
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

OF.SEC. Nº 392/2022 

Jaboticabal, aos 27 de outubro de 2022. 

Ilustríssimo Senhor Vereador: 

Em resposta ao Requerimento nº 261/2022, cumpre-nos encaminhar a 

resposta do Secretário de Planejamento. Informamos ainda que estamos encaminhando 

documentação física para recebimento no protocolo da Câmara Municipal. 

Na oportunidade apresentamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração e nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que julgar 

necessários. 
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Ilustríssimo Senhor 

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE - PEPA SERVIDONE 

DD. Vereador da Câmara Municipal de 

Jaboticabal/SP 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

De: Secretário de Planejamento 

Para: Sr. Pepa Servidone 

D.D Vereador da Câmara Municipal de Jaboticabal 

Oficio nº 251 /2022 

Resposta ao oficio nº 766/2022 - Segov 

Informação resposta para requerimento 261/2022 

Referência: Solicitação de informações sobre procedimento licitatório. 

Com nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao oficio supra citado, e em 

atendimento ao item O 1 e ao item 03 - segue cópia integral do procedimento 

licitatório que originou a contratação da empresa referente a execução da obra -

Comendador João 11aricato x Residencial (doe. incluso), bem como cópia do projeto 

e suas respectivas aprovações. 

Em atendimento ao item 02, segue cópia do contrato administrativo ( doe. 

• 1 ) mc1USO . 

Em resposta ao item 04, informo que no projeto não está previsto rotatória. 

Contando com Vossas costumeiras e providenciais colaborações, agradecemos 
a atenção dispensada, e aproveitamos do ensejo para renovar-lhe os protestos de 
elevada estima e consideração. 

À disposição para maiores informações. 

Jaboticabal, 25 de outubro de 2022. 
,/~ 

//7/ 

Alexa;;;,:~ Fidélis Marlins 
Secf'ilário de Planejamento 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Jaboticabal, 19 de outubro de 2022. 

Oficio nº 766/2022 - SEGOV 

Assunto: Informação para resposta de Requerimento nº 261/2022 

Excelentíssimo Senhor Secretário, 

Ao tempo que cumprimento Vossa Excelência, venho por 

meio deste, proceder o encaminhamento do Requerimento formulado pelo nobre 

Vereador Pepa Servidone, (doe. anexo), para conhecimento e resposta, junto 

ao Gabinete do Prefeito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Sem mais para o momento, contando com vossa 

costumeira colaboração, aproveito a oportunidade para reiterar-lhe os protestos de 

estima e consideração. 

Exmo. Sr. 

RODRIGO 
SECRET' 

Alexandre Antonio Fidelis Martins 
DD. Secretário de Planejamento 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal - SP. 
Cep: 14870-900 - Telefone: (016) 3209-3328 - CNPJ 50.387.844/0001-05. 



CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 
Palácio Ângelo Berchieri 

REQUERIMENTO Nº 261/2022 

Excelentíssima Senhora Presidente, 

PEPA SERVIDONE, Vereador infra-assinado, na forma 

regimental, apresenta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, EMERSON 

RODRIGO CAMARGO o presente REQUERIMENTO solicitando as seguintes 

informações referente a obra de interligação do Bairro Residencial Jaboticabal 

com a Rua Comendador João Maricato no Bairro Santo Antônio. 

1. Solicito cópia integral do procedimento licitatório que originou a 

contratação da empresa para a execução da obra. 

2. Solicito cópia do contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa 

vencedora do certame. 

3. Solicito cópia integral do projeto e das respectivas aprovações. 

4. Solicito informação a respeito da rotatória que seria construída na Rua 

Comendador João Maricado e faria parte do projeto de interligação. 

Jaboticabal, 13 de outubro de 2022. 

Assinado digital.r 
ADEMILSON AP 
SERVI DON E 1 O -
50 ~ :.. 
Data: 13/10/202 . " 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018 
Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 - Jaboticabal-SP 

Fone: 16.3209.9477 -Site: www.jaboticabaJ.sp.Jeg.br 





Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

FONE: (16) 3209-3307 - ESPLANADA DO LAGO, Nº 160 

Jaboticabal, 16 de maio de 2022 

::cio DGMP nºl 91/2022 i~§~li-] ~o -~q 
SETOR DE PROTOCOLO '"'""'===-~"?f ~z,j 

\ 

Solicitamos a abertura de processo administrativo. 

ASSUNTO: Contratação para obra - Interligação Com. João Maricato x Residencial 

'"'"" REQUERENTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

DETALHES: Solicita análise técnica e jurídica para contratação de empresa para obra de 

infraestrutura urbana 

TRÂMITES DO PROCESSO: 

• Departamento de Gestão de Material e Patrimônio (análise) 

• Secretaria Municipal de Fazenda (informações orçamentárias) 

• Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos (despacho) 

• Secretaria de Governo (autorização) 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra'~ 160 CNPJ 50.387844/0001-05 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP 
Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra 

Jaboticabal, 1 O de maio de 2.022 

Ofício SOSP/DIV/Nº 158/2022 
Assunto: Solicita parecer para contratação de empresa por dispensa de licitação 

Fls · ' , do Proc. . . -rr· 
N ii ~i·~i~ J ·' ~J./ 

· Pr·ü;;~=-~::~~:."~-'"~~~: j. 
_-:,~~.!!'.~, .. ---,~=-::,;,_~:::::::,:;;:t.. 

Prezado, 

. 1 

Considerando a necessidade de realização de obras para interligação da Rua João 

Maricato com o Bairro Residencial, para melhoria do tráfego de veículos, bem como o acesso aos 

moradores; 

Considerando que as licitações, modalidade Tomada de Preços 07/2021, 05/2022 e 

07/2022, foram DESERTAS; 

Solicito manifestação, deste Departamento, quanto à contratação, por dispensa de 

licitação, de empresa especializada para a execução da referida obras, HAVENDO previsão legal. 

llmo. Sr. 
Fábio Monteiro 
DO Diretor do DGMP 

1 -

Nelson d ' ntos Gimenez 
Secretário de Obras e 

Serviços Públicos - Interino 
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Prefeitura Municipal de Jabotíca 
/ s o L ! e : T A ç Ã o D E L ) e l T A ç Ã o ! s E R \} l ç :) 
·, 

Excelentíssimo Prefeito Sr. Éme:rson Rodrigo Camargo 

Assunto: Pedido de abertura de processo licitatório I Serviços 

No uso das atribu:ções de meu ca:·go, venho res;)eitcsa,rn':,~L,? .:·t,~,u:.'..:. ·• .e~ .. : . 

d2 procedimento licitatório, nos termos àa legislação em vigor, conforme informações & seguir: 

OBJETO 

JUSTiFICATlVA 

PRAZO PARA 
EXECUÇÃO 

LOCAL DE 
EXECUÇÃO 

·::1NDiÇÕES DE 
EXECUÇÃO 

DESCRiÇÃC DO OBJETO JJUST!FICATiVA 

Drenagem e Pavin1entação Urbana ir:~er.igação de: ::_.~.:~·-·J R:?':;i:)=-::._·-·,:~ 

; Jaboticaba1 à Rua Comendador João fV.aíicato 

Drenagem e Pa.vimentação Urbar;:;;. - :n~e::;gação c.v ,3:::.:ttc i~·:::si,~1,:· \~.:<;• 

· Jaboticabal à Rua Comendador João MaricaiO 

EXiGÊNCiAS PARA EXECUÇÃO 

: 180 c:;as 2 con~ar do en\1io da Ordern de Ser,J\~,-) 

-21.143160, -48.204450 

VALOR TOTAL : R$472.321,95 (quatrocentos e satema e :::ois :;,ii. t:ezen:cs e -:2 '" · ,e.=:' 
ESTIMADO 

DOTAÇÃO 
:JRCAMENTARIA 

Depto dê Obras - C2.D10.0G: 



Prefeitura Municipal de Jaboticaba! 
SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO SERVIÇOS 

i Próprios 
FONTE DE RECURSO 

Fede ia! 

CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO 

GESTOR DO 
CONTRATO 

FISCAL DO 

CONTRATO 

VfGÊNCIA 
CONTRATUAL 

Conforme Medições 

DADOS PARA CONTRATO ADM:N!STRAT!VO 

,-<O:'v1E: f\eison dos S31t:,s Girnenez 

1 CARGO: Secretário de 0:Jras e Se:--viços Púb!icos 

i DPTO/SETOR: Departamento de Obras 

· E-MAIL: nelson.gimenez@jabotícaba!.sp.gov.br 

i NOME: Paulo Tadeu Zucolo 

CPF: 

• CARGO: Engeheiro Civil 

• OPTO/SETOR: Departamento de Obías 

· E-MA;é.:pauio.zucolo@jaboticabai.sp.gcv.br 

Doze meses, a parfü da assinatura do contr2to. 

ANÁUSE TÉCNICA DE SERVlÇOS 

---- ·-·--· ----

2 Urbanismo) da empresa e dos responsiveis 1:écn:c:Js; 

: ? - 'O"""Pf0"ar·,~ r1e - 'ir;r-n~e p· º'"::u1·- O)ê' '"'" ,.,,. ,,--, .• _ •~e--""·"·'.>r ". - V ,t.1J. ',/ 7uV ._.. ct l,~!1,,.Ci. ... .i... .J~ J. \,;.,,!~ :)._,,_À '1 __.i...,.L.__ '..J .t:J .:, ~-- .. C<~~,._,,,:..,,_;-

: detentor de at:estado de responsabilidade técr.ic:a p<1,· c>:er' 

· ca:--z.cterísticas semelhantes ao ob_!eto d2 presente licitação. l\ con1pr01i.·G~c20 :JC••:_ 

i ser dar por meio do contraw sociai, nc cJ.so de sócio da empresa; fld:- can-::irêl d-: 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
SOLICTAÇÀO DE LICiTAÇÃO SERViÇCS 

~ registrados nas entidades profissionais ce::11petenLes, at2mi~,;,do-sc 
1 

; mínimos de prova de execução de serviços similê!res, ;;ssim consider?.dô.s sry,s ;.i 

• justificado, co:-:forme súmula n2 24 do Egrégio TCE/SP 

. .S - Deciaração àa empresa proponcme de qs1e piOCE:C:,,.J 2 êJ:1J, i2 i~,J ,: : '.;,,0 ,0 

; básico, me:norial, descritivo e planilha orçamentária, anexos a.o pré:ser:'e ec!: 0 :oJ 

' serão realizadas as obras; e, 

6 - Case haja interesse em prnceder à VISITA TÉC:\'!Cf., as em;-ires;,s ée.:erj,; 

Nelson a-<¾ ~rntos Gimenez 
Gestor ~o Contrato 

!: 

par3 esclarecer quaisquer dúvidas e 
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r'Rí'íf:ITURA MUNICIPAL DE JI\BOTICABAL 
SECRETARIA Df PLANE.J1\MENTO 

CRONOGRAMA f-ÍSICO FINANCEIRO 

Obra de Drenagem e f'av1mer1taç~o 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jabotlcabal a Rua Cdor João Marlcato 
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REf. 

2'..02.2é.C·, 

96555 

8$456 

PREFBTURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Gobal 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

LOCA~ lnter1!gaç5o do Bairro Residencial Jabotfcabal :1 Ru=i. Cdo• Jaio :\~r:cato 

Rt::g'.me de extcuçZc: Empte;ta.ca Glab.al 

Uníd. Qtde 

Cus1o Unrtário 

J,JJ i ,";. i ,".' .-,-, .... ._.,., _____ ,. ___ ,..,....., 

::;fk.f:gió;· j. !c}: ;~,;,{::~~~~;~,;;::~t::1~:.~d 
. . 1 

--~1··• _::I!:_·· ·., '-~-.;.~_;.,t·~---~-•--··"''"·,;,,.~ 
j .::.·1.·, l...oeação de puntop3.ra rcierênc!a icoogr?;t:c.:: Un,o. 35,CJ -: 7 •'··•\ 2,J,S2í 

i 

2.:., Coi;cretagem je viga ba.1Crarr.o:::, Fck30 f./;:)a, lançamento, 

acensamento e o.ca.barr.ento 

Alvenaria de bloccs de eoncrelo esttUtural 14;."'! ~•:.29 .;m 
2.1.S 

1{espessuro. 14 cm) 

1,62 
i 

5SS 1 ! ' 
S, 2 :·.3) 

\ 
928

~
5 

1 z. :. :i ~s-::,i;nlarnento de tubc ae concreto c,âmetrc 1000 mr,1 úi,mta ! 
, r.gida) m 48::)C í 29.44! 

9905-', 
' 

3..: :L::ic::.:.~ão de oav.r.-:er.t:.çãc 
1 . • i 
/Gr.!i;;i í:-:-.e:o-f;o} e sar;eta (.o,·woadcs de concreto, moJC:;j.•.ia 1r, loco ) 

3..2 j:om ~xtr..:sora, ;::;..ria 13 cm t.a~e,; 22 c-n ~::u~:J, sê.r;c~~ 20 e:":""- oas01 

!xe,5 cm uítura. l 
lExec:.:1;.:io ~ ccnp.:c:.:?i;.:;,o Cc o~se PGl•c ;::a~m,;:nt~:;_o :.e br.~.'\ 

. ,; ·' ' 

·':~ 

<:-r..:.Cu~.c., :.,.,·:-:,:,,t::-- ,:-:-.:-~: . ._,,,--;;; ·, s r.r.-. ~-:.,., 08 : 3 .,i:,; ~----'----'"-"'='""-''==:..:;=====--------------r--------i-----·---.... ·---·--
;--:-, .. ,:;;;.,0~ç ;.;:·;-, C·"- 1. · .~.ir-:. 
'•.:.::,,:.""7":t::-;'.:;é.:: :::.;- ;,lé 2".; •._·•,: 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabat 
Secretaria de Planejame 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO {INTERUGAÇÃO DO 

1R.ESfOENCIAL JABOTICABAL COM A RUA COMENDADOR JOÃO 
LOCAL: RUA COMENDADOR JOÃO MA.RICATC - Sr'\NTO 

JABOTICABAL/S.P, 

município de .Jaboticabal situa-se na região noroeste do Estr:1t::o 1 . ':·:·u'..J. 

na região Administrativa de Ribeirão Preto, junte com m~:fr; 2:'i n,t.m 1··::.::"" 

municípios limítmfes de Jaboticabal: Pitangueiras, Taquaral, ~.bnt.e ,AY~ (}•.,?, 

Pradópolis, Barrinha, Taíúva, Taquaritinga e Sertãozinho. Pcss:j 

geográficas 21º 15' 18,00" "Latitude Sul e 48º 19' 19,20'' Longitude Oeste. 

Possui população estimada em 2019, segundo dados do IBGE, 

s8ndo que desse total, 94,7% estão na área urbana e 5,3°/2, na área n;:-?I ,~ 

da unidade territorial é de 706,602 Km2 

ce claboticabal, segue paralela. separada pela Cór:eç:,:::, J 

Residencial Jaboticaba1, or.d2 se propõe a ínter!igaçãc :!estes 

de obras de pavimentação e bocas de lobo. O inicio. oartindo do 

Jabctícabai, se dá pe!a Rua Pedrn Donacion, ligando a 

Marícato. lccalí:,:,ada no bairro Santo Antônio. 
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Foto da Rua Cornendador João Maricato (Googie Maps, 2020,1 

pavimenta cão 
' . se,á 

GLOBAL 

:r~: fV1LH11r::ipa; (Je Jab()bcabal, corn os recursos provenientes do Go\lerno 

Sao Paulo fará a contratacão de emoresa de enoen:--:ar:a 
5 ! "" 

ra execução dos serviços, objetos desse convênio, observando as 

A '.3,eguir são descritos os serviços que deverão ser executados peia 



Prefeitura Municipal de Jabroti 
Secreta ri a d e Planeja rn~~.rJ;.:;...,"'~~,r"'Jrt~"'"'-'-_::: ::-,"'~...;,e;;...: ... ,,_. 

ft~, ,.-c-:o..=-c-;,-~~"""""-• 

: , SERVIÇOS PREUMINARES E DRENAGEM 

1. 1 Serviços Preliminares: Deverá ser instalada p!aca de obra do rnunicíplo e do 

::r-lênio antes do início das obras. Os 

;:.•e-'eitura. As placas deverão ser fixadas em tocais visíveis e 2 placa deverá 

,2,e:-:nanecer em perfeito estado até o término e recebirnent:, da · . '.'.ca 

''ator esteira para retirada de árvores e vegetação arbustiva e rasteira. 

