I{rZlDO

6Oit&nm c-l,9mm
GRADIL

EIETR(TUNDIOO

I
lo
+
o
r')
N

E*.LEYiçÃO INTERNA PT- 43

TRL}IO CfIAPA DOBRÁDA

PERRL ÏUBT.|LAR
A@ GALVAT{IZADO

5ü4&nm c-1,9mm
GRADIL

EIETROFUNDIDO

I

o
+

on
N

ELEVAçÃO TNTERNA PT-43 COM PT-40
ESC. l:50

Web 1
Typewritten text
60 de 80



 61 de 80

Componentes

PT.43
PT.44

-

Portão de
correr em
gradilele-
trofundido
Iuso intemoJ

PT-43 [360x230cmJ
Pï-44 [220x230cm]

Revisão 1

Data 2O/O9/L0

Pógina

2/6

-

Código de lietagem

0602064
0602065

o

Ifo
+

o
ro
N

PLANTA PT_44
ESC. 1:50

TRL}IO CTIAPA

PERfIL IUzuLAR
A@ GALV NIZADO
6(h.l0mm crl,9mm
GRADIL
ELEÏROFUNDIDO

iË

TRILHO C}IAPA DMADA

PERFIL TUBI'LAR
Açp GALVANTZADO
60x40mm c=1,9mm
GRADIL
AETROfi.'NDIDO

FtEYiçÃo INTERNA Pr-44

I
fo
+

or!
c{IL

ÌEp
Atenção
ProBm a cscela
Ouando for imprimir, u*
folhas Â4 e dFbilite a
função'FiÌ to papef

R6pdb o ìl.io Amblcnta
lmprima somente o ne-
cessário

FE#i!ffi'-ï
EL_I_VSçÃO TNTERNA PT-44 COM PT-40
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-+-(ol
(oi

,f

1UBO DE AçO

GRADL
ELEIR(FUNÍXX)

Componentes

PT.43
PT.44

-

Portão de
correr em
gradilele-
trofundido
Iuso intemo]

PT-43 (360x23ocmJ

PÍ-44l721x231cml

t
20/09/t0

Página

1tí^J/O

-

Código de listagem

06020M
0602065

g
rtP
Atenção
Rlgnê ! Gacala
Ouando for impÍimir, u*
folhas A4 e deabilite a

íunção "Fir ro paper"

Rdp.lt o H.lo^mbbnta
tmpnma somenle 0 ne-
cessário

FE;#!ffi:t3

o
I

o
+

o
tsl
ôl

r)I

4
|r)l
.j

DET. PINO GUIA EASE AP,OO

l7{6{7{

AMPLTAÇÃO PARCTAL
ESC. 1:25

P{qf

PT-43 E PT_44

Revisão

Data

TUBO D€ AçO
6Ox4Ox1,9mm

GRADIL
ELEIROFUI{DIOO

DET. PINO GI'IA
P{0{4 P+EI 

\

coMAMPLIAçÃO PARCTAL PT-43 E Pr-44
ESC. 1:25

PT-40

rrl

Fj

"I
;l

I
I

I

ol
ilol+l
BI
"l

l.
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Componentes

PT.43
PT.44

-

Portão de
correr em
gradilele-
trofundido
Iuso intemo]

PT-43 [360x230cm]
PT-44 [720x230cmJ

Revisão L

Data 2O/09/LO

Pógine

4/6

-

Código de listagem

06020M
060206s

ELIGP

Atcnção
hamracrh
ouando fs imprimir, us
folhasA4 edËbilite a

função'Fit to paper'

Rarpdtao lldoAmbbnta
lmprima gmente o ne-
cessário

FEffiHX,8

PRO.EçÃO DO TRTLHO

DETALHE 1
ESC.1:5

DETALHE 2
ESC. 1:5

PARAR'SO C/
PORCÂ REBÌE

DETALHE 4
ESC. l:5

DETALHE 3
ESC, 1:5

DETALHE 5A
SEM PT-.fO
ESC. 1:5

DETALHE 6
ESC. 1:5

PARAFUSO t-&nm
COtl BUC}IA DE Ì{ìtON l0mm

COU PT-,IO
ESC. l:5

DET. PORTA CADEADO
ESC.1:5

PARAFUSO PARAFUSO C,/
PMCA REH1E

PARAFUSO CAAEçA CTIATA
E BUCIIA 58

n Bo o€ Aço

ruBO DE AçO

ÍuBo oE Aço

PARAFI,|SO CABEçA PANELA
E BUC}IA SlO

. 1<
4

Â.
.11.