DRENAGEf\11 E TERRAPLANAGEM 

2.1 Travessia e alas: Locação de ponto para referência s 

~-:2,essia e elas a sere~ executadas. Cravação de estacas oré--rnoldad2:::" 

: .. : ~:::·0to na profundidade especificada em projeto. Exe:::uçãc ds ,, ""''°', iA0 -, ,.., .- ~~ -•--,• 

:·:, ··~ , __ ;.,. : '~ ' t J 

e'"7· concreto armado com dimensão mínima de 20 x 30 cm. Execução das 8las ,:rn 

:;;, .snaria de biocos de concreto estrutural (14x19x39 cm\ 

,;:Soecificações da í\lBR 7480. Execução de dissipa.for de 

'2Ghão com preenchimento em conCíeto. Ass8nt?mento 

::e'.1e ficar pe,feitamente alinhada, tanto em greide como ern pia;-1ta Os 

::evern ser rejuntacios externamente, com uma chta ele 

'. 2 a. com 0.20 metro de !argura e 0.1 O metro de aiturs. 

2.2 Corte e aterro: cortes são segmentos cuja implantação reGLPsr es,.:Bva.cão 

..:Je definem o corpo estradal. .A.s operãções de corte compreendem: - Esc~w;,c1o 

icado no i;:r:ijeto; - Carga e t:-ansporte dos mater:a;s para 

=.stes rnateriais deverão seí transportados para k)ci..:iis. rre'1•an,;::,: 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
Secretaria de Planejamento 

de forma a não causar transtornos, provisórios ou defininvos, à 

será efetuada levando em consideração o vo,ume extrai~r0 e 

Gornpactação de aterro: adequadamente compactado em camadas não supe 

a ~,1erro de cada vez. O restante do reaterro deve ser compactado mar,• 

até a altura do pavimento existente, ou até a base do pavim 

conforme o caso, obedecendo às normas para execução de 

pequena iarg! 

compactação deve ser executada mecanicamente (sapo ou placa víbratóíiêi). 

2.3 Drenagem da via: Boca de lobo em alvenaria de blocos de concreto, rev 

~-, ,~n~;::p•,,s,,-,,s~--:. de c'1mentn e are;a ·1 ·1 ~obro ·,astro d·e ,~onere'(O 10cm ;;:, Ia J-;:j..,_.,,;fÇ;,,._c;;:._ ~I f l:tt.V \,., l , /,V~'-- ~v 'I.J -~V - ,, ...,_, <. 1 

c:oncreto armado. A boca de iobo denominada de "máxima efidêncía'' de 

. corn as seguintes dimensões 0,6x1.0x12m O fundo devs 

-·· '.ciade de 0.003 mim em direção ao coletor pluvial. i.:ssentarnentc 

c<Jn::reí:o PONTA E BOLSA de diâmetro interno de 0,4 metro. 

'/ a 3.9 Serviços topográficos para pavimentação, inclui nota de ser, 

e c:--21de. Execucão de auía (meio-fio) e sar\eta conjuqad 
'-' .;> V ' . ~ '-

f:'1::ldac!o cem 43 cm base (13 crn base da guia+ 30 cm base da sar\ 

crn. a\t1JJê1.. t.)(e<:.ução e comµac\ação de base ou sub-base para paviment 

é'i:: \y:\\a gtaduada <:;\mµ\es. 1i:ansµoí\e com c.am\nnão ba-scu\an\e ô.<a W, 

pintura de Hgacão com emulsão asfá!tica com RR2C. Execução de camacl 

= 4 cm: Execução de pavimento co,·n apíícaçàc 

•· ·· 1-- r~::irn;::vie df'! rn!amento. Transnorte corn camin1·ido oascu;ante 2ST2! UCO; - -· - r-

;)8':3 pavimentação urbana. 



4.1 Calçada e Grama: Reaiização terreno e execuçáo de passeio 

(calçada e rampa de acessibilidade) em cor:cr-2:to 

; ,- \ 

obrigatória'' lados com 0,35 cm e área de 0,59 m2 por placa. Pc,s1e. 

galvanizado a fogo, diâmetro 0,075 m, espessura da parede 3 mm "::,T 

4.2 m de comprimente, fechado na parte superior, com dois 

de "parada obrigatória''. Fornecimento e instalação de quatro placas 

semi refletívas Gomo!etas ·'cicíofaix2( corr di&met(c tª r"'! r_:·. ~~- - ,," -:· .~• --~ 
·-· '~' 

por placa. Poste, tubo de aço galvanizado a fogo diâmetro 0,075 m, espessur;:: 

quatro placas de sinalização semi refletivas completas p:éicas der1;crr:::1rith;as 

C.4Sx023 area de O, 104 m2 por placa. Post,':?, t:..'bc de 

diâmetro 0,075 m, espessura da parede 3 mm ern barras cm"':-: 3 1r, ci,2 

comprimento, fechado na parte superior, com dois furos n2 ocs· 
' t t· . id- ' n ,., ,-+ i ;; ~· , · · a1e a an 1 giro so,, aaa .. a l-"ª• le ,n1e! ior mrnec:memo e 

denominativas. Fornecimento ae tacha bie1irecio:1a! 

conforme as normas. Fornecimento de tinta especifica pa:·a cidovi2 e 

CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAiS 

ativ;dades de controles tecnológicos dever;1 ater.cier o 



refemtura Municipal de Jabotica 
-secretaria de Planejamento 

. ..,_ ~e ~ r,;,,,,..r-.~· 
•.,,.·' ,,,.., ._;:;. 

grnnu:o,-nétr:ca da con-iposíção dos agregados (NBR-994ii87); 

de eris2;'.'J de compactação da energia especificada (NBR- 7182í86): 

ninaç:ão de tecr ce umidade do material a ser com;-:,actado. 

de e,'1saio para determinação da densidade in situ 

....... , ! (""''··,*'":~ 
~-·,.,.,. ·•p··•-'!:: ! 

de ligante: 

da tax2 de aplicação de ligante betuminoso, peio 

cor.ereto betuminoso usinado a quente (CBUQ}: 

Tnl:1ação das temperaturas de recebimento. espalharnento e roiagern: 

de prova para execução de ensaios de c!etern1lnaçãc 

c::arac:t:erlsticas f\i1arshall da mistura. 

de materiais e procedimentos para execução de en 

rHJ Labora.tório Centrai: 

G01e1b de amostras e encaminhamento ao laboratório centrai. 



-•, -~ ,..... ,., .., 
~;: .,,f ::1 .,..;;,._,,,\.,,.. 

Ca(xa Econômica Federal (para o caso de obra conveniada). 

RECEBIMENTO DJ\ OBRA 

a vistoria fina! realizada pelo técnico responsável da Prefeitura Munid 

:? obra de acordo co:r': e 

'"''~AJ'C,.'>, e após entrega dos laudos de controle tecnológico, será en:ii:.id~ ' 

úluma fatura da obra estará condicionado à elaboração e er 
:<::- n,~,,·,·, ,;;, r·•co1·e1c ''ac l,ou1·r· _,d ✓~.;, e ... - ~; t,,J ~ t . 

Caso a vistoria aponte a necessidade de correções na obra, será 

suas custas. 

será e(nitióo Termo de 

empresa CONTRJ\TPDí\ 

JaboticabaL 15 de Fevereírc d& Z 

Efr}ers0n R~odr~g<) ,,,. 
Prefe~tc 

Alberto C. de Airneída :::-. 
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Número da RC 
1035/ 2022 

21001035 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
CNPJ: 50.387.844/0001-05 

002 - PREF.MUNIC.DE JABOTICABAL e.=,, 
~:~ 

Unidade Administrativa Requisitante 002.010.001.000.000 
DEPTO DE OBRAS 

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO 

Item Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário 

SERVIÇOS 

Data da Requisição 
14/03/2022 

Valor Estimado 

1 2.09.53.0017-8 UN 1,000 472.321,9500 472.321,95 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIA ·:: 
URBANA NA INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO RESIDENCIAL JABOTICABAL COM A RUA COMENDADOR JOÃO i J 
MARICATO 

. Tipo de Custo Exercício Estimativa de Custo Total 472.321, 

Local de Entrega 
""" ' ;rro RESIDENCIAL JABOTICABAL 

Número 
CEP14870-000 

Dotação 2022 - 873 Vínculo: 01.110.00 
Classif. Funcional: 154510024 1028 
2022 - 873 Vínculo: 05.110.00 
Classif. Funcional: 154510024 1028 

Evento 009.010 PAVIMENTAÇAO GUIAS E OUTROS 

Observação e ou Exigencias Mínimas 
OF 08/2022: 

Elemento da Despesa 44905100 / 99- OUT OBRAS E INSTALAÇÕES 

44905100 / 99- OUT OBRAS E INSTALAÇôES 

Drenagem e Pavimentação Urbana • Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato. 
Contrato de repasse OGU nº 885841/2019 - Operação 1064482-38 

Fonte de Recursos/Convênio 
01 - PRÓPRIO/ 53 TRANSF FED 

Justificativa de Compra 

OF 08/2022: 
Drenagem e Pavimentação Urbana - Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato. 
Contrato de repasse OGU nº 885841/2019- Operação 1064482-38 1--------.--------...--------------...------~_,,__-----------if,, 

-- r-.ta Gravação 
~ 

Data da Emissão Assinatura do Requisitante 1 · 
'• .• t 

- .:... 14/03/2022 14/03/2022 

AMERENDA - GILSON ANTONIO MERENDA 14/03/2022 16:54:0 



PREFEITURA DE JABOTIC 

Processo Administrativo nº. 3076-7 /2022 

FIS, J\"'l-
NO à07Cb-~ 

Protco.(a) 

do Proc. 

de20~ 

Assunto: Drenagem e Pavimentação Urbana-Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal 

à Rua João Maricato. 

Jaboticabal, 23 de Março de 2022 

Versa o presente processo administrativo sobre a infraestrutura urbana do Município de 

Jaboticabal no tocante a drenagem e pavimentação urbana - Interligação do Bairro Residencial 

Jaboticabal à Rua João Maricato. 

Julgado os despachos anteriores e ausência de saldo orçamentário para a referida obra 

considerada a Requisição de Serviços nº. 1035/2022 (página nº. 16), bem como a autorização do Sr. 

Secretário de Fazenda para a devida alteração orçamentária, informo a suplementação da Dotação 

nº. 873 - Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras & Instalações - Vínculo 01.110.00 e Vínculo 

""" 05.110.00. Disponibilizo ainda o relatório de saldos orçamentários para as providências cabíveis. 

T 
l)~&--

T,.,..__,.~ ÓNSO PEIXINHO 

Contadora - Secretaria Municipal de Fazenda 

AODGMP 

DEPTO. DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 



SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DO PROCURADOR 

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento 

licitatório visando a contratação de empresa especializada, em regime de 

empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para 

execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro 

Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo 

Antônio - Jaboticabal/SP), encartado nos autos do processo administrativo nº 

3076-7 /2022. 

Analisando o valor das estimativas fornecidas, 

constata-se que a contratação pode ser efetuada por meio da modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, observado o disposto pelo artigo 23, 11, "b", da Lei nº 

8.666/1.993. 

Lei nº 8.666/1.993: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a 
Ili do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes 
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 
1 - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada· pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
li - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:{Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998) 

Esplanada do Lago "carlos Rodrigues Serra", lóO - Vila Serra - Jaboticabal - SP. 
Cep: 14870-900 - Telefone: (016) 3209-3316 - CNPJ 50.387.844/0001-05. 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

(três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior 
número. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Destarte, por meio · do presente parecer, esta 

Procuradoria opina pela adoção da modalidade TOMADA DE PREÇOS, para 

tanto devendo ser observados todos os aspectos do artigo 23 da Lei nº 

8.666/1.993, e em especial o§ 5° que veda o parcelamento. 
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Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal - SP. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 3/2022 

Tipo Menor Preço Por Km Rodado, Objeto: contratação de empresa especializada para 
locação de veículos tipo VAN (com motorista, manutenção, combustível, seguro, pedâgio 
inclusos), para atendimento exdusivo dos usuários do Sistema Onico de SaUde - SUS, 
atendidos pelas Unidades de Saúde do munidpio de lporanga -SP, que fazem tratamentos 
de saúde especializada na cidade de Registro, Pariquera-Açu, Santos, São Paula, Sorocaba 
ou outras cidades que venham atender as demandas da contratante. de acordo com o 
Termo de Referência do edita! e seus anexos. Recebimento Das Propostas: Atê as 10h do 
dia 03/05/2022. Início Da Sessão De Disputa De Preços: Às 10h30 do dia 03/05/2022. O 
edital encontra.se no site www.bll.org.br ou no site da Prefeitura: www.iporanga.sp.org.br. 
ou ainda na sede da Prefeitura no Setor de Licitações, localizado na Praça Padre Caiaffa, nº 
70 ~ Centro. Atendimento de 21 a 61 feira. das 08h às 13h30. Informações: Telefone {15) 
3656-9836 

lporanga, 13 de abril de 2022. 
ALESSANDRO MENDES RODRIGUES 
· · ,. _ Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N• 5/2022 

o Prefeito de Jaboticabal/SP • comunica a todos os interessados que 
HOMOLOGOU o procedimento licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇOS N' 05/2022 • 
que visa a contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com 
fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de Pavímentação no 
Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João 
Maricato - Santo Antônio ~ Jaboticabal/SP, como DESERTO, em virtude de nenhuma 
empresa ter manifestado interesse na sua participação. 

PROCESSO N• 3739-7 /2022 

Jaboticabal, 14 de abril de 2022. 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

, -AV1S0-"DEcffOMOlOGAÇÃO. -
PREGÃO PRESÉNOAL°i-~•0

32/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais, para 
a realização dos seguintes exames: HORMÔNIOS EM GERAL, TOXOPLASMOSE {lgG + l~M), 
MARCADORES TUMORAlS E OUTROS, que serão colhidos diariamente pelo LABORATORIO 
MICRORREGIONAL HOMOLOGO todo o procedimento realizado pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio. Homologada a adjudicação do objeto licitado, à empresa LABORATÓRIO MEDICO DR. 
MARICONDI LTDA., no valor global de R$252.572,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, 
quinhentos e setenta e dois reais). 

Jaboticabal, 14 de Abril de 2022. 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENOAL N• lS/2022 

DECISÃO ADMINISTRATIVA • Processos Administrativos n• 3824-5/2022 e 3829-6/2022 -
impugnações ao Pregão Presencial n2 028/2022 - Processo n2 3543-2/2022 

Após análise das razões de impugnações apresentadas através do P .A. ne 3824--
5/2022, por parte da empresa DATAPROM ·EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL LTDA. e do P.A ne 3829-6/2022, por parte da empresa SSAT SINALIZAÇÃO E 
ADESiVOS EIRELI, ao processo licitatório, modalidade Pregão Presencial n• 028/2022, que 
trata REGISTRO DE PREÇOS para a substituição de controladores, bem como fornecimento 
e implantação de materiais de sinalização semafórica em cru2amentos semafori2ados do 
município de Jaboticabal/SP, incluindo sistemas de aterramento, programação e 
treinamento; do parecer jurídico, anexado aos autos, DEaDO pelo DEFERIMENTO PARCIAL 
DAS MESMAS, determinando o refazimento do Edital com as correções apontadas nos 
autos. 

Publique-se esta decisão, dando ciência às Impugnantes. 
Após, encaminhe-se os autos ao l>regoeiro, para conhecimento e 

prosseguimento da marcha processual. 

Jaboticabal, 14 de abril de 2022 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 

AVISO OE UaTAÇÃO 
CONCORRÊNOA PÚBLICA N2 2/2022 

EDITAL. • Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP, a 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 02/2022, visando a contratação de empresa especializada em 
engenharia/geologia, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e 
mão de obra para execução de PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, no 
município de Jaboticabal. O ENCERRAMENTO dar-se·â no dia 19 de maio de 2022 às 09h00. 
O edital estarâ à disposição dos interessados: Graturtamente, no Portal da Transparência 
de Jaboticabal, através do endereço eletrônico: transparencia.jabotlcabal.sp.gov.br, ou no 
Departamento de Gestão de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, 
sito a Esplanada do Lago "carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra, das 7:30 às 16:30 
horas. 

Jaboticabal, 14 de abril de 2022 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N• 7 /2022 

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP, a TOMADA 

DE PREÇOS N" 07 /2022, visando a contratação de empresa especializada, em 

regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra 

para execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro 

Residencial Jaboticaba! com a- Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio 

- Jaboticabal/SP. O ENCERRAMENTO dar-se-á no dia 04 de maio de 2022 às 

09h00. O edita! estará ã disposição dos interessados, gratuitamente, no Portal 

da Transparência de Jaboticabal, o qual poderá ser acessado através do 

endereço eletrônico; transparencia.jaboticabal.sp.gov,br 

Jaboticabal, 14 de abril de 2022. 