PORTA CADEADO
50x5omÍil .-Jmm
SOLDADO NO TUEO
E NO BAÌEilÌE
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PARAFUSo CA8€çA
PAI{ELA í-6mm
EUC|A DE Nìl-oÌ{ S8

DET. BASE DE
ESC.1:2,5

APOIO

PARAFUSO CABEçA
PAI€I-A t-6rm
BUCHA OE NÌtC{ 58

DETALHE 7
ESC.'l:2,5

PARAFI,|SO CAEEçA
PANELA t-6mm

Componentes

PT.43
PT.44
U
Portão de
correr em
gradilele-
trofundido
Iuso intemo)

PT-43 [360x230cm]
Pï-44 [720x230cmì

Revisão I
Data 2O/09/IO

Página

5/6

-

Código de listagem

0602064

0602065
Ì'ii't
rlt)DET. PINO GUIA

ESC. 1:2.5
DET. FIXAÇÃO LATERAL
ESC. 1:2.5

PÊh.frxAçÃo Do GRADTL

Etr€J

Atenção
ÈÊsaru a ascah
Ouando Íor imprimir, use
folhasÂ4 e desabilite a

função "Fit lo paper"

Rdpaltc o Holo Amblcntè
lmprima somente o ne'
cessáÍio

FE#.iffi#,8

p8qt_q4qo_ _ ___*_:
r--+,.-Ì

luBoDE^ço i i i!
o-127 eZ25nm--------------- lllTÍIIlÌ-

itl

I
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Componentes

PT.43
PT.44

-

Portão de
correr em
gradil ele-
trofundido
{uso ìntemo]

PT-43 [360x230cmÌ
PT.44 [Z0x23ocm]

Revisão I
oata 20/09/10

Págin.

6/6

-

Código de lií.t€m

0602054

0602065

gror
Âtençõo

h6Ét o M.lo Ànbl.nta

DESCRTçÃo
Constitu iíìtes
. Folhâ do portào:

- ouadÍos em tubo retangulârde aço gâlvanizado a fogo, de

60x40mm, e=1,9mm;
- Gràdilcompleto confuccionâdo em peíisde aço cer'

bono soldados pelo processode eletrofusão e tralados

com galvanizaçãoa fogo, com acabamento em pintura

eletÍostáticâ à bâse de poliésterem pó [na corespeciÍi-

cada em projetoJ, composto de painelem mâlha Íetan-

gu lâ r [65x 132 m m ] Íormada por ba rras chatâs portantes
(25x2mmle íiode ligação redondo {o=4,8mm)com
moldura em barra chata de 25x4,76mm;

. Ìrilho:
- ChapadobFdâ, de aço galvânizâdo â fogo,50x60mm,

e=1,9mm.
. Pino-guia:

Em tubo de aço galvânizado a fogo, o=12,7mm,

e=2,25mm.
. Batente:

chapa dobrada, de aço galvanizado, 100x30mm, e=3mm.
. Pona.câdeâdo:

- Chapa de aço gâlvanizado, e=3mm.

Aceseórioe
. Rodízio duplo, de aço,1 1/2'.
. Cadeado de latão maciço de 35mm, com dupla trava.
. Parafusos galvanizados o=6mm, cabeça chata e cabêça

penela, com buches de nglon S8.
. Pâíafusos gâlvanizados o=8mm, cabeça panela, com

buchâs de nglon S10.
. Conjunto de Íixação do gradilcomposto de porca rebite

(RIVKLE M8ì e paÍafuso câbeçâ sextãvada o=M8x3omm

com arruela, em aço galvanizâdo [4 coniuntos po. painelJ-

Acebamentog
. Pintura esmahe sintético sobre fundo para galvanizados,

exceto gràdilque deverá serfornecido com pintuià eletrostá'

tica à bese de poliesterem pó.