EMERSON ROORIGO CAMARGO 

Prefeito 

'.":;ti:: i::~1,.1me:i:Q ;iocie srr ... 12.'ificado no ,:: . ..,dereço ~ietr6n1GO 
nrrp://1.,,ww.·~ gov.er/autcntidt!aOe.htr.'11. pelo código OS.302022041800218 
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677-/069 _J N• 73, segunda-feira, 18 de abril de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU 
AVISO DE UOT AÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nt 3/2022 • SRP N• 13/2022 

PROCESSO n• 112-PG/2022 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES PARA A 

MERENDA ESCOLAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS; 04 de maio de 2022 • HORÁRIO: 
09;00 horas. 

O Edital estará disponível a partir de 18 de abril de 2022, no Departamento de 
Licitações, situado na Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o 
fornecimento pelo interessado de um CD novo primeiro uso; no endereço eletrônico: 
www.jau.sp.gov.br - GRATUITO - INFORMAÇÕES, fone {14i 3602-1718 ou {14) 3602-1804 
das 8:00 às 17;00 horas. 

Jahu, 14 de abril de 2022. 
DANIEL ESTEVES DE BARROS 
Departamento de Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM 

AVISO DE UaTAÇÃO 
PREGÃO PRESENOAL N• 7 /2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM/SP comunica aos interessados a 
abertura do Processo nv 582/22, Pregão Presencial nv 07 /22 para: .. Contratação de 
e~presa especializada para prestação de serviço de Realização de Exames Laboratoriais". A 
se5~o pública será no dia 02/0S/2022 às 14h00. O edital na íntegra poderá ser obtido no 
site: www.jumirim.sp.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@jumirim.sp.gov.br. Maiores 
informações pelo fone: (15) 3199-9800. 

Jumirim, 14 de abril de 2022. 
DANIEL VIEIRA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

AVISO OE UOTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N• 15/2022 

PROCESSO N• 091/2022 
Objeto: Execução das obras de recapeamento asfáltico de ruas dos Bairros 

Jardim Cruzeiro e Vila contente. Tipo: menor preço • tncerramento: 04 de maio de 2022 
às 09h00 - Cadastramento: Poderá ser feito até as 17h00 horas do dia 02 de maio de 2022 
- o edital encontra--se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br - Informações: Praça 
das Palmeiras n• 55, Lençóis Paulista, Fone: 14·3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 

Lençóis Paulista, 14 de abril de 2022. 
LUIZ FERNANDO DE CAMPOS 

Secretario de Suprimentos e Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 

AVISO DE UOTAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 16/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNS, Estado de São Paulo, torna público que 
realizará a abertura de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA 
COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNOA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DOS VEÍCULOS QUE 
COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNS -
Recebimento da Proposta Eletrônica: até 03 de maio de 2022, às 09h00min - Abertura da 
Sessão; 03 de maio de 2022, às 09h30min. Lic~ação não diferenciada. Valor do Edital: RS 
120,22 (Cento e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos). Valor Máximo para aquisição: R$ 
659.384,98 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e 
Noventa e Oito Centavos). Os interessados poderão ler e/ou baixar o edital completo nos 
sites: www.lins.sp.gov.br ou www.bll.org.br e estarão dispensados do recolhimento da taxa 
de expediente mencionada acima. Maiores informações: Comissão Permanente de 
Licitação • Fone; (14) 3533-4280 ou e-mail; llcitacao@lins.sp.gov.br. 

Lins/SP, 13 de abril de 2022 
AILTON PEREIRA TORRES 

Secretárto Municipal dos Negócios AdminiStrativos 

AVISO DE UOTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nt 4/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNS, Estado de São Paulo, torna público que 
realizará a abertura de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECAPE DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 
AUGUSTO HUNGARO, AMÉLIA E. RIBEIRO E IRMÃ RINA SALESIANA • Recebimento da 
Proposta e Abertura da Sessão: 03 de maio de 2022, à:. 15h00min. valor do Edital: R$ 
120,22 (cento e vinte reais e vinte e dois centavos). Valor Máximo para contratação: R$ 
379.721,82 {Trezentos e setenta e nove mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e dois 
centavos). Os intel"essados poderão ler e/ou baixar o edital completo nos sites: 
www.lins.sp.gov.br e estarão dispensados de recolhimento da taxa de expediente 
mencionada acíma. Maiores informações: Comissão Permanente de Licitação • Fone: (14) 
3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.sp.gov.br. 

Lins/SP, 13 de abril de 2022 
AILTON PEREIRA TORRES 

Secretârio Municipal dos Negócios Administrativos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 28/2022 

PROCESSO N" 920/2022 

Objeto: Aquisição De Escavadeira Hidráulica. Para Atender o Depto. 

De Agricultura. Importante: Pedidos de esclarecimentos e Impugnações: Até às 

17h do dia 27/04/2022 pelo site comprasbr.com.br. Recebimento Das 

Propostas: Ate às 8h30min do dia 03/05/22. Início Da Sessão De Disputa De 

Pregão: Às 9h do dia 0~/05/22 no sitio eletrônico: comprasbr.com.br. 

Formalização De Consultas e Edital: Por telefone (13) 3847-7000 - Ramal 

218/208, e-mail compras@miracatu.sp.gov.br, ou pelo site 

miracatu.sp.gov.br/Licitacoes/. Miracatu, 14/04/2022. 

TARSO DE SOUZA 018 

Diretor do Departamento de Compras e Projetos 

Docum~to asSU'ildo digitalmente cor.forme MP,,~ 2.200·2 de :.>t/03/2001. 
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sexta-feira, 15 de abril de 2022 

JrA?E.Vi 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

Ata de Registro de Prei;os 2on022 - Processo SUPIU 
4012022 - Pregão Elftrônico 2S/2022- Objeto: Eventual aqui

Slçjo ~ areia flM branca dt qiartZD. - Empresa~ 
VALOR PRESTADORA OE sERVIÇOS tTDA- Pra?O: 12 meses.~ 
na11J1'21: OS/04/2022, -~ dt Compras e ücitações. 

Atendffldoao§2•d0Arligo1Sd1Leifederalrr"8666t93. 
tomamos público que ~ inalterados os preçm, regis
trados na Ata dt Registro de Pre(.OS W 60/2021 - Processo 
SUPRI 2◄7'2021 - Prcgio Elerinica tr, 61/2021 - Objeto: 
Eventual contratação de empresa especializada am servkj;o téc· 
nico profissional (perito Mliador imobiliário) de elabor.,çio de 
laudos de Niações de imõveis, para fins de locação. alienação 
ouadiumimtoi:ontratuiM, conformel'lecessicladcdmseoellrias 
Municipais da Prtfeitun de ltapevi - Empresa Signafãria: MR 
A\/ALIAÇÕES E PERIOAS DE ENGENHAR1A SOOEDADE SIMPLES 
LTDA • Prazo: 12 meso.- Data da~ 1W71Z021. 05 
?r!ÇQS Reg1$trados constam no site d; Prefeitura do Munidpio 
de ltapevt, no endereço eletrônico~ov.bt=\> 
LiotaÇàes='l>AtasdeRegistrodePreçc.ltapevi, 14/04J2022.
Departamento de Compras e Licitações. 

Atendendo ao§ 2- do Migo 15 da Lei Federal 11• 8666193. 
toma-nos público que permanKem inatterar:kl$ os pttÇDS reg& 
trados na Ata de Registro de Pre(OS Nº 6112021 - Processo 
SUPRI 00112021 - Pregão Presencial N". 10/2021 - Objeto: 
Eventual contra~o de empresa e$~alizada para confecção 
de impressos gráficos. encadernaçio e~ dos materiais 
- Empresa Signmtia: BELP1UNT FORMULÁIUOS E SERVIÇOS 
GRÁFICOS LTDA· Pr.,20: 12 meses.-As5inatun: 14/07/2021. Os 
Preços Registrados constam no site da Prefeitura do Municipio 
delt~.noend!reço~co~.sp.gov.b'=\> 
Licitações- \>AtasdeRegístrodrPreça.ltapevi, 14/04/2022.
Departamento d, Compras e Licitaçôcs. 

Atenó!ndo ao § 2• do Migo 15 da Lei federal n• 8666193. 
tomamos publlCO q1,1t pmnanecem inalterados os preços regis-
trados na Ata de Registro de Preços N"' 62/2021- Processo 
SUPRI GOl/2021 - Pregáo Presencia! N". 10/2021 • Obfeto: 
E~ contrataÇãode ~ especiaíizad.l ~ c.onfecçio 
de impressos gráfkos, encac:lemação e finaüza(áo dos materiais 
- Empresa Signatátia.: GRAACA ITAPEVJENSE LTDA • Prazo: 12 
meses. - Assinatu~ 14/07/2021. Os Preços R.egistrados com-
um no site da Pn:feilura do Munidpio de ftapP,I\. rio~ 

,le~ico~=\:>Lidtaçóes=bAwde 
R~iwo dr Preço. ltapftli. 1'104l.Z022. - Depatarnento de 
CompraseLicitilÇÕt!:5-

Aiendendo ao§ 2" ®Artigo 15 da Lei Federal n• 8666193. 
tomamos público que ~rialterados ospte<OS regis-
trados na Ata de Registro de Preços W 6312021 - Processo 
SUPRI 001/2021 - Pregão Pn:scncial N9. 10/2021 • Obj!M: 
Eventual contratação de empresa especiaíizada pêW3 corrteqão 
d,~~gráficos.encaderNipGe~dosrnaterim 
- Empresa Signrtâria: VITÓFtlA COMUNICAÇÃO VISUAL ElRfU 
- Pruo: 12 meses- -Assinatura: 1-4107/2021. Os Prec;os Rtgistra--
dos constam no site da Prefeitura do Munidpio de ltapevi, no 
endereço eletrónico www.itapevi.sp.p.br = \> Licitações = \> 
Atas de Registro de~ hapevi. 14/0411022. -Departamento 
de Comprue l.icit2ções. 

Contrato 4612022 - Proc. Supri 009/2022 - Pregão Elcri
,ko1812022 - Objeta: Aquisiçio de unifonn<s deslinodos ,s 
eqwpesdemanutffilãoeulodoria.Contmoda:UNlFARDAS 
CONFECÇÃO oe UNIFORMES e EQUIPAMENTOS DE SEGURAN
ÇA EIRW - v-. R$ 50.280.00 - Prazo: 12 (doze} meses -
As.tiNtu1a: 06/0412022. D$artamento de Campas e Lidtaçóes. 

Contrato 4712022 • Proc. Supri 101/2021 - Cham,da 
F>üblica 11/2021 - Objeto: Gerenciamento,~ e 
execução dasai;ões e serviços de saude. em consanãnoa a,m as 
Politicas de Saude do SUS. &t!'lrize. e progran'li:S da Secrmri, 
Muntcipat de Saúde {SMS) com a implantaçio elOCJ ~ 
mffltO do CAPS lnfanto Juwr,11 Ciranda. CCll"mbéa: INmruTO 
NACIONAL OE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE • IN5AÚDE -
va1or: RS 1321.176,00- Prazo: 12 (doze) meses-~: 
06/04/2022. Departamento de Compras e Licita~ 

Con:tillto48/2O22- Proc.SYpri16412022-Pn!gãaEfetrõ
l'lÍCO 26/2022 - Objeto: Aquisição de anilina para tingimento de 
~~gem. Contratada: COMEAOAlAGROPECUÁRIA SCARPARO 
LTDA EPP - Valor. RS 30.000,00 - Prazo: 02 (dois) meses -
Assinatura: 08/04/20i2. ~arumento de Campras e licitaçõa 

PREFEITURA MUNIOPAL DE ITAPIRA 
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBWDADE DE UOTAÇÃO ~ 

005/2022 
Em cumprimento ao artig<l 26 da Lei n. 8.666193 e de Kor

do com o proces5'J administrativo n. N'020412022, RATIACO a 
lnex:igibílidade de flcita~o n• oosno22, que tem como objdo 
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS 
VENTILADORES PULMONARES DA MARCA BN0VENt pessoa 
jurídica. inscrita no CNPJ n" 34.122.728/0002-99, com o valor 
glot>al de RS 24.551,89 (Vinte e quatro mil quinhentos e cin
quenta e um reais e oitenta e nove centavos); com fundamento
no inciso I doartiga 25. · 

Ira.pira, 12 de Abril de 2022. 
ENG• ANTONIO HÊI.IO NfCOlAI 
PREFEITO MUNICIPAL 

;::foº~~o:~~~~f~:~CAÇÃO 
OBJETO: REúlSTRO OE PREÇOS PARA FUTURAS E MN

TUAIS LOCAÇÃO OE CAMINHÃO TIPO MUNCK. COM ~ 
DOR, COMBUSTlvEL. TODOS OS l\tAmuAIS E MAN 
NECESSÁRIOS. PAAA UTILIZAÇÃO EM 08RAS 
DETTAPIRA/SP.Para os fins e efeitos 
osatr6pratic:adosnopresenttctrtame 
objeto da presente licitação ã empresa abaixo r~ para 
o neTI indicado, com o ~ valer unitârio entrê.1)1rênte
~ confonne segue: A.DOS S.. OMAOON MARCEUNO~MUNCK 
Item 01 {ftS 158,00); •<; 

rTAPtRA, 14 DE ABRIL DE 2022. 
Sr. ANTONIO CARLOS ANORIGO FERREIRA 
SECRETÁRIO OE OBRAS 

iT~.PiRA.PUÃ PAULISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ 
PAULISTA 

A.VIS.O OE UCITAÇÃO 
O Prefeito Municipal de ltaplrapuã Paulista!SP. toma público 

qia se encontra aberta Licitação NI ~d, TOMADA DE 
?REÇO sob n•. 003/2022 - PROCESSO AOMINISTAATI\/0 n•. 
031/2022. do tipo M@f'IOI' Preço Globil, destinada a CONTRATA· 
ÇA.O OE EMPRESA ESPEOAUZAOA PARA PRESTAÇÃO DE 5ER· 
VIÇOS DE REFORMA E AMPUAÇÃO DA EMEF. PADRE CAETANO 
CHIBBARO, com abertura das enYelo~ "Documentos l)ar1I 

Habilitação" e "Proposta Financeira" para o dia 04/0Sl2022. 
~ 1 OHOO. O Edital entontra-se a disposição dos intmssados 
rio setor de Lici~ sito a Avenida Uriel de 01.iven eesar. 
ri• 47 - ,entro. no horário das 08HOO âs 16HOO. de segunda à 
sem-ftira. ou no site www.itapirapuapaulista.sp.gov.br. Julio 
Cesar da Am.iral-Pref!íto Municipal. 

ITAPUÍ 

PREFEITURA MUNIOPAL DE ITAPU( 
A"5ode_de ___ .,._, 

-Edial.,.050/2022--"'072/2022.0bj<lo:Reg;sv.de 
PreçmdePortasclanNSdeVilr08mm inmlados..A~ 
Presencial sera t!i11itada dia 02/05/2022 ~ 09:Cdi no Ce:ttto 
CIÂniMunicipal.Odtlinaintegra~disporwelno 
endeTtço ht\ps/lWWW.lt,pul.,p.gov.b,!)>offali.....,,, Mai"" ~pelo-lici!acao~ .... ,14de 
fflil'ÇO de 2022.AntônloA. de Souza· Prefeito Municipal. 

ITIRAPINA 

PREFEITURA MUNIOPAL DE mRAPINA 

EX!RATO OE Alll11V0 ---11" O!l/2019, 
na - PNgáo - n• 012Q019 Obj«a: CON
TRATAÇÃO OE EMl'WA ESPEOAlJ2ADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE C08ER7l/JIA SECURITAAIA DOS VElcULOS QUE 
COMPÕEM A FRCJIA MUNIOPAL OE mRAl'INA. CONFORME 
ESPEOACAÇôEs DO TERMO DE REFlliNOA <:oonu, Adrmni,
tr.lÚVO n• 01612019, assinado em 08 de abril de 2019. S-Termo 
AdltivQ.assinadoern08dealride2022.~Prtfe111Jra 
Municipal d! ltnpína - CNPJ n8 46313.714/0001-50. Contra
'tade: GENTE SEGUIIADOAA SIA. - CNPJ ri' 90.18060Sl0001~. 
',lgincia:-de08l04/202l ati08/04i2023-doM'11Yo:Rl 
63.351,16 lsessentae1taentase cinqUentae 1Jmmíl e dezesseis 
-1 

EXTAATO DE CONTAA":'O ?roct!S$o Adm,níscrativo n" 
119/2021 Modalidade:iwgãc,Betrõnicon•Q0412022-<lljeto: 
~de_...~ ... ~,de~ 
de controAe sanitário no combate a vetDreS e pragas ~ 
insetos~animaisnocivosàsaúde.taiscomo: ratos.esa,rpiões, 
mosquitm, baratas. fcmuga. remoção ecológica de .abehas e 

°"""" mglabando _.,.,. d~ -desa1oj.arnento de morcep e pombas, litnpe:z;a , desinft!C(ão 
qoimica de caixas d'âgua nas dependências internas e externas 
dosp,;diospúbi«,sdo_de...,,.,a/SP,conf""" 
ccncições.quantidadeseoigiêndasnormnoclercftréncía.pelo 
p,riodode12(do,e) ....... c-P,ef ..... Munó<ipalcle 
ltlrapini-CNPJ n•46.313.714/0001.S0.ContratDAdministraô«i 
n- 01512022. assinado em G4 dt abril de 2022. Contratada: 
PRONTSERV cOM!Rao E SERVIÇOS EIREll • ME - CNPJ n• 
1 D.372.27!WOO'l-98 ~gênda: de 04IIW2022 a 04J04l2023 - 12 
(daze)meses.Vab-TotilContratado-Lah!01 ServiçodeOede
ti,ação: Rl 14.400,00 (Quator,e mól-tos rm, _ 
Talai Contratado- Lote 02 5enriço de um,,.., de C."° d'águE 

JACUPIRANGA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA 

AVISO OE ASERI\JAA DE UOTAÇÃO 
Encontr.t,,se aberta ni1 PREFBTURA MUNlOPAL DE JACU~ 

RANGAISP. a lOMADA OE PREÇOS N' 00312022. do ópo MENOR 
PREÇOGLOIAl.destinadoà~de_....-.. 
da para execuçia doprqato de~ do centro histórico 
domun<fpóode~.---
t!C'licos cort5tlnte dos anexos deste Edital que dewr.lo ser teaii
,ados de aa,,do com as~econdil6es"'1abeleóda, 
nesreedtaleseusanoos. 

• RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N' DHiabiti1alá<> • 
02-'1iàs09h00doó,"""5Q022, 

• ABERTURA DOS ENVELOPES: N" 01-Mabilitação: as 09h00 
dolia04/1lSl2022. 

• 'I\SITA rtCNICA: a ,e, agendada no perfodo de 21W412022 
a 03/DSl202l das 118,00 as 11'"'1 '- ....., do T-
1). 3864-&400.ramais6419au6404.mna equipe1icnca do 
°'i>de"'-Urbanoe~dea.a.0""1al 
eminteirot2ol'estilraà<isposiçãodosínteressadmdeJ"a6' 
fei'a. da:i; 08:00 ãs 12:.00 e das 13:30 ãs 17-30 heras. no Paço 
M111icipal sito à Av. Hilda Mohring de Mamlc. n• m- S- Vila 
Elias-~peloA!'CDlimentoditimdeRS18.,6Sou _ .... ....,~Quaisq"" 
-poa,rao ... - ... -...-pelo
B- 3864-6400 ramais 6401, 6452. pelo fax. 13- 3864-1029. ou 
pelo °"""' licit>ao@j~ ROBSm> CAAlOS 
GAROA. Prefeitura Municipal de~ 14 dl!Abril de 2022. 

JARiNU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 

EXTMTO DE ATAS Oi: REGISTRO OE PREÇOS 
AQ de: Registro dl! Preços n- 006Q022 - ~ 07/04/2022 

- Processo n• 1125/2022 - Objeto: Registro De Preços para 
.,.;siçáodeowsde-paraosalunasdoRecieMl.ol
cipal De Enwio ffll ccmemoração â P.iscoa. visando mnde' 
as necessidades da secrdaria mtlriCipal dt eckxaçãa - CCn1ra--

- - - de Alim"""" lllla. El'P. -11aicr. Rl 45U92.SO-\'igênda: 12 !doze) meses-Modalidade:l'legio 
Presenóaln•016'2022. 

... deRegi>tto del'r,ços.,.00712022-DaQ:11/04/2022-
_,•1078/2022-(lbj,t,, ~De"""'-"""""' 
aqlJtSiçio parcelada de p-emiação pata 05 eventos espor11I/OS 
aSfflffl1'alizadosp!laPmeitlnMunicipa10e.larim.tporum 
periodo dt 12 {doze) meses. viando atender as nca:5$idade5 
do-MunicipajDeCUl!ura,Turiono,LmrE--RSJ3.8Xl,OO.~~~~• 

·, Contratado: RVl Comemo de Mmriais e Serviçm Eireli-Valor: 

~JA~S~OTI=CA=BAL=~--------·-•:s. =~o~f:,a' 12 
(do2.el me<eS-Modalidade: PT!gãc 

Atl de R,g,.,. de- rl'llll&'l022-°'1a:1l/04/l022 
PREFEITURAMUNIOPAI.DEJABDTICABAL '-"'°"""'•º370ll022-0bjelD:Regi,Oode_pn..,.... ============-- · çôosde Mausiais deEnfermagemparasupir-dema!> 

RESUIJAOO oe UCITAÇÃO· TOMA!lA DE PREÇOS N' 05/2022_ ..• das do núdoo de estmizaláo de caes • - da- De 
o Prefeilo de .labotic;abâlSP - comunica a todos os~ ~ E Meio Ambiente por um periodo de 12 (doze) meses 

sodos que HOMOLOGOU o p10c,d;,,,..,,, icil>tório, mod,l;dacié . -Camtado: -~ Med Proirlos Mécicos Ho,pit,lare, lllla. 
TOMADA DE PREÇOS N• 0512022. que vi5a a contrat1ção dé: -Valor: RS 10.440,00-Vigência:12 {dmt)rneses-Modafidade: 
empre;a @Sl)Kializada, em regime de empreitada global, affl Pregão Pre:senoal n• 01012022 
fornecimento de maleriill e rnáo de obra para exewçio de obras'. Ata de Registro de Preços rf' 009/2022 - Data: 12/04/2022 
de~ no Mindpio (lnterf,gaç,o do Bairro Residenóal. - - n• 370/2022 - ObjelD: Regi>lro de Pr,ços para 
Jaboôcabal com a Ruo Comendador João Maric.a1D - Santo' ~ de MaU!ri;ús de~ para o,pri,.....,.;, 
Antànio-.laootioballSP, como DESERTO. em virtude de~,:' dsnandas do nudeo de esterilização de cie5 e gitQS. da ~ 
~ter~ intmsst na sua participaçJo. ) . :-: taria De Agricukura E Meio Antiente pc,- 1.1n período de 12 

Jabotiabal.1,dealrildt2022. i:,:. (doze)mcsõ-ContrGldo:AtdinedDisbi:luidoraUda.-valor. 
EMBISDH R00111GO (AMARGO e : RS 11.742.00-'4gêNiE 12 (dole) meses-Modalidade: Pn!gãa 

_.,:;.:~--li-~~·: ~o··PRESEN~rN" ~;·R~~ Preços~ 010/2022- 0m: 12J04/2022 
3212022'="PROassoN"'3m-7/2022 - Proc50 n• 370QQ22 - Objeto: Rcglslro de~ para 

OBJETO.:Contnitaçio de empresa para J:lr~ deseNiços aquis!Çóes de Materiais de Enfe'magBn paa SI.IR" ewntüais 
labor3Uwiais. para a realil.ação dos seguinU!S exames: HORMO. demandas do núdC!o ele~ dt cies e gato5, da Secreta· 
NIOS EM GERAL. TOXOPIASMOSE OgG • lgM). MARCADORES ria De~ E Meio Ambitffle por um pe,fodo de 12 (-) 
TUMOfWS E OUTROS. que serão colhidos diariamen11: pdo me.:ses - Cc:ritratado: E.l Machado MecicamentDs Uda. - Vab: 
LABOR:ATóRlo MICROAAEGIONAL flS 2.431,80 -Vigência:: 12 {doze) meses - Modalidade: Pregão 

HOMOt.OGO todc:I o~ rdz.»do pelo Pregoeiro ~ n" OlQ/2022 
e Equif,e de Apoio. Homo&ogau a ad~ do oqetO licitado. At.1 de Registro de ~ n9 011/2022 - Data: 121W20ll: 
à empresa LABOAATôRIO MEDICO DR. MARICONOI. !JDA.. no - Processo rf 37012022 - Objeto: Regis1ro de Preços para aqu~ 
vakll' global de RSZS2572.00 (duzentos~ dnquenta e dois mil. ~ de M.ltenais d~~ para suprir MnUWS dernan-
quinhentos e~ e~ reais). das do nüd!o de esterili?.aça«J de Ql!5 e gatos. da ~a De 

.laboUcabal 14deAbrilde2022. Agri<,.ilnn E MeioArnbienteporumpenodod! 12 {doze)~ 
EMERSON RODRlGO CAMARGO - Contratado; Carúrgia Unijo Laia. -Valor: RS 2.680.00-Vigên-
Pn!feito ciil:t2(dg,zc-}mcscs-~~Pre5enoaln-01oa022 
Acha-se aberta l\êl Prefeitura Mu~ de .l.boticaballSP. .larinu. 13 de ahrd de:2022 

a TOMADA OE PREÇOS NG 0712022, 'IISaflclo a contratação de Oãudla Maria Noguefa - Secretária Municipal de Adminis-
empr,$3 e<pecialaada. em reg,ne de .,,,...;tad, global. com VJláo Geral 
fornearnento ele material e mão de ob-a para execuçio de obras EXTRATOS OE CONTRATOS 
de~ no Município (1n1erligaçio do Bairro Residencial Contrato nª 009/2012 - Om: 13J0412022 - Prna!sso n• 
Jaboricabal com a Rua CDmendador João Moriato - 5'nto 557112021 -~ Contrataçáo ci, ,mpr,sa para~ 
An1Dnio - -· O ENCERRAMENTO ria,.,-;"' ria de5ffiÍICSde-•~para""""""'11social 
04 de maio de 2022 às 09h00. O edital estarâ à disposw;ão ~ especializadc, em acompanhamento aos idosos do Muniópio. 

PROCESSO n• 1-'0-PGl2022 - MOOAUOADE: PREGÃO a.E-
!RÕNICO N' 02112022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE 
GÁS UOUEfEITO DE PfTRÓlfO GLP 13 KG E AQUISIÇÃO OE 
COTA CHEIA (RECARGA+ VASIUIAME) PARA O DEPARTAMENTO 
OEAUMOOAÇ,ID ESCOINI PARA 12 ~ INfao DA SESSÃO 
OE OISP\JTA DE PRECOS: 03 de maio de 2022 • HOR/JaO: 15:30 
horas.OEditalestaridisponiwl a~de 18deatri dt2022.no 
Departamento de LidlaÇôfs situada na Rua P.aisAndlJ. 444. air. 
Vl!5 demitia~ mediante o fomedmentopêo intlfe5Sôldo 
dcumCDnowprimeirouso;nosi1edaBU.-Bolsadt~ 
e Leilões no tnclertço elffônico:WVM.bll.crg.tr ou na site www. 
;,u..,.g,,,J,- GRATUITO- INFORMAÇÕES: ia,, ~•l 3602-1711 
ou 04) 361)2-1804 das 8:00 às 1~00 hcns.Jahu. 14 de liri ele 
2022. DANIB.ES'IMS DE BARROS: °"""""""'de~ 

PROC6SO n• 112-'G/'2022 .;.. MOOAUDADE: PREGÃO PRE
SENCIAI. N" 003/l022 - Sl5IDAA OE REGISTRO OE PREÇOS N' 
01312022. OBJflll: REGISTRO OE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO OE 
PÃES FRANCES.s PARAAMERENOA ESCOW PELO PEIÚOOODE 
12 (!)(lZEl MESES. DE ACOlUlO COM ESPECIIICA(ÕE5 CONSTAN
TES NO EOl!Al E NO TERMO OE - INÍOO DA SESSÃO 
DE OISPUTA DE P!IEÇOS: 04 de - do 2022 • HOIW<IO: 09:00 
,-,_ O Edital ..,.,. riisponMi a parir de 18 do abril de 2022. 
no-deliritaçõe,.sltuadonaRua-444, 
atrN!sdemkia~mediantt:ofornecim!n1l:lpâoilltft:r 
Sido dt um CD IICYO prirndro uso; no endeftQ, elev6nico: VNNL 
jau•ga,dr- GRATUITO- INFORMAÇõB: fone 04) 3602-1718 
ou 04) 361l2·1804das ~00às 17".00 hcns.Jahu. 14deabril de 
2022. DANla ESTEVES DE BARROS 

JERlOUARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 
AvisodeLiotaÇãa 
Pregão Betlünico n•. 001/2022 - UASG 986M Proeso n-

01912022. 
Objl!to:- O insente processo tem como objeto a aquisição 

de UM CAMINHÃO COM COMPACTAOOR DE LIXO DE 6M' , 
de acordo com wnvênio mm.do ffltre o Govemo do ESQdo de 
SãoPaulo_do_de_Rlgiu,al 
sob o termo de comtffio rf 10064412022, canfonnt Edital e 
seus ar1eX0S. Total de itens licitadas: 01. Enftga das Propostas: 
,11 partir de 181'0412022 às 09h00 no W www.gov.trfcomprlS. 
Aberua das Prq)ostas:: 05J05/2022 às 09h00 no site \oVWW.gcN. 
br/a,mpras. O Edital e anm,s à disposição dos int.eresados à 
partir de 181G4/2022 noSetordtLidtaçllesitonarua Jonas Alves 
Costa.55S. cemro, Jeriquara-SP. fone (16) 3134-8700. ~ 09h às 
11heda:s 13hàs16h.oupelm.sitios:~~ou 
wwwgo,.1,,-

WER UJl2 CARVAIHO GONÇALVES ,,,,,..,.......,.. 
A"5odeuótaçio 
Pregão El,oin;a, "'· 002/2022 - UASG 986841 
"°"""'"'·020/2022.CA,jeto:-O--um 

como objo<o o REGISTRO OE PREÇOS par.o ........i aqwsi<io 
~ de PNEUS. conforme &itil t anems. Total de it!ns 
licitllClo$: 244. EntTegl da5 Proposta$: ~ palt6 de l&'0-412Cl2l 
às09h00nosite-Allenlndls~ 
06JOSJ2022 às 09h00 no site www.gou.hr/cornpras. O Edlt.al e ane
xo, à disposiláo dos .......ias à parir de 1&11412022 no -
deLidtaçõessitonaruaJonasAlvesCasta.559,centr0.J~ 
·SI! fone (16) 3134-8700. das 118h às 11h, das 1Jh às 1611. ou 
pelos sitias: www.jcriquara.sp.gol OCJ www.gCN.br/con;ns, 

OIRCE\JPOI.OALHO 
""""°M""'cipal 
• ...,de LidQ\ao 
Pr,giol'ns,nciolN,'01512022 
Pr0Q!550rf02112G22 
Obj"°'• Regis,N> deP'<ÇOpar,o"""°""""' ,-.lado de 

5'MÇ0S de mão de obra de pinto< para-dosp!Ó!lfKIS 
públio>selogradou,osdomunio'px,doJ,riqua,a. 

Oitiparaentregadosenvetopes,aedenciamentoesesio 
pública de lana:s: dia 09de ~dt2022 ~ 09:00horas. 

A-M...,;cipaldeJ<nquara-Sl'"""públicllaos 
ifflerasadmqiJl!encontrMeabertoernseuseror-deliataç6es 
,,.,._.,._015fl022.ópoº""""'p!010por ..... ·, 
oqelivando Ro!iS1fO de preço - famedmerto ,...- de 
-demãodeobraciepintorpara""°""'ll>Odosp!Ó!lfKIS 
póblicos t k9adouros do munidpiode Jeriqu-,, conforme EciQI 
e Termo de ~da,~ de confonnidldccom a uí 
fedl!ral 8.666193 e suas alterações. Lei Ftderal 10.520/02, com o 
Decreto F,eder;t 3,555 de 08/08/2000 e com a Lei Muniàpal n. • 
1.810de20 dt: ibril de 2.007.0 Ecita1 completD ~à 
ócsposiçio dos ínteressaclcl no W: www.~gov.br. 
Maicns infarmacóe!; no Setor de Liâta<ôes WI na Rua Jonas 
AIYesCasia,rl'559.antro.Jai~fone(16)3134-8700. 