Prmótipo comercial
. Gràdilcompleto:

- MEÌALGRADE ['Anis"' cores:branco, cinza, preto, azulou
verde l

. Rodízío duplo, de aço:

- JoCEC {cód.0711031
. Gâlvanizâçào a fÍio:

Veríichâ 514.17 do Catálogo de Serviços
. Pèrafusos galvanizados e buchas de nvlon:

- FISCHER

. Porca rebite:

RIVKLE Iclássico cab€ça plãnâ]

APLTCAçA0
. Em áreas intemas, para fechamentos de acessos, conjuga'
do ou nào com bandeira PT-40.

. No(a:Acorda pinture deverá serespeciíicadâ em projeto.

EXECUçÃ0
. Bateros pontos de solda e eliminartodas as rebarbas nas

emendas e cortes dostubos, barras e chapas.
. Todos os locâis onde houverpontos de soldâ e/ou cone, de-

vem estarisentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem

ou qualquer contaminânte Írecomendâ-se limpeza mecânica

com lixa de aço oujato abràsivo grau 2Jpara recebergalva-

nização a frio ltratamento ãnticorrosivo composto de zincoJ.
. As soldas dos tubos devem seÍcontínuas em toda exten-

são da área de contato.

.Antes da aplicação do fundo paÍa gâlvanizados, todâ

superfície metálica deve eslar completamente limpa, seca e

desengrèxaoar.
.0 grâdildeve ser instalado observando-se os espaçamen'

tos superiore inferior confo íÍne o desenho, não deve hâveÍ

folgas entre os gradis e os quadros.
.0strilhos devem serinstâlâdos com o alinhamento e nível

perÍeìtos, pâra não comprometero deslizamenÌo dâs Íolhas

môvers.

FICHAS DE REFERÊNCIA
CÍálogo de Componenteg
Ficha PT'40 Bândeira em gràdil eletrofundido

Cetálogo dê Serviços
Fichâ S14 Piôtura

Fiche 514.09 Tintâ esmalte sintético

Ficha S14.17 Gâlvanização

Ficha 514.18 Fundos Dara metais

RECEBIMENTO
. 0 servico oode ser recebido se atendidas todâs as conda-

ções de pÍojeto, fomecimento e execução.
. Tubos, barras, peÍts e chapas devem ter, necessariamente,

as biÌolâs indicâdâs.
. Nào serão aceitos ponões com rebarbas, empenâdos, des-

nivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que ãpresentem

qua isquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou

montaSem.
. VeÍiíicerse as soldas nos tubos estão contínuas em Ìoda a

extensão da supeíÍície de contato.
. ExigiÍ certaficado de galvanização a Íogo, ematido pela em-
presa galvanizadord, paratodos os constituintes metálicos

ou nota íiscal discíiminada do fomecedor
. Veriíicâr o trâtamento dos pontos de solda e corte com

galvanização a frio.
. Veriíicar a aderênciâ e a uniformidãde da camâda de pin-

tuÉ, atentando paí:t que não apresenÌem falhas, bolhas, irre-

gularidades oú quaìsquer deÍeitos decorrentes da Íabricação

e do manuseo.
. Grâdil:

- VeriÍacar as espec ificações;

- Exigir certificado de gaÍaúiâ contrâ oxìdação Imínimo de

5 anosì;
- VeriÍicaro prumo, o nível, o âlinhâmento e â fixação dos

painéis aosquâdros. Não seíão aceitas peças empenadas,

desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;