EDER LUlZ CARVALHO GONÇALVES 
Pfefét0Mun1opal. 
Avisodtl.kitaçâo 
~Preffloa1n~o1612022 
Proces,son•o2212022 
Obj~:• REGISTRO OE PREÇOS PARA FORNEOMENTO PAA

CEI..ADO DIETA COMPLETA E FORMULAS INFANTlS, PARA ATtN
otMENTO DAS NECESSIDADES 00 MUNKfPIO. 

Oataparaentregadosenvéopes.credenáarnentocsessio 
puti'ica de lanas: ciêl 11 de miio de 2022 às 09:00 horas. 

A PrefeitLn Mlnàpal de .leriquara-SP tema pimlico aos 
interasmqueencontra-seabertoemseusetordelicitaçôes 
o Pl'egio Presencial ri' 01612022.tipo ·menor preço por ittm .. , 
obje1ivando a REGISTRO DE Pf!EÇOS PARA fORNEOMENTO PAR-

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp 
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no 
portal www.imprensaoficial.com.br 

sexta-feira, 15 de abril de 2022 às 05:03:11 



Jaboticabal 

PODER EXECUTIVO 

LICITAÇÕES E CONTRA TOS 

AVtSO OE ADJUDICAÇÃO 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N" 011/2021 
Processo Administrati\lo nº 7469-1/2021 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Jabcticabai-SP. mforma que com referência ao processo licitatório, 

""'1ctalidade Chamamento Público nº 011/2021 - que trata do 
esso de seieção de Organização Social qualificada visando a 

··ebraçào de parceria para gestão compartilhada em execução de 

--«,:êes e serviços de saúde de forma complementar, objet!Vando o 
desenvolvimento. manutenção, operacionalização e execução das 
ações e serv:ços de saúde e dos equipamentos vinculados aos 

atendimentos no centro de especialidades médicas e demais unidades 

de saúde - o ooJeto do preseme certame foi ADJUDICADO ao 
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA, no valor 

global de R$7.108.751,32 (sete miHtões e cento e oito mil e 
setecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos). 
Jaboticabai,'13 de abril de 2022. 

Angela Paula Gimenez de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

AVISO OE ADJUDICAÇÃO 

EXTRA TO DE ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N., 04/2022 

--(rocesso Administrativo n<> 740--412022 

omissão Permanente de Licitações da Prefeitura Mun,cipal de 

Gt1cabaí-SP_ mforma que com referência ao processo licitatório, 
modalidade Tomada de Preços nº 04/2022 - que trata da comratação 

de empresa especializada, em regime de empreitada global, com 
fornee;imento de mater1at e mão de obra para execução de obras de 
R::FORMA DA ALA DO RAIO X DO CENTRO DE SAÚDE ! 

ALBERTINO AFFONSO", sito à Av. General Ghcério nº 823, esquina 
com Rua Mor.telrn Lobato, Centro, Jaboticabal - SP - o objeto do 

presente ceítame foi ADJUDlCAOO à empresa G. E. B. 
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTOA, no valor global de 
R$50.363,23 (cinquenta mil, trezentos e sessenta e três reais e 
vinte e três centavos}. 

Jaboticabal. 13 de abrii de 2022. 

Angela Paula Glmenez áe Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

TERMO DE DISPENSA DE LfCITAÇÃO 
PROCESSO Nº 3752-412022 

DISPENSO, a hcitação nos termos do Inciso X do artigo 24 da Lei 
Federal nº 8.666!93, com os valores definidos pela refenda Lei e 

posteriores alterações, em favor do senhor: MARCOS ANTONIO ' 
NUNES FERREIRA, proprietário de um imóvel, localizado na Rua das 
Carmeliias nº 211 Bairro Barreiro. Jaboticabal-SP. para 
armazenamento dos materiais e equipamentos da Secretaria Murncipal 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que estão acondicfcnados 
provisoriamente, na Estação de Eventos Cera Coralma. ao custo 

mensal de R$1.500,00 {um mil e quinhentos reais}. pelo período de 

12 {doze) meses. 
Por outro lado, autorizo a locação do referioo m1óve/ 
Jaboticabai, 13 de abril de 2022. ~ ~::! ~---.1~~-m ,v,,.•-·--· 

::.':" Rodrigo Gama,go 1./ ~ :6) [~JL;~,z~ 
:i-cr,t-.,-,,,~ ... , ,. 

RATIFICAÇÃO DO A TO 
PROCESSO Nº 3752-4/2022 

RATIFICO a dispensa da licitação promovida pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JABOTICABAL com suporte nos termos do Inciso X 
do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93. com os valores definidos pel • 
referida Lei e posteriores alterações, em favor do senhor: MARC · 

ANTONIO NUNES FERREIRA, proprietário de um imóvel, localiz 

na Rua das Carrne!itas n" 211, Bairro Barreiro, Jaboticabal-SP, 
armazenamento dos materiais e equipamentos da Secretaria Munic· _ 

de Educação, Cultura, Esporte e lazer que estão acondicionados' ~.'<! 
. 0 ··\ 

prnv1sonamente, na Estação de Eventos Cora Coratina. ao cus!o 1.e-

mensal de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). pelo período~-.:: 
12 (doze) meses, pelo período de 12 (doze) meses. face ao disposto . 
no art. 26 da Lei nº 8666/93, vez que o processo se encontra t·~ 
devidamente instruído. 

Publique-se. 

Jaboticaba!, 13 de abril de 2022 

Emerson Rodrigo Camargo 
Prefeito 

AVíSO DE UCJ:TAÇÃO 

Acha-se aberu:1 na Prefeitura Municipal de Jaboticabal.iSP, a TOMADA 
DE PREÇOS Nº 07/2022, visando a contratação de empresa 
especializada, em regime de empreitada g!obai, com fornecimento de 

material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no\ 
Município {Interligação do Bairro Residencial Jaboticaba! com a · · 
Comendador João Maricato - Santo Antônio - JaboticabalíSP _ O · ,t: 
ENCERRAMENTO dar-se-á no dia 04 de maio de 2022 às 09h00'.' 
edital estará à disposição dos interessados, gratuitamente. no p-- · 
da Transparência de Jabotlcabal, o qual poderá ser ace~ atr;vés:,, • ·•· 
do endereço eletrônico: transparencia.jaboticabal.sp.gov.br 
Jaboticabai. 14 de abril de 2022. •. "-li 

EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 

RESULTADO DE UC!TAÇÀO 
~ 

O Prefeito de Jaboticabal/SP - comunica a todos os interessados que }~ 

Diário Oficial do .Município de JaboticabaliSP - 1 
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JORNAL OF!ClAL DO MUNICÍPIO DE 

Jaboticabal 
Prefefü:> Ernerson-Hodrigo ~rgo ! ANO XffÍ, E<1~0 N" 7SÓ;Qµint.;i-f~ra, 14 \'ie Abril oo 2022 • • • t • • ;• : e•;,• , '.••:: ' • '-

HOMOLOGOU o procedimento ficitatório, modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nc 05i2022 - que visa a contratação de empresa 

esoeciahzada, em regime de empreitada global, com fornecimento de 

:natenal e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no 
r.1unicip10 (interligação do Bairro Residencial Jaboticabai com a Rua 
Comendador João Mancato - Santo Antônio - JaboticabaliSP. como 

DESERTO, em virtude de nenhuma empresa ter manifestado interesse 
na sua particrpação 

.Jabotícat>ai 14 ce abril de 2022. 

EMERSON RODRfGO CAMARGO 
.=trefei10 

Diário Oficial do Município de Jaboticaba1'SP - 2 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DO PROCURADOR 

licitatório visando a contratação de empresa especializada, em regime de 

empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para 

execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro 

Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo 

Antônio - Jaboticabal/SP), conforme Ofício SOSP nº 08/2022, encartado nos 

autos do processo administrativo nº 3076-7/2022. 

Analisando o valor das estimativas fornecidas, 

constata-se que a contratação pode ser efetuada por meio da modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, observado o disposto pelo artigo 23, 11, "b", da Lei nº 

8.666/1.993. 

Lei nº 8.666/1.993: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a 
Ili do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes 
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 
1 - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 01.1inhentos 
mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
li - para compras e serviços não referidos no inciso anterio1:(Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 80.000,00 {oitenta mil reais); (Redaçãc dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998) 
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e ci11quenta mil 
reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Esplanada do Lago "carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal -
Cep: 14870-900 - Telefone: (016) 3209-3316 - CNPJ S0.387.844/0001-05. 



de Jaboticabal 

e) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais). (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
§ 10 As obras, serviços e compras efetuadas pela administração 
serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica 
e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 20 Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, 
parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou 
conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder 
licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a 
execução do objeto em licitação. (Redação. dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 
§ 3o A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer 
que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens 
imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de 
direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste 
último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, 
quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de 
fornecedores ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou 
serviço no País. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 4o Nos casos em que couber convite, a Administração poderá 
utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. 
§ 5o É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de 
preços", conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou 
serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores 
caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou 
empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou 
serviço. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 60 As organizações industriais da Administração Federal direta, 
em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites 
estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras e 
serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais aplicados 
exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios 
operacionais bélicos pertencentes à União. (Incluído pela Lei nº 
8.883, de 1994) 
§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja 
prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de 
quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação 
da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para 
preservar a economia de escala. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 
1998) -~ 

·'1 § 80 No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos ~ 
valores mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 : :w. 
(três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior - --•~ 
número. (Incluído pela Lei nº 11.107, de2005) •-":.:! 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Destarte, por meio do presente parecer, esta 

Procuradoria opina pela adoção da modalidade TOMADA DE PREÇOS, para 

tanto devendo ser observados todos os aspectos do artigo 23 da Lei nº 

8.666/1.993, e em especial o§ 5° que veda o parcelamento. 

Sem mais, é este o parecer. 

rocurador Jurídico 
OAB/SP 274.241 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍD~~~. --:;;· ,-,,;_ . . 

DO PROCURADOR j ~;_cQi'tt}: ;J;J~ 

Trata o presente de análise da 
1,:i;::~~~~"~~i~~~a - .·· .. ~ 

de TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022, que objetiva a contratação de empresa 

especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material 

e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Município 

(Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João 

Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP}, conforme Ofício SOSP nº 

08/2022, encartado nos autos do processo administrativo nº 3076-7/2022. 

Analisando os aspectos formais da referida minuta, 

constata-se sua adequação aos ditames legais, razão pela qual o presente 

processo conta com o parecer favorável desta Secretaria. 

Importante ressaltar que referido parecer não diz 

respeito aos demais procedimentos licitatórios, os quais não foram 

submetidos a análise da SENJUR. 

Patrimônio. 

Ao Departamento de Gestão de Material e 

Jaboticabal, 14 de abril de 2022 

recurador Jurídico 
OAB/SP 274.241 

Esplanada do Lago "carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal - SP. 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal-SP 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

f"""-~.-~-·~•-.~.--,-=· ·• •. 
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1 
f\l, º. /~~ I f o(. - u. l .~·') .('.· ) ·1i . --·-•--,.~·-•·' ,1,-~JL~"C'.".f 
P:··1 >*, •) .r A ~·· i ,--~.;~~~_;-;;:~.\.--=~~---·i... ·:;;::~7 -- 1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, Est do· ãê-S-áo 
Paulo, comunica a quem interessar possa, que receberá at as 09h00 
do dia 04 de maio de 2022, propostas visando a contratação de 
empresa especializada, em regime de empreitada global, com 
fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de 
Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial 
Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio -
Jaboticabal/SP 

O edital estará à disposição dos interessados, gratuitamente, no 
Portal da Transparência de Jaboticabal, o qual poderá ser acessado· 
através do endereço ele A ,co: transpa cia.jaboticabal.sp.gov.br 

unicipal de Jaboticabal, a s 14 de abril de 2022 

IGO CAM~-=~~ 
Prefeito tp 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

PORTARIA Nº 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 

Nomeia a Comissão Pennanente de Licitações no 

âmbito do Executivo !vff1.·rqa~~-2>T."~ · . q_ '";·~---.-~~1 · 
~ r JS. ,, ~ t.1(.J fTTJC t 

~ Protr·n I t, 1 
EMERSON RODRIGO CAMARGO, iPxefeiúiJ1.e::.fàlro1ic _____ ;:fu~_:J 

i f\l,O_ ~~Jl_c2~{1·,1~Q~, 

de São Paulo. no uso de suas atribuições legais, 
1 

, 

DESIGNA, nos termos do Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, como 

membros da Comissão Permanente de Licitações, os func.ionários: ANGELA PAULA 

GIMENEZ DE OLIVEIRA, FABIO MONTEIRO SANTOS, GILSON ANTÓNIO 

MERENDA, RAFAEL FERNANDES MODESTO HOMEM e ZÉLIO A~TÔNIO 

MORETTO JÚNIOR, sob a Presidência da primeira nominada e Vice-Presidência do 

segundo nominado, para execução de registros cadastrais e processamento das licitações 

realizadas no exercício de 2022, todos devidamente capacitados conforme exigência 

prevista no dispositivo legal r/:··----~ 
/" \ 

Prefeiru;'Municipal de Jaboticabal, ao;)04 de janeiro de 2022. 

Í J 
f / 
l --d--::::=-~-- / 

... uüt(cz~7 
i ! -· 

() CA.t'1.ARGO l i._/ 
t,,_.,,..,.-,. 1 I 

: / 
; ) 
V 

Registrada e Publicada no Departamento de Comunicação Administrativa na mesma data. 

:::somnada co Lago "C',arlns Rodrigues Serra". ,60 Agente Administrativo 

.,,. 
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/ Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
~aram-se de acordo com a sua nomeação: 

. j 

·~i! 

Membro da Comissão 
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Prefeitura Municipal de 
lJaboticabal 

Fls. 

Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 

~--;:--/)-7;-·-~-=.. ' --
EDITAL DE LICITAÇÕES 1 ~,~~;)~~~J 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07 /20~gr~J~;-~.:::=- ;,• :~=.::i;;._~::sJ 
\.-' ~ .. 

Processo Administrativo nº 4245-5/2022 ' 

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com 
fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de 
Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial Jabotica~al 
com a Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP). 

TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito do Município de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no 
exerc1c10 de sua competência legai, faz saber que, conforme solicitação · da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e previsão legal na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento Anual, 
determinou a abertura de procedimento licitatório, modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, na forma de empreitada por preço global pelo critério de menor ·preço, 
nos termos e condições estabelecidas neste Edital é na minuta do futuro contrato, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, inclusive o 
disposto pela Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 
147/14, a saber: 

1-DOOBJETO 

1.1 - O objeto do presente processo licitatório constitui-se na contratação de 
empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de 
material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Município 
(Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João 
Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse OGU nº 
885841/2019 - Operação 1064482-38, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma físico-financeiro e demais anexos a este Edital, que dele 
fazem parte integrante. 

li ;... ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

2.1 - O aporte orçamentário e financeiro necessário à cobertura das despesas da 
presente licitação será contabilizado na conta da Funcional Programática conforme 
segue: 

Página 1 de 70 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 

'li 



Prefeitura Municipal de 
/ Jaboticabal -~ Protco. 

02.00.00 - Prefeitura Municipal de Jaboticabal; 02.10.00 - Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos; 02.10.01 - Departamento de Obras; 4.4.90.51.00 -
Obras e Instalações; 15.451.0024.1.028 - Infra Estrutura Urbana. Ficha: 873 
Vínculos: 
01.110.00- Geral Total 
02.110.00- Geral Total 
05.110.00 -Geral Total 

2.2 - Data de abertura da licitação: 14/04/2022 

2.3 - Prazo final para recebimento dos envelopes: 04/05/2022 até as 09h00, no 
Departamento de Gestão de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal, sito à Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra" nº 160, em 
Jaboticabal/SP. 

' 
2.4- Sessão de abertura das propostas: 04/05/-2022, às 09h10 (nove horas e dez 
minutos), na Sala de Reuniões do Departamento de Gestão de Material e 
Patrimônio da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, sito a Esplanada do Lago nº 160, · 
em Jaboticabal/SP. 

2.5 - Este Edital estará à disposição dos interessados para acesso gratuito no Portal 
da Transparência de Jaboticabal, através do endereço eletrônico: 
http://transparencia.jaboticabal.sp.gov .br/Compras.aspx 

2.6 - Não serão fornecidas informações sobre o processo licitatório por telefone ou 
fax. 

2.7 - As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas ao endereço de 
e-mail compras@jaboticabal.sp.gov .br e seu recebimento pode ser confirmado 
através do telefone ( 16) 3209-3307. 

2.8 - As impugnações deverão ser protocoladas no Departamento de Gestão de 
Material e Patrimônio, sito à Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", nº 160, 
bairro Vila Serra, cidade de Jaboticabal/SP, em horário de expediente deste setor, 
sendo das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30, respeitando o prazo definido na 
Lei Federal nº 8.666/93. 

2.1 O - Não serão protocoladas impugnações apresentadas fora do horário de 
expediente do Departamento de Gestão de Material e Patrimônio. 

Ili-DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Somente poderão participar desta licitação: 
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a) cujo objeto social seja compatível e condizente com os serviços por serem 
contratados; 
b) Que cumprirem com todas as exigências deste edital. 

3.2 - Fica vedada a participação de empresas: 

a) Declaradas inidôneas por ato da administração pública; 
b) Impedidas temporariamente de licitar, contratar ou transacionar com a 
administração pública; 
e) Reunidas em regime de consórcio; 
d) que protocolarem as documentações (Envelope nº 1 e Envelope nº 2) após 
o horário definido neste edital como prazo final para entrega dos envelopes; 

3.3 - A participação nesta licitação implica na integral e incondicional aceitação de 
todos os termos e condições deste edital. 

3.4 - Fazem parte integrante do presente edital: 

ANEXOI Memorial Descritivo 

ANEXO li Planilha Orçamentária e Quantitativa (com BOI) 

ANEXO Ili Cronograma Físico-Financeiro 

ANEXO IV Modelo de Proposta Financeira 

ANEXO V Minuta do contrato 

ANEXO VI Declaração Conjunta · 

ANEXO VII Declaração de prestação de informações obrigatórias para 
contratos administrativos e atos jurídicos análogos 

ANEXO VIII Declaração de elaboração independente de proposta 

ANEXOIX Declaração de Comprometimento 

ANEXO X Declaração de Ciência 

ANEXO XI Declaração de Aptidão 

ANEXO XII Declaração Informativa 

ANEXO XIII Modelo de Procuração 

ANEXO XIV Decreto nº 7 .110/2020 - Regulamenta os procedimentos para 
expedição do CRC no âmbito da Administração Direta do Município 
de Jaboticabal 

ANEXO XV Projetos 

ANEXO XVI Recibo de Entrega de Documentação 
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4.1 - Somente poderão participar do processo licitatório pessoa jurídica devidamente 
cadastrada na Prefeitura Municipal de Jaboticabal, mediante Processo 
Administrativo para emissão de Certificado de Registro Cadastral (CRC), ou que 
preencha todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data de encerramento do certame, nos termos do §2° do artigo 22 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

4.2 - Para obtenção do CRC, o interessado deverá observar o Decreto nº 
7.110/2020, constante do Anexo XIV. 

4.3 - Caso a empresa esteja em recuperação judicial deverá ser apresentado o 
Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, em 
substituição à Certidão de Falência e Concordata, sem prejuízo do atendimento a 
todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 
(Conforme Súmula nº 50 do TCE/SP) 

4.4 - O Envelope nº 1 (HABILITAÇÃO) deverá apresentar os seguintes documentos: 

4.4.1 - Cópia do Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, adequado à categoria do objeto licitado. 

4.4.1.1 - Caso existam certidões vinculadas ao CRC com prazo de 
vencimento expirado na data da abertura da sessão, a licitante deverá 
acrescentar as certidões devidamente atualizadas ao conjunto de 
documentos habilitatórios integrante do Envelope nº 1. 

.. 

4.4.2 - Comprovante de Garantia de participação no valor de R$4,723,21 
(quatro mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), nas 
modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93 e alterações, referente a 
1 % (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, nos termos 
previstos no art. 31, Ili, da lei federal 8.666/93. 

4.4.2.1 - No caso de opção pelo recolhimento da caução em dinheiro, o 
depósito deverá ser recolhido através do pagamento de guia de 
arrecadação municipal DAM, mediante o preenchimento de 
requerimento devidamente assinado informando o valor a ser dado 
como garantia de participação, nº do edital e a que se refere. 
4.4.2.2 - A referida guia poderá ser obtida pessoalmente junto ao 
Departamento de Gestão de Material e Patrimônio da Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal, OU através de solicitação pelo e-mail 
compras@jaboticabal.sp.gov.br, enviando o requerimento 
devidamente preenchido e assinado conforme os critérios acima, tendo 
como assunto do e-mail: "SOLICITAÇÃO DE GUIA - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 07/2022". 
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4.4.2.3 - As guias de arrecadação serão emitidas até o dia anterior ao 
prazo final estabelecido para recebimento dos envelopes (Cláusula 
2.3). 
4.4.2.4 - O recolhimento do montante especificado deverá ser realizado 
com a antecedência necessária, de forma a propiciar a emissão do 
respectivo comprovante do recolhimento em tempo hábil. 

4.4.3 - Declaração informativa constando que, caso vencedora, a licitante 
prestará garantia de execução contratual fixada em 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, a ser recolhida antes da assinatura do instrumento de 
contrato, nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. (Anexo XII) 

4.4.4 - Comprovação de patrimônio líquido m1mmo de R$47.232,19 
(quarenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, atestad~_, _ .- ._ 
mediante cópia do último balanço patrimonial. · · ·· ·, ~2\\ \: fj 
4.4.5 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do. últim~--t~ li 
exercício social, já exigível e ~presentado na fonna da lei, que comprovem · .g ·.. ' I 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição po - , . 
balancetes ou balanços provisórios. i 1 ; ·; · 

4.4.5.1 - Será considerado aceitável o Balanço . Patrimonial q:e I rt-.. -< 1 · :~ ·_'.. , 
satisfizer no todo, os seguintes critérios: , iíf-:;, :--.:1" '.:) . ~ 

i " u 
a) Endividamento Total (ET) menor ou igual ~ 0,5 (zero vírgula I l~ i ~.'' 
cinco), apurado de acordo com a seguinte fórmula: (Passivo L~------~--·,,,.~ · 
Circulante+ Exigível a Longo Prazo)/ Ativo Total; • .,,::, 

b) Liguidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um), apurada de 
acordo com a seguinte fórmula: Ativo Circulante / Passivo 
Circulante; 

e) Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um), apurada de 
acordo com a seguinte fórmula: (Ativo Circulante + Realizável a 
Longo Prazo)/ (Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo); 

d) Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,0 (um), apurada de 
acordo com a seguinte fórmula: Ativo Total/ (Passivo Circulante 
+ Exigível a Longo Prazo). 

4.4.6 - Declaração de aptidão, expressando que a licitante conhece e aceita 
todas as condições do edital e as normas fixadas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
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4245-5/2022 

suas alterações; que procedeu ã análise do Projeto Básico, Memoria~°'· ' 
Descritivo e Planilha Orçamentária, anexos ao presente edital, e que est · 0 t~ 1 · i7:i.· .. 

apta a cumprir o objeto licitado. (Anexo XI) , ~ ~j 1~· 
! il.. '-~-! ! . 

4.4. 7 - Credenciamento do representante legal da licitante par .g l l J ~ 
participação ativa na sessão de abertura, apresentandp os doc4mentos ~ !;,,.. 
seguir: · · 1~ 

4.4.7.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social b 
contrato social ou outro instrumento de registro comercial { · · 
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seu 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência d 
tal investidura, em original ou cópia autenticada; 
4.4.7.2 - Tratando-se de procurador, a procuração por instrument 
público ou particular, da qual constem poderes específicos para 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 
praticar os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 
correspondente documento dentre os indicados na cláusula anterior, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. (Anexo XIII) 

4.4.8 - Registro ou lnscri~ão atualizada da empresa na entidade 
profissional competente - <lREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). 

4.4.9 - Registro ou Inscrição atualizada do(s) responsável(is)-técnico(s) 
na entidade profissional competente - CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). 

4.4.1 O - Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, 
profissional detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART} por 
execução de obra de características semelhantes ao objeto da presente 
licitação. A comprovação poderá se dar por meio de: 

a) contrato social, no caso de sócio da empresa; 
b) carteira de trabalho ou ficha de empregado, no caso de empregado 
da empresa; ou 
c) contrato de prestação de serviços (Conforme Súmula nº 25 do 
Egrégio TCE/SP). 

4.4.11 - Certidão de Acervo Técnico (CAT) para comprovação de 
capacidade técnico-profissional, devidamente registrado na entidade 
profissional competente (CREA ou CAU). (Conforme Súmula nº 23 do Egrégio 
TCE/SP) 

4.4.12 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, registrado nas entidades profissionais 
competentes, que comprove aptidão para desempenho de atividade 
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pertinente e compatível em características, prazos e quantidades, esta última 
admitindo-se quantitativos mínimos de prova de execução de serviços 
similares, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro 
percentual que venha devida e tecnicamente justificado (Conforme Súmula nº ,-.-,.Jop,.,_-. 

24 do Egrégio TCE/SP) 8 ~! 
4.4.13 - Declaração de ciência, atestando que é de conhecimento da 1 ~ ~
licitante a faculdade de efetuar visita técnica ao local onde será realizada a . -o -
obra. (Anexo X) f ~I \ 

4.4.13.1 - Caso haja interesse em proceder à visita técnica, a I Yj ~· , 
interessada deverá solicitar agendamento junto à Secretaria de . ~· i ~ 
Indústria, Comércio e Turismo, através do telefone (16) 3209-3303. ~ j .:S, 1

, 

4.4.14 - Declaração de comprometimento, atestando que a licitante possuii '. J\.J: l ~/ 
os documentos listados a seguir, e que os apresentará até o momento da· 1 ·/ .. : '. 
assinatura do Contrato, caso vencedora. (Anexo IX) 

a) Ficha de registro dos empregados que forem realizar atividades no 
canteiro de obra; 

b) PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou o PCMAT 
(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção); 

c) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 
d) ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) dos empregados que forem 

realizar atividades no canteiro de obra; 
e) Comprovante de treinamento admissional e periódico para ·· os 

trabalhadores, de modo a garantir a execução das suas atividades com 
segurança; 

f) Comprovante de fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção 
Individual; 

g) Comprovante de contratação ou designação de profissional técnico 
especializado em segurança do trabalho para o acompanhamento do 
cumprimento dos preceitos legais relativos às normas regulamentadoras nas 
atividades de construção civil para o Município. 

4.4.15 - Declaração Conjunta de inexistência de fato impeditivo, atendimento 
ao Art. 9° da Lei Federal 8.666/93, cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIII da 
C.F./88 e indicação de regime jurídico. (Anexo VI) 

4.4.16 - Para usufruir o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado 
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aquelas enquadradas 
como tais deverão apresentar Certidão Simplificada, ou equivalente, 
expedida pela Junta Comercial da sua sede, nos termos da IN nº 103/2007 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNR), em original ou cópia 
autenticada, exceto aqueles emitidos e condicionados à autenticidade por 
meio de portal eletrônico do órgão expedidor. 
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4.4.17 - Declaração de prestação de informações obrigatórias para 
contratos administrativos e atos jurídicos análogos, de acordo com 
assinada pelo representante legal ou procurador. (Anexo VII) 

4.4·.1 s - Declaração de Elaboração lndependentt-r~ª Pre~~ta, ,as~~aq_a- : 
pelo representante legal ou procurador. (Anexo VIII' F,s.~-\.' ~ _ .. " _ '-"J ~~-.;,

1
,~''"· ) i 

~ f\l O /) !J) { / ,../ . ~ 1 ~ , , ~~. ...,..,__;,~.'7f, , ~W.-.. ··- : 

,, pr·()l·r,-, ( 'f-, ~"'"' . ~ 

5.1 - A proposta deverá ser ~~i:A:o~;,~;~:::.5ap~~:n::;:;:1~~t~\~:::::J 
redigida com clareza, sem emendas, borrões, rasuras ou ressalvas, nem condições 
escritas à margem, rubricadas em todas as folhas, de tal sorte que permita o seu 
perfeito entendimento, para fins de julgamento. 

5.2 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas 
e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

5.3 - O Envelope nº 2 deverá conter proposta financeira, incluindo planilha 
orçamentária com custos unitários e totais, conforme modelo estabelecido no Anexo 
IV. 

5.4 - A proposta financeira impressa deverá conter os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
b) Número do processo e da Tomada de Preço; 
c) Declaração que a proposta financeira apresentada pela proponente 
contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da sua 
apresentação incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, transportes, 
alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a execução do 
objeto da presente licitação. 
d) Preço redigidos em moeda corrente nacional, com até duas casas 
decimais, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
e) Prazo de validade da proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias. 
f) Prazo para início dos serviços: Até 5 (dias) após a emissão da ordem de 
serviço. 
g) Prazo para conclusão dos serviços: O prazo de conclusão da obra será 
de 06 (seis) meses, conforme cronograma físico-financeiro e contados a 
partir da emissão da Ordem de Serviços. 
h) Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do 
Contrato. 
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i) Condição de pagamento: O(s) pagamentos(s) está(ão) condicionado(s) às 
medições mensais realizadas pelos responsáveis pela fiscalização da obra, 
conforme apresentação de documento fiscal hábil, respeitado o prazo de 30 
(trinta) dias para seu processamento contábil, nos termos do art. 63 da Lei 
Federal nº 4.320/64. 

5.5 - Caso haja omissão de qualquer das informações elencadas nesta Cláusula 5ª, 
será entendido e aceito pela Comissão Permanente de Licitações que a proponente 
concorda com as respectivas exigências do edital. 

e.-•~ .. .... 
"\Q 
•:.ó 

.. j 
~ 

5.6 - Será desclassificada a proposta que contrariar qualquer exigência constant 
desta Cláusula 5ª ou contiver qualquer condição diferente das estipuladas ~P~~l"!!!~"!'l_w..

1

-f..... -~ 
presente edital, que caracterize vantagem individual para a proponente ou qua Waf 

1 
_: f ti . ; 

tipo de prejuízo à Prefeitura Municipal de Jaboticabal. fZ. C1, · ii ! 
o . h 

VI - DA FORMA DE ~PRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 1]~1 

HABILITAÇAO DA PROPOSTA FINANCEIRA k:-1 '~ ~t 
6.1 - Os documentos de habilitação e a proposta financeira deverãJ!tN -- 1 
apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevass1ve s~"lj 8 j 
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes diz~r : e 1 0 i 

Envelope nº 1 - Habilitação 

Tomada de Preços nº 07/2022 

Processo nº 4245-5/2022 

!! -- • L~ j 
~ t:~ z ô. .. ; 

Envelope nº 2 - Proposta 

Tomada de Preços nº 07/2022 

Processo nº 4245-5/2022 

6.2 - Os documentos necessanos à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão Permanente 
de Licitações, exceto aqueles emitidos e condicionados à autenticidade por meio de 
portal eletrônico do órgão expedidor, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

VII - JULGAMENTO 

7 .1 - A sessão de abertura das propostas e julgamento será pública, realizada em 
local indicado neste Edital, com participação dos interessados devidamente 
credenciados, lavrando-se a ata da sessão. 
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Uma vez iniciada a sessão de abertura da documentação da licitação, não será \ 
admitida qualquer retificação que possa influir no resultado, bem como admitir )J 1 

proponentes retardatários para a participação no certame. M~ 
7.2 - Na sessão serão abertos primeiramente os Envelopes de_ nº 01, sendo o seull ~ ~ ~ ~l\; ifJ 
conteúdo examinado e rubricado pelos representantes legais das empresas e . ", l ¼--1 
membros da Comissão Permanente de Licitações, sendo que, na hipótese de · 0 ,~l h 
desclassificação de algum dos licitantes, poderá lhe ser devolvido o Envelope de nº i ~ , ·· ... 
02 inviolado após o final do certame. 1 "'' \ l, 
7.3- O certame poderá ser suspenso na hipótese de impugnação fundamentada quet ~\ ~j 
não possa ser resolvida imediatamente, encerrando a sessão e agendando nova~ \?;'\ o ~ 
data para o seu seguimento. l IJ) '

0 
1 ~ y 

·~ i.:.. z e.:. l 
7.4 - Os recursos administrativos permIssIveIs e os respectivos prazos estão .. ·! 
elencados no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, estando os impetrantes sujeitos as 
sanções administrativas e penais se comprovada lesão a Prefeitura Municipal. 

7.5 - Não havendo impugnações ou recursos quanto ao conteúdo dos envelopes nº 
01 (Documentação) dar-se-á seguimento à sessão, procedendo à abertura dos 
envelopes nº 02 (Proposta Financeira) para exame e rubrica pelos interessados. 

7 .6 - Serão desclassificadas as propostas financeiras que contiverem emendas ou 
rasuras, com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 
estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação, ou ainda, as 
propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação, 
conforme incisos I e li do Art. 48 da Lei nº 8.666/93. 

7.7 - Não serão aceitas propostas que fizerem alusão a financiamentos subsidiados 
e de fundo perdido. 