- Veíitìcara aderência e a uniformidade da camada da

pintura, atentando paraque não apresentem fàlhas,

bolhas, irregulâÍidâde ou quâisqueÍ deíeitos decorrentes

dâ fàbÍicação e do maôuseío.
. 0 funcionâmento do portão deverá serveriíicado após a

completâ secagem da pintura e subsequente lubriÍicação,

nào podendo haver jogo cãusado porÍolgas, nem dìficuldâde

no seu deslizamento.0 seu funcionamento deverá serfácil
e quando a folha estiveÍem posiçào semi-aberta, deverá

permanecer parada, caso contrárì0, será sinalevidente de

desvio de pÍumo do conjunto.

sERVrç0s rNcLUíoos Hos eneços
. Portão completo executado e insÌalado.
. Galvenizâção â frio, fundo pãrâ gâlvânizados e pintuÉ.
. Lubrificação das partes móveis.

cRtTERl0s DE MEDtç40
. un. - por unidade instalada.FEWs
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_____________________________________________________________________________ 
          Câmara Municipal de Suzano 

Rua dos Três Poderes, nº. 65 – Jardim Paulista – Suzano – SP – CEP 08675-225 
Fone: (11) 4744-8000 –  Fax: (11) 4748-2886 

19491919

ANEXO XIV 
 

 

MODELO DE PROPOSTA 
Ref.: Processo nº 106/2017 

Pregão Presencial nº 013/2017-PP 
(em papel timbrado da Licitante) 

 

OBJETO: OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIS, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, 
PROTOCOLO Nº 3603/2017, PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SUZANO. 
  

Razão Social:______________ CNPJ:______________ Número da Inscrição Municipal____________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

Telefone: (   )_________ E-mail Institucional: ___________________ E-mail Pessoal:______________ 
 

PREÇO (VALOR) OFERTADO 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

     Fechamento de divisão com gradil eletrofundido / 
Broca (H=235CM) m 47,00 

                       
_________ 

            
_________ 

Portão de correr em gradil eletrofundido código PT 
43 (Fazer em folha única de correr) (360x230cm) unid. 1,00 

                    
_________ 

              
_________  

Portão em gradil eletrofundido (165x230cm) 
código PT 39 unid. 2,00 

                    
_________  

              
_________  

PT 38 Portão em gradil eletrofundido (345x230cm) unid. 2,00 
                    

_________  
              

_________  

Mão-de-obra --- --- ---               
_________  

     
TOTAL GLOBAL (R$)       

            
___________  
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Fone: (11) 4744-8000 –  Fax: (11) 4748-2886 

19491919

A empresa......................................................... declarante se responsabiliza por 
todas as despesas diretas e indiretas incidentes sobre o objeto, inclusive os 

tributos e encargos (sociais e trabalhistas) correspondentes, bem como qualquer 

outro ônus que porventura possa recair sobre o objeto da presente licitação; 
 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do 

envelope de documentação/proposta; 
 

O prazo para início do serviço é de, até, 10 (dez) dias após a assinatura do termo de 

contrato. 
 

Prazo da conclusão do serviço: Até 30 (trinta) dias, a partir da data do seu início. 
 

Condições de pagamento: 05 (cinco) dias (após a entrega de documento fiscal 

idôneo na Diretoria de Contabilidade e Orçamento da Câmara Municipal de Suzano e 

devidamente conferido e atestado pelo seu Superintendente Operacional.  
 

 

Informações do responsável pela assinatura do contrato: 

 
Nome completo:______________________________________________ Estado civil______________ 

Cargo:_________________________ CPF _________________ RG ___________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

E-mail pessoal: ________________________________ 

E-mail institucional: ________________________________ 

 
......................, ..... de ............... de ..........  

(Local) (Data)  

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 
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ANEXO XV 

MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO CONTRATUAL 
FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL 
Nº 8.666/93 EM QUE FIGURAM, 
COMO CONTRATANTE, A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SUZANO, E COMO 
CONTRATADA, _________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_________, PARA A OBRA DE 
INSTALAÇÃO DE GRADIS, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
CONFORME PROJETO EXECUTIVO 
E ORÇAMENTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO, 
PROTOCOLO Nº 3603/2017, PARA A 
NOVA SEDE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SUZANO, FIRMADO 
EM RAZÃO DO DESFECHO DO 
CERTAME LICITATÓRIO PREGÃO 
PRESENCIAL N°013/2017-PP, 
BASEADO NA LEI FEDERAL N° 
10.520/02 E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, pessoa pública de direito interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 51.364.933/0001-07, situada na Rua Três Poderes, nº 65 – Bairro 

de Jardim Paulista, Município de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08675-225, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste instrumento 

devidamente representada pelo seu Presidente, Ver. José Izaqueu Rangel, 
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº  

......................................... e inscrito no CPF/MF sob nº........................................., 

residente e domiciliado na Rua............................................, Bairro 
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....................................., Município de Suzano, Estado de São Paulo,  

 

e do outro lado: 

 

.........................................................., inscrita no CNPJ/MF sob nº  ............................, 

situada na (Rua/Av./Trav./Pr.) .........................................., Bairro de 

....................................., Município de ........................................, Estado de 

....................................., neste ato devidamente representada por seu 

...................................., Sr(a). ................................., (nacionalidade), 

(cargo/profissão), (situação civil), portador da Cédula de Identidade RG nº  

...................................., inscrito no CPF/MF sob nº  ........................................, 

residente e domiciliado na rua (Rua/Av./Trav./Pr.).............................., Município de 

................................, Estado de ......................................., tendo em vista o resultado 

do processo de licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2017-PP, têm 

entre si justo e contratado a OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIS, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E 
ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 3603/2017, PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SUZANO, a qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto e da Fundamentação Legal 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E 
ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 3603/2017, PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SUZANO em conformidade com o Termo de Referência e o 
Projeto Executivo constantes do edital do Pregão Presencial nº 013/2017-PP, 

autorizado pelo Ato da Mesa nº 024/2017, de 28 de abril de 2017. 
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1.2. A presente contratação tem por fundamentação legal a Lei Federal nº 8.666/93 

com suas alterações e atualizações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Vigência 
 
2.1. O presente Termo Contratual possui duração de 02 (dois) meses, vigendo de 

..............de..................................de 2017 a ..........de.........................................de 

2017. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Dos Preços, dos Pagamentos, dos Reajustes e dos Recursos Financeiros 
 
3.1. Ao presente Instrumento Contratual atribui-se o valor total de,  R$ 

.................................... (...........................................), salvo o disposto na cláusula 

“3.5”. 

 

3.2. A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO efetuará o pagamento pelo(s) material(is) 

fornecido(s) em 5 (cinco) dias após a entrega do documento fiscal, na Diretoria de 

Contabilidade e Orçamento da Câmara Municipal de Suzano, devidamente atestado 

conforme subitem “5.1.1.1”. 

 

3.3. As despesas oriundas desta CLÁUSULA serão suportadas por recursos próprios 

da CONTRATANTE consignados na dotação nº. 17.17.17 01.031 7041 4051 
4.4.90.51 – Obras e Instalações, do orçamento vigente. 

 

3.4. O(s) preço(s) contratado(s) é (são) fixo(s) e não sujeito(s) a reajuste.  

 

3.5. Nos termos do art. 65, inciso II, alínea ¨d¨ da Lei Federal nº 8.666/93, o 

contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
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inicialmente entre os encargos do CONTRATADO e a retribuição da administração 

para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução o ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

  

CLÁUSULA QUARTA 
 
Das Obrigações da CONTRATADA 
 
4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

4.1.1 Prestar o serviço que lhe foi contratado, em estrita conformidade 

com o Edital do Pregão Presencial nº 013/2017-PP e a proposta 

apresentada. 