7 .8 - O julgamento das propostas obedecerá ao critério da proposta mais vantajosa 
para a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, considerando-se o MENOR PREÇO POR 
EMPREITADA GLOBAL, inclusos os tributos e tudo mais que incidir sobre o preço 
base ofertado para fins de classificação das propostas. 

7.9 - Havendo empate financeiro de propostas entre dois ou mais licitantes, o 
desempate ocorrerá através de sorteio, na presença dos interessados, em 
conformidade como disposto no Art. 45, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
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7 .1 o - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas no art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.11 - A publicidade do resultado final do certame será efetuada de forma resumida, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. ~ .,.. --- ;----=-=-~..:_:.:_-··;·~-c::):;oJ,-!l 

VIII - CONTRATAÇÃO :. -· --·-- ---- -- .... ·-- . __ ._.:_ ___ .. _;:. :\J 1 
. .., - ··~- .·. --·--~. - .t ~ 

8.1 - A licitante vencedora do certame prestará garantia corl~~.tt~.L~co,--:~,:_ ~ 
por cento) do valor proposto para a realização da obra, no ato de assinatura do 
contrato, nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo devolvido a 
presente após o recebimento definitivo da obra pela Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal. 

8.2 - O Setor de Engenharia será responsável pelo acompanhamento da execução 
da obras pela Contratada, verificando sua conformidade com as cláusulas 
editalícias/contratuais, e por notificar a mesma sobre eventuais irregularidades, 
concedendo-lhes o prazo legal para saná-las, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis previstas neste edital. 

8.3 - O Contrato regular-se-á, em suas cláusulas, pelos preceitos do direito público e 
pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se-lhe subsidiariamente os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

8.4 - A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido neste edital, ou O não comparecimento para 
assinatura nesse mesmo prazo, caracterizará o descumprimento total das 
obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades previstas no Art. 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, bem como a multa de 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato. 

8.5 - A Contratada ficará obrigada a aceitar os acréscimos e supressões que se 
fizerem no objeto adjudicado até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

8. 7 - Serão de inteira responsabilidade da Contratada todos os encargos incidentes 
sobre o seu pessoal e a sua empresa, como seguros, encargos trabalhistas e 
previdenciários, tributos, bem como os danos causados a Prefeitura Municipal ou a 
terceiros em razão da execução do objeto licitado. 

8.8 - Uma vez assinado o Contrato, a CONTRATADA disporá de até 15 (quinze) 
dias corridos para tomar as seguintes medidas: 
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a) Providenciar, junto às concessionárias de serviços públicos, as ligações 
indispensáveis à execução da obra; 
b) Protocolar, no órgão municipal competente, pedido de expedição de Alvará 
de Construção; 
e) Fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Contrato no 
CREA do Estado sede da Licitante e ou Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT do Contrato no CAU do Estado sede da Licitante; 
d) Providenciar, junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, a obtenção 
do Certificado de Matrícula e Alteração da Obra (Matrícula CEI); 

8.9 - A Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo', durante a execução 
dos serviços. 

8.1 O - Caberá ao representante da Contratada, a responsabilidade por: 
a) Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas para sua realização; 
b) Reportar-se ao Gestor de contrato quando necessário, adotando as 
providências pertinentes para a correção das falhas detectadas. 

8.11 - A Prefeitura Municipal de Jaboticabal efetuará o pagamento referente à 
contratação do objeto por ordem bancária ou e~raordinariamente pela Tesouraria, 
no 30° (trigésimo) dia, a contar da apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is). 

8.12 ~ As Notas Fiscais deverão ser entregues diretamente ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços. 

8.13 - Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, o 
documento será devolvido à Contratada para substituição, sendo o prazo de 
pagam1!nto reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta. 

8.14 - A Contratada deverá confeccionar placa de obra padrão da Prefeitura 
Municipal d.e Jaboticabal a ser fornecido pela assessoria de imprensa com área 
mínima de 6 m2

• 

IX - LÀ\S SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

. 9.1 - O não curf\primento ou cumprimento irregular das obrigações constantes no 
Edita, sujeitarão o infrator às sanções constantes neste instrumento e às demais 
previstas nos Art 86 ~ 87 da Lei de Licitações. 

9.2 - O pagamenb das multas não exime a Contratada da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Administração, 
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podendo ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste 

Instrumento. 

9.3 - Independentemente da multa, conforme a gravidade da falta, a Contratada 
inadimplente será declarada inidõnea para licitar ou contratar com a Administração . 
Pública, nos termos do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.4 - A inadimplência na realização dos serviços na data aprazada, inclusive atrasos 
na execução dos mesmos, de forma injustificada, implicará na aplicação de multa, 
no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, 
conforme art .. 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.5 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
pelo prazo de até (5) cinco anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Art. 
7°, da Lei Federal nº 10.520/02, sem prejuízos das multas previstas neste 
instrumento. 

X - DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Jaboticabal o direito de, no 
interesse da administração, revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a 
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente, 
ou anulá-la por vício insanável. 

10.2 - Todos os procedimentos serão regidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
legislação complementar, aplicando-se a lei civil brasileira, na omissão ou 
subsidiariamente, no que couber e não lhe for conflitante. 

10.3 - Fica fixado o Foro da cidade de Jaboticabal, para dirimir litígios e 
controvérsias advindas do cumprimen a licitação. 

10.4 - Será dada ampla p 1cidade a este edital, r afixação nos locais de costume 
e publicação resumida ela imprensa nos termos d Lei. 

EMERSON RODRIGO CAMARGO 
Prefeito 
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ANEXO 1 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO (IN1"ERLIGAÇÁ.) D\. .,RO 
RESIDENCIAL JABOTICABAL COM A RUA COMENr ;.._'..:JR ú. 

MARICATO) 

LOCAL: RUA COMENDADOR JOÃO MARICATo·.- SANTO ANTÔNIO -
JABOTICABAUS.P. 

CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 

O município de Jaboticabal situa-se na região noroeste do Estado de São 

Paulo, na região Administrativa de Ribeirão Preto, junto com mais 25 

municípios. São municípios limítrofes de Jaboticabal: Pitangueiras, Taquaral, 

Monte Alto, Guariba, Pradópolis, Barrinha, Taiúva, Taquaritinga e 

Sertãozinho. Possui "coordenadas geográficas 21 º 15' 18,00" "Latitude Sul e 

48º 19' 19,20" Longitude Oeste. 

Possui população estimada em 2019, segundo dados do IBGE, 77.263 

habitantes, sendo que desse total, 94,7% estão na área~urbpna e 5,3% na 
. j 

área rural. A área da unidade territorial é de 706,602 Km2 

DETALHAMENTO DO LOCAL 

A Rua Comendador João Maricato, localizada no bairro Santo Antônio, 

município de Jaboticabal, segue paralela, separada pelo Córrego Jaboticabal, 

do bairro Residencial Jaboticabal, onde se propõe a Interligação destes dois 

bairros através de obras de pavimentação e bocas de lobo. O início, partindo 
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do bairro Residencial Jaboticabal, se dá pela Rua Pedro Donadon, ligando 

até a Rua Comendador João Maricato, localizada no bairro Santo Antônio. 

Foto da Rua Comendador João Maricato (Google Maps, 2020) 

A execução dos serviços de pavimentação será através da modalidade 

EMPREITADA GLOBAL. 

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal, com os recursos provenientes do 

Governo do Estado de São Paulo fará a contratação de empresa de 

engenharia especializada para execução dos serviços, objetos desse 

convênio, observando as especificações técnicas definidas neste memorial 

descrito. 
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A seguir são descritos os serviços que deverão ser executados pela empresa 

contratada. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E DRENAGEM 

1.1 Serviços Preliminares: Deverá ser instalada placa de obra do município 

e do convênio antes do início das obras. Os modelos deverão ser adquiridos 

na prefeitura. As placas deverão ser fixadas em locais visíveis e a placa. 

deverá permanecer em perfeito estado até o término e recebimento da obra. 

Caso a placa seja danificada por quaisquer motivos, a empresa 

CONTRATADA será responsável em refazê-la e mantê-la em perfeito estado. 

1.2 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno: limpeza mecanizada 

com trator esteira para retirada de árvores e vegetação arbustiva e rasteira. 

2. DRENAGEM E TERRAPLANAGEM 

2.1 Travessia e alas: Locação de ponto para referência topográfica dos 

tubos de travessia e elas a serem executadas. Cravação de estacas pré

moldadas de concreto na profundidade especificada em projeto. Execução de 

vigas baldrames em concreto armado com dimensão mínima de 20 x 30 cm. 

Execução das alas em alvenaria de blocos de concreto estrutural (14x19x39 

cm), espessura de 14 cm, com toda a armação estrutural com aço CA-50 e 

diâmetro de 10,0mm, atendendo especificações da NBR 7480. Execução de 

dissipador de energia em colchão de rachão com preenchimento em 

concreto. Assentamento de tubo em concreto PONTA E BOLSA de diâmetro 

interno de 1, O metro. A geratriz inferior da tubulação deve ficar perfeitamente 

alinhada, tanto em greide como em planta. Os tubos devem ser rejuntados 

externamente, com uma cinta de concreto armado, fck 15 MPa, com 0,20 

metro de largura e O, 10 metro de altura. 
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2.2 Corte e aterro: cortes são segmentos cuja implantação requer escavação 

do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do 

projeto, que definem o corpo estradal. As operações de corte compreendem: -

Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de 

terraplenagem indicado no projeto; - Carga e transporte dos materiais para 

aterros ou bota-foras; Estes materiais deverão ser transportados para locais 

previamente indicados pela Fiscalização, de forma a não causar transtornos, 

provisórios ou definitivos, à obra. A medição será efetuada levando em 

consideração o volume extraído em m3
• Compactação de aterro: 

adequadamente compactado em camadas não superiores a 0,20 metro de 

cada vez. O restante do reaterro deve ser ~ompactado. manual ou 

mecanicamente até a altura do pavimento existente, ou até a base do 

pavimento a recompor, conforme o caso, obedecendo às normas para 

execução de obras viárias da SOSP. Junto à canalização e em valas de 

pequena largura a compactação deve ser executada mecanicamente (sapo 

ou placa vibratória). 

2.3 Drenagem da via: Boca de lobo em alvenaria de blocos de concreto, 

revestida c/ argamassa de cimento e areia 1 :3, sobre lastro de concreto 10cm 

e tampa de concreto armado. A boca de lobo denominada de "máxima 

eficiência" deve ser retangular, com as seguintes dimensões 0,6x1 ,0x1 ,2m. O 

fundo deve ter uma declividade de 0,003 mim em direção ao coletor pluvial. 

Assentamento de tubo em concreto PONTA E BOLSA de diâmetro interno de 

0,4 metro. 

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

3.1 a 3.9 Serviços topográficos para pavimentação, inclui nota de serviços, 

acompanhamento e greide. Execução de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados 

de concreto moldado com 43 cm base (13 cm base da guia+ 30 cm base da 

sarjeta) x 22 cm altura. Execução e compactação de base ou sub-base para 

Página 17 de 70 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra''. 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 



, Prefeitura Municipal de 
'.,Jaboticabal 
~ 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

... 
·" t)DTA 

!,~, ... •. i'.l J. 

4245-5/2022 

pavimentação de brita graduada simples. Transporte com caminhão 

basculante de 18 m3 em via urbana 30 km. Execução de imprimação 

impermeabilizante com CM-30 e de pintura de ligação com emulsão asfáltica 

com RR2C. Execução de camada de rolamento - ESP = 4 cm: Execução de 

pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento. 

Transporte com caminhão basculante 1 O ítrf
1
· ae ~ma:' __ P<0 ;fád' ltiea-~ 

j r· s. ~& _ o P\o~c.íl 
pavimentação urbana. j N, ~ -~-f ~-.:.,,,J '_:;fJJ ~~ 
4. CALÇADA U]~~~(~="---~- ~~d 
4.1 Calçada e Grama: Realização de preparo do terreno e 

passeio (calçada e rampa de acessibilidade) em concreto usinado, 

acabamento convencional, espessura 6 cm. Largura de 1,50 m do passeio, 

conforme projeto. 

5. SINALIZAÇÃO 

5.1 Sinalização: Execução de sinalização horizontal com tinta retro refletiva a 

base de resina acrílica com microesferas de vidro. Fornecimento e 

implantação de placa de sinalização semi refletiva completa com duas placas 

de sinalização de "parada obrigatória" lados com 0,35 cm e área de 0,59 m2 

por placa. Poste, tubo de aço galvanizado a fogo, diâmetro 0,075 m, 

espessura da parede 3 mm em barras com 4,2 m de comprimento, fechado 

na parte superior, com dois furos na posição da placa e aleta anti giro soldada 

na parte inferior, fornecimento e instalação da placa de "parada obrigatória". 

Fornecimento e instalação de quatro placas de sinalização semi refletivas 

completas "ciclofaixa" com diâmetro de 0,50 m e área de 0,20 m2 por placa. 

Poste, tubo de aço galvanizado a fogo, diâmetro 0,075 m, espessura da 

parede 3 mm em barras com 4,2 m de comprimento, fechado na parte 

superior, com dois furos na posição da placa e aleta anti giro soldada na parte 

inferior fornecimento e instalação da placa de "ciclofaixa". Fornecimento e 

instalação de quatro placas de sinalização semi refletivas completas placas 
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denominativas 0,45x0,23 area de O, 104 m2 por placa. Poste, tubo de aço 

galvanizado a fogo, diâmetro 0,075 m, espessura da parede 3 mm em barras 

com 3 m de comprimento, fechado na parte superior, com dois furos na 

posição da placa e aleta anti giro soldada na parte inferior fornecimento e 

instalação placas denominativas. Fornecimento de tacha bidirecional refletivo 

plástico e instalação conforme as normas. Fornec.imonie~e_..tinta es.peci.fi.Ga-~-~ 
~ ~1~ '1•\ rl·o f'.'c·. - ~ 

~ ~ r ~. ~/ • -.., . • ~-~e~ .< 

para ciclovia e execução conforme normas. Í N. ~ 6 { b:::?.:_ lj , ,, ~~<l 
i p~r'.J·'.·cq (A. , & 
~ , ~ '--•..., . f 

CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS . --- -- --- -=e-~ ·::::::.:~:--j 

As atividades de controles tecnológicos devem atender o escopo de s rviços 

descritos abaixo: 

Sub-base e bases granulares (brita graduada): 

Verificação de Traços; 

Análise granulométrica da composição dos agregados (NBR-9941/87); 

Execução de ensaio de compactação da energia especificada (NBR-

7182/86); 

Determinação de teor de umidade do material a ser compactado. 

Controle de espessura da camada compactada 

Execução de ensaio para determinação da densidade in situ com emprego do 

frasco de areia (NBR-7185/86) ou com emprego de cilindro de gravação 

(NBR9813/87) e cálculo do respectivo grau de compactação; 

lmprimações betuminosas: 

Identificação visual do tipo de ligante; 

Determinação da taxa de aplicação de ligante betuminoso, pelo método da 

bandeja; 

Determinação da temperatura de aplicação do ligante; 

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ): 

Verificação de traços; 
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Determinação das'lemperaturas de recebimento, espalhamento e rolagem; 

Determinação do t~r de betume da mistura utilizando equipamento 

centrífugo ~o Rotarex ~i-;NER-ME 053/94); 

Análise granulomettl'iea cJi" ~omposição dos agregados após extração do 

ligante (DNER-ME 083/9+)i 

Moldagem de corpos de prova~'::.-~ execução de en~~ªç~o ,,_ 
" " r,S v~ l ' ,,... ~ das característiCõ,s Marshall da mish. ,\ ,~ - · _ , . .,.._. . oo f"'f'OC. 

·. f\l.(") ,, , . ·)_ li , . '1;JJJ~ 
Controle de espessura da C'3mada comi-~- "ada. . ~ - ;;0\<'. 2't 

I P!·o~~~J~~~=- -~~::.~d 
Coletas, transporte de materiais e p ·o~'ê'~i~,.; · ·" para execução de 

ensaios no Laboratório Central: 

Coleta de amoetras e encaminhamento ao labor 3!,.Jrio ce~ ,"1, 

1,_•> 

Acompanham&nto diário da execução da obra através" ;::le técnico ,,, 
especializado (laboratorista); 

Utilização de laboratório volante instalado em veículo sedan especiai, 

disponível no local da obra durante toda a exect.1ção dos serviços; 

.• ,i~·-·.;' 
~-.' . 

. \•t 

Apoio do laboratório central, conforme necessidade da obra. 

Elaboriiição de relatório mensal das atividades executadas e seus resultados. 