 

4.1.2 Concluir o serviço contratado em até 30 (trinta) dias após a data 

do seu início; 

 

4.1.3 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, parafiscais, 

comerciais e quaisquer outros resultantes da execução deste 

instrumento; 

 

4.1.3.1 A inadimplência da CONTRATADA em relação aos 

encargos acima descritos não transfere à 

CONTRATANTE qualquer responsabilidade pelo seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto e o valor do 

presente contrato. 
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4.1.4 Manter, durante toda a execução deste contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo apresentar documentação revalidada se, no decorrer da 

execução deste instrumento, quaisquer delas perder sua 

validade; 

 

CLÁUSULA QUINTA 
Obrigações da CONTRATANTE 
 
5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

 5.1.1 A CONTRATANTE, por meio do seu Superintendente Operacional, 
assistido e subsidiado por servidor técnico da Secretaria Municipal do 

Planejamento Urbano e Habitação, efetuará o acompanhamento e a 

fiscalização da execução do presente instrumento, nas formas do art. 67 c/c 

art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 e 

suas alterações posteriores. 

 

5.1.1.1 Prestado o serviço resultante do presente contrato, o servidor 

designado no parágrafo anterior efetuará a conferência, assistido e 

subsidiado por servidor técnico da Secretaria Municipal do Planejamento 

Urbano e Habitação, estando o serviço de acordo, atestará o respectivo 

recebimento. 

 

5.1.1.2 A atestação descrita no parágrafo anterior é condição sine qua 

non para a realização do pagamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
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Da Novação 
 
6.1. A abstenção, pela CONTRATANTE, do exercício dos direitos que lhe são 

assegurados neste contrato, ou a ocorrência de descumprimento de qualquer 

obrigação da CONTRATADA, não será considerada novação, renúncia ou extinção 

da obrigação, que poderá ser exigida a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Subcontratação 
 
7.1. A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar o objeto do presente contrato. 

 

7.1.1. Na hipótese de serviços complementares que, por sua natureza, 

reclamem execução por terceiros, fica a CONTRATADA, relativamente 

ao objeto subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e 

civilmente, devendo promover a cessação imediata das atividades de 

subcontratação, quando solicitado pela CONTRATANTE. 

 

7.1.2. Desde que a alteração social ou a modificação da finalidade ou, 

ainda, da estrutura da empresa comprovadamente não prejudique a 

execução do contrato, fica facultado à CONTRATANTE admitir a 

cessão ou transferência do contrato para a nova pessoa jurídica 

resultante da fusão, cisão ou incorporação, total ou parcial da 

CONTRATADA. 
 
CÁUSULA OITAVA 
Da Rescisão 

 

8.1. A rescisão se dará: 
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a) por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I à XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

atualizada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e suas alterações posteriores. 

 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo de licitação, desde que haja conveniência para a 

CONTRATANTE. 

 

c) por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 

 

d) por falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 

CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente 

o presente contrato, a critério da CONTRATANTE. 

 

8.2. O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, de forma unilateral e 

administrativamente, total ou parcialmente, independentemente de qualquer 

notificação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista o direito de 

qualquer indenização se esta: 

 

a) Falir; 

 

b) Ter seus Diretores e Sócios-Gerentes, títulos protestados; 

 

c) Transferir o presente contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sem 

anuência expressa da CONTRATANTE; e 

 

d) Estiver impossibilitada de dar perfeito e cabal desempenho às 

obrigações assumidas.   
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8.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente o direito da 

CONTRATANTE de rescindir administrativamente o presente contrato ou parte dele. 

 

CLÁUSULA NONA 
Das Sanções e Penalidades 
 
9.1. Em caso de inexecução total ou parcial, sem justa causa, a CONTRATANTE a 

seu exclusivo critério, mediante procedimento que garanta o contraditório, aplicará, à 

CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa diária de 0,1% (zero vírgula um por cento) calculada sobre o valor 

total do Contrato, até o limite máximo de 10% (dez por cento); 

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a 

CONTRATADA: 

 

I - Cometer faltas reiteradas na prestação do serviço. 

 

II - Prestar informações inexatas ou criar embargos à 

fiscalização; 

 

III - Transferir ou ceder suas obrigações, total ou parcialmente, 

a terceiros; 

 

IV - Prestar o serviço contratado em desacordo com o Termo 
de Referência e o Projeto Executivo nele contido, 

independente da obrigação de fazer as correções necessárias 

às suas expensas.  
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d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, quando a 

CONTRATADA se recusar a prestar o serviço contratado. 

 

9.2   As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de 

outras. 

 

9.3  As importâncias relativas às multas serão pagas, pela CONTRATADA, após a 

respectiva notificação, sob pena de cobrança judicial. 

 

9.4  Na hipótese de persistência, poderá a CONTRATANTE, a seu critério, 

considerar rescindido o contrato, sem prejuízo do ressarcimento por eventuais perdas 

e danos verificados; 

 

9.5  Cumulativamente, poderá a CONTRATANTE, a seu critério, declarar a 

suspensão temporária da CONTRATADA de participação em licitações por si 

promovidas, nos termos do inciso IV do artigo 87, Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  
Das Partes Integrantes do Contrato 

 

10.1. Respeitadas as disposições deste Contrato, passam a integrá-lo, com plena 

validade entre as partes, independente de transcrição, o Edital do Certame “Pregão 

Presencial nº 013/2017-PP e todos os seus Anexos, além da proposta apresentada 

pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 
Das Comunicações 

 

11.1. Todas as comunicações, relativas ao presente contrato, serão consideradas 
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como regularmente efetuadas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou por 

telegrama no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, bem como por fac-

símile com comprovante de envio e recebimento ou e-mail com comprovante de 

leitura.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA 
 
Das Disposições Gerais 
 
12.1. A CONTRATANTE exercerá ampla e total fiscalização sob o objeto contratado, 

por intermédio do seu Superintendente Operacional, assistido e subsidiado por 

servidor técnico da Secretaria Municipal do Planejamento Urbano e Habitação, de 

acordo com o art. 67 c/c art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, respeitados os limites e 

vedações legais. 
 
12.2. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a 

formalização deste contrato, inclusive, as decorrentes de sua publicação, nos termos 

da legislação vigente. 

 

12.3. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do 

serviço, se em desacordo com este contrato ou o termo de referência do instrumento 

convocatório do certame. 

 

12.4. A proposta da contratada forma anexo indissociável e inseparável deste termo. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA 
Do Foro 
 
13.1. Fica eleito, por convenção entre as partes, o Foro da Comarca de Suzano para 
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dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer 

outro foro por mais especial que seja. 

 

13.2. E assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente 

instrumento contratual em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, 

juntamente com 2 (duas) testemunhas que também o subscrevem. 

 

Suzano, ........ de ............................... de ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................. 

(CONTRATADA) 
Representante Legal 

 

.................................................. 

Câmara Municipal de Suzano 
Ver. José Izaqueu Rangel  

Presidente

 

 

Testemunhas:

1)......................................................... 

............................................................ 

............................................................ 

2)......................................................... 

............................................................ 

............................................................
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE:   
CONTRATADA:    
CONTRATO N° (DE ORIGEM):   
OBJETO:    
ADVOGADO(S): (*)                                                   

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais,  exercer o direito  da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados,  relativamente ao  aludido processo,  serão  publicados 
no  Diário  Oficial  do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de 
mensagem eletrônica aos interessados. 

 
LOCAL e DATA:   
 
 
CONTRATANTE 
Nome e cargo:   
E-mail institucional:    
E-mail pessoal:    
Assinatura:    
 
CONTRATADA 
Nome e cargo:   
E-mail institucional     
E-mail pessoal:    
Assinatura:    
 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO OU ATO 
JURIDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICADO OU 
COMPLEMENTAR 
 

 
Órgão ou Entidade:  CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 
Contrato n° (de origem):............................. 
Objeto: OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIS, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 3603/2017, PARA A NOVA SEDE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. 
Contratante:  Câmara Municipal de Suzano 
Contratada: ....................................................................... 

 
 

Nome  JOSÉ IZAQUEU RANGEL  

Cargo 

    
RG n.º 

      
Endereço Residencial (*) 

    
Endereço Comercial 
   

     
Telefone 
    
E-mail 
   

 
 
(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço 
onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 
mandato ou cargo. 

 
 

 
 