PROCEDIMENTOS- DE FISCALIZAÇÃO 

Dentro do prazo legal dà Ordem de Serviço, a empresa executara deve entrar 

em contato com a FISCALIZAÇÃO designada para a referida obra pela 

SOSP, para receber o projeto e combinar a implantação do canteiro de obras 

e demais elementos necessários para o início dos trabalhos. 

Ainda dentro deste prazo, devem ser elaboradas as placas da obra, conforme 

padrão da SOSP ou constante do Editei!. Os responsáveis técnicos deverão 

apresentar as devidas ART s assinadas. 

' Deve ser feita a abertura do Diário de obras. 

Deve ser apresentado o Cronograma Físico-Financeiro para aprovação pela 

FISCALIZAÇÃO da SOSP. 
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É obrigatória a r,rtiêfiça permanente na obra da equipe técnica referida no 

edital de licitação. 

O acompanhamento e fiscalização das obras deve ser permanente, realizado 

pela SOSP. 

Os serviços só podem ter continuidade com a devida aceitação e liberação da 

fiscalização, sendo todos os procedimentos anotados no Diário de Obras. 

A FISCALIZAÇÃO da SOSP pode solicitar, a qualquer momento, os 

equipamentos mínimos exigidos no edital de licitação. 

Os lotes de materiais não aprovados devem ser retirados do canteiro de 

obras pela empreiteira, não cabendo nenhuma espécie de ressarcimento. 

Possíveis modificações do projeto executivo devem ser submetidas a SOSP 

para análise e autorização, mediante justificativa técnica e composição de 

preço, sendo devidamente registradas no Diário de_ Obras. 

As medições dos ~erviços executados devem ser mensais ou por eventos 

(frentes de obra) de acordo com os critérios constantes do Edital de licitação 

e normativas da Caixa Econômica Federal (para o caso de obra conveniada). 

Nenhum preço apresentado pode ser superior aos valores das tabelas de 

serviços da PMJ. 

RECEBIMENTO DA OBRA 

Após a vistoria final realizada pelo técnico responsável da Prefeitura 

Municipal de Jaboticabal, estando a obra de acordo com o projeto aprovado, 

e em perfeitas condições, e após entrega dos laudos de controle tecnológico, 

será emitido Termo de Recebimento da Obra. 
,; 

O pagamento da última fatura da obra estará condicionado à elaboraçãp e 

entrega do cadastro da obra e projeto "as buit". 

Caso a vistoria aponte a necessidade de correções na obra, será a empresa 

CONTRATADA notificada com prazo determinado para providenciar os 

acertos a suas custas. 
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Decorrido o prazo legal, será emitido Termo de Recebimento Definitivo da 

Obra, mediante requerimento da empresa CONTRATADA. 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra•: 160 

Jaboticabal, 15 de Fevereiro de 2021 

Emerson Rodrigo Camargo 
Prefeito Municipal 

Alberto C. de Almeida Filho 
Eng. Civil - CREA/SP: 506.921.428-6 

Responsável Técnico 
ART 28027230210218422 
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ANEXO li 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

PLANILHA ORÇAMENTÁRtA E QUANTITATIVA (COM BOI) 

Fls. .._ 
Proc nº: 

Protco. 

•. 1 PREFEll"U~ MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

REF. !tem 

-LOOAL-: tnterllgação do Bairro Residencial Jabotlcabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

Descrição Unld. Qtde 
Custo I Custo Unitário 

Unitário (R$) (R$) com BOI 
20,30% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

J 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

Item Descrição Unid. Qtde 

1 2.1.1 a..ocação de ponto para referência topográfica 1 Unid. 1 35,00 1 

Custo I Custo Unitário 
Unitário {R$) {R$) com BOI 

20,30% 

17,44 1 20,98 

21.02.26.01 1 
DER 2.1.2 

taxa de mobilização/desmobilização de equipe e 
quipamento 1 Unid. 1 1,00 1 1.038,69 1 1.249,54 

100656 1 2.1.3 
tstaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, I 

apacidade de 25 toneladas , incluso emendas 
m 1 64,00 1 75,39 1 90,69 

96533 1 2.1.4 
abricação, montagem e desmontagem de forma m2 8,10 1 117,50 1 141,35 em madeira para viga baldrame, 2 utilizações 

96622 1 2.1.5 ~astro de brita, 5 cm m3 0,27 116,28 139,88 

96546 1 2.1.6 ll\rmação de viga baldrame aço CA-50 Kg 110,86 15,54 18,69 
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Orçamento Básico Global 
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-
LOCAL: fnterllg~o do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua C,.:,mendador João Marlcato 

;,. 

Regime de execução: Empreitada Global 
, 

Custo Unitário , 
Custo 

REF. Item Descrição Unid. Qtde 
Unitário (R$) 

(R$) com BOI Custo Totaf (R$] 
20,30% ·-'il--

96555 2.1.7 
Concretagem de viga baldrame, Fck 30 Mpa, m3 1,62 565,11 679,83 1101,32 

- ~mça(!lento, adensamento e acabamento 

89456 2.1.8 16-lvenaria de blocos de concreto estrutural m2 47,60 85,31 102,63 4.886,19 ~4x19x39 cm (espessura 14 cm) --

87794 2.1.9 Revestimento com massa única m2 47,60 40,01 48,13 2.290,99 

7753-
lfubo concreto armado, classe PA-1, PB, DN 1000 

. ' 

INSUMOS 
2.1.10 mm, para águas pluviais (NBR 8890) - travessia u m 48,00 380,16 457,33 2'1.961,ô4 

córrego 

92815 2.1.11 /\ssentamento de tubo de concreto diâmetro 1000 
mm üunta rlgida) m 48,00 129,44 155,72 7.414,56 

4730- 2.1.12 Pedra tipo rachão m3 14,05 61,25 73,68 1.035,20 INSUMOS 

95880 2.1.13 Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em 
TxKM . . 533,90 1,04 1,25 667,38 ~ia pavimentada, DMT até 30 KM - ; 
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LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

REF. 1 Item 1 Descrição 1 Unid. 1 Qtde 

oncretagem piso (preenchimento rachão) , Fck 301 
1 

97096 1 2.1.14 lvlpa, espessura 15 cm, lançamento, adensamento mª 7,00 
acabamento 

scavação horizontal, incluindo carga, descarga e 

101135 1 2.2.1 fansporte em solo de 1 ª categoria com trator de 
-steiras (150HP/Lâmina: 3,18mª) e caminhão mª 368,03 

,asculante de 10m3
, dmt até 200m 

1 
6081- trgila para aterro retirado de jazida, com transporte 2.2.2 m3 2.445,33 

INSUMOS té 10 Km 

96385 1 2.2.3 t'xecução e compactação de aterro com solo 
redominantemente argiloso 

m3 2.813,36 
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Custo 
Custo Unitário 

lunitário (R$) (R$) com BOI usto Total (R$ 
20,30% ~ 

- 't.,._-:~·~J:l'UJL~..'õ.l.'J,>,;.•~;:.,., 

1 1 

l 'l7 -;:, · -• · r, ··s; '-A•• .. ir 1 

422,34 508,08 3.556,56 ; o ·o ,;j .. f :i;:~· 1 ., . . 
'I'-' . ·✓ . 1,-::·, '-.i "· 9 

(
1ffl 

11,58 13,93 5.126,66 
- . . , r· ., . ~ 

j I ç 0.1 ' ! o ~ ·u 
. ~ -"l 

30,54 36,74 89.841,42 <; Q 1::lJ 
10,19 12,26 
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Proc nº: 4245-5/2022 
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LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jabotlcabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 
1 r-· ' '1J ·;;, -

ê] :~ i71 

1 1 Unid, 1 
Cu t 

I 
Custo Unitário . Ff · 

1 Item Descrição Qtde 111 "t' ~ (R$) (R$) com BDI Custo Total (R$: i' o ') m ar10 20 300/c , ,,....,. " 
1 ' o ': )> f <;; i ~~ bo simples retangular, em alvenaria de ~-

1 2.3.1 blocos de concreto (0,6 x 1,0 x 1,2 m) - guia tipo Unid. 4,00 1.269,61 1.527,34 6.109,36 ' -
concreto ~--- . .... 

1 2.3.2 
~bo concreto armado, classe PA-1, PB, DN 400 

16,00 100.77 121.23 1.939.68 I' ~ -_- -m, para áçiuas pluviais (NBR 8890) m 

1 2.3.3 e:.~-:::~::-:~-:_·,~:--_.:~ tubo de concreto diâmetro 400 m 16,00 51 43 61 87 989 92 ' 1 1'1--,) 
, 1 r ,._,..,,.,.--,,. •·t-•· . 

07 
1 1 ,.,,,.,., .. 

1 3.1 l-ocação de pavimentação 

1 
m 

1 
177,44 

1 
,87 1 1,05 1 186,31 

uia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, 
1 3.2 tnoldada in loco com extrusora, guia 13 cm base x 1 m 1 395,27 1 45,03 1 54,17 1 21.411,78 

2 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. 
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LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Marlcato 

Regime de execução: Empreitada Global 
. -

- . 
Custo Unitário 

.- Custo REF, Item Descrição Unid. Qtde (R$) com BOI tusto Total (R$ 
Unitário (R$) - 20,30% , 

---

-Execução e compactação de base para 
96396 3.3 pavimentação de brita graduada simples, m3 301,08 116,66 140,34 42.253,57 

espessura 15 cm 

95880 3.4 
Transporte com caminhão basculante de 18 m3, err 

TxKM 11.140,00 1,04 1,25 13.925,00 
via pavimentada, DMT até 30 KM 

54.03.240 -
3.5 mprimação betuminosa impermeabilizante - CM 3C m2 2.007,22 8,48 10,20 20.473,64 

CDHU 184 

96402 3.6 mprimação betuminosa ligante - RR2C m2 2.007,22 2,96 3,56 7.145,70 

95995 3.7 
Camada de rolamento em concreto asfáltica m3 80,29 1.091,88 1.313,53 105.463,32 
usinado a quente (CBUQ) - espessura 4,0 cm 

95877 3.9 
Transporte local de massa asfáltica -

m3 xkm 883,19 1,55 1,86 1.642,73 
pavimentação urbana (11 Km) 
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Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

) 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jabotlcabal a Rua Comendador João Maricato 

5213418 - sicro 

21015-
INSUMOS 

5.1 

5.2 

Regime de execução: Empreitada Global 

orn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva -
ompleta (2 placas sinalização "Parada 
brigatória"}- lados com 0,35m - área de 0,59m2 

or placa 

ubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, .· 
iâmetro nominal 0,075m, espessura da parede 3, 
m, em barras com 4,2 metros de comprimento, 
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m2 1, 18 

m 8,40 

·custo I Custo Unitário 
Unitãrio (R$) {R$) córrrBPI 

20,30% 

398;84 479,80 

117,85 141,77 

.. 

4245-5/2022 

566,16 

1.190,87 
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• .1, ~-

Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

) 

Fls. 

Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 
. .. 

.. •· .· •i 
.· .. , .· ' .· · . 

REF. Item Descrição Unld. Qtde 

' ... ... 
echado na parte superior, com 2 (dois} furos na 
posição da placa e alerta anti-giro soldada na parte 
nferior - fornecimento e instalação - placa de 
'Parada Obrigatória" 
;:orn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva -

5213418 - sicro 5.3 ::ompleta (4 placas sinalização "Ciclofaixa")- m2 0,80 
:liâmetro de 0,50m - área de 0,20m2 por placa) 
íl"ubo de aço carbono (poste}, galvanizado a fogo, 
~iâmetro nominal 0,075m, espessura da parede 3,C 

21015-
mm, em barras com 4,2 metros de comprimento, 

INSUMOS 5.4 echado na parte superior, com 2 (dois} furos na m 8,40 
Posição da placa e alerta anti-giro soldada na parte 
nferior - fornecimento e instalação - placa de 
'Ciclofaixa" 
i='orn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva - . 

5213418 - sicro 5.5 pompleta (4 placas denominativas -0,45x0,23- m2 0,42 
13rea de O, 104m2 por placa) 
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:.~ 1 1, ~: ~i•~ 
··~'li.~·· .• i0bla .· ,.,.lli,t ,. ... ], ..,_......... ~ ..... 

.·· Costo 
Custo Unitário 
'(R$) com BOI Custo Total (R$ 

Unitário (R$) ·20,30% 

398,84 479,80 383,84 

-

117,85 141,77 1.190,87 

398,84 479,80 201,52 

CNPJ 50.387.844/0001-05 
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é:·;-' • ', • 
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) ) 

Fls. 
Prefeitura Municipal de 

) 

~Jaboticabal 
Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 
if\' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

LOCAL: lnt,rllgação do Bairro Residencial Jabotlcabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada G~otial 

- .. ' 1 
.,. 

Custo REF. Item Descrição Unid. Qtde Unitário (R$) 

··•··· '· tú6o éléãço carbc,nÕ .. (poste), galvanizado a fogo, 

21015-
diâmetro nominal 0,075m, espessura da parede 3,C 

5.6 mm. em barras c;om 3,0 metros de comprimento, e 6,00 117,85 
INSUMOS 

m 

1 1 i,?!crta anti-giro soldada na parte inferior -
Fornecimento e instalação 

102509 5.7 
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a m2 193,55 28,24 
pase de resina acrílica com microesferas de vidro 

5219605 - sicro 5.8 i=orn. e colocação de tacha reflet. bidirecional Unid. 194,00 13,40 

·.·.·· ' .·· ., . . > ,, 

:-roTAL GE'RAL ( R$l " .. 
.. 
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o ........ ~ .. , +ld ;r. ,J 

Custo Unitário 
(R$)comBDI Custo Total (R$ 

20,30% 

141,77 850,62 

33,97 6.574,89 

16,12 3.127,28 

' 
472.321,95 

CNPJ 50.387.844/0001-05 
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REF. 

Prefeitura Municipal de 
1 Jaboticabal 
~ 

) 

., 

) 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Item 

Orçamento Básico Global 
Obra de Drenagem e Pavimentação 

LOCAL: lnterligaçãiJ do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 
,, ... · ,. ' .· 

Descrição 

L...._:"•' :,.;_.,,. :.::,.,•~h .. 

Jaboticabal, 07 de Fevereiro de 2022 

Fontes utilizadas: 
SINAPI 12/2021 -NÃO DESONERADA 

Unid. 

SICRO-data preço: 10/2021 -NÃO DESONERADA 
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"'C 

. Qtde .Custo . 
Custo Unitário 
(R$) com 801 · · 

Unitário (R$) 20,30% 

Alberto Claudio de Almeida Filho 
Responsável Técnico 

Eng. Civil - CREA 506.921.428-6 
ART 28027230210218422 

4245-5/2022 

Custo Total (R$ 

' •sr-= . .... ~-..,-J 
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• ~ 
i Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
"" 

) ) 

ANEXO Ili 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

CRONOGRAMA Fíft'CO-FINANCEIRO 

t" Serra·; 160 
Esplanada do Lago 'Carlos Ror· 

\. ! 

'. Íj 
"\~J)ifià. .. 

·" 

. 
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Fls. 

Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 
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2 

3 

, Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 

) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

LOCAL: Interligação do Bairro Resldenclal Jabotlcabal a Rua Cdor João Marlcato 

) 

Fls. 

Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.026,70 0.43%1 2.026,701 2.026,701 I 2.026,701 I 2.026,701 1 2.026,70 

DRENAGEM E TERRAPLANAGEM 192.504,55 40,76%1 41.356,901 41.356,901 151.147,651 192.504,551 I 192.504,551 1 192.504,55 

' 

; ) 
Í: \'· i' 

. !',.) \ ; 

_i.:·, 1-· -- ( r-, J-•· 
f.., - r· J : 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 212.502,05 44,99%1 1 -1 1 -1 212.502,051 212.502,051 1 212.502,05 

4 CALÇAMENTO 51.202,60 10,84%1 1 -1 1 -1 1 -1 51.202,60 

jf--.. ' ! e ~, 
-~... ~-\ 

5 SINALIZAÇÃO 14.086,05 2,98¾ 

Jabotlcabal, 07 de Fevereiro de 2022 
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14.086,05 

Alberto ctaudio de Almeida Filho 
Responsável Técnico · 

Eng. CilAI - CREA 506.921 .428-6 
ART 28027230210218422 
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,,)· 

Item 

1.1 

1.2 

) 

Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
i\' 

ANEXO IV 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

MODELO DE PROPOSTA FINA~-iCEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

PROPOSTA FINANCEIRA 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

) 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jabotica_bal a Rua Comendador João ,,,, C.táto 

Regime de execução: Empreitada Global 

Placa de obra em chapa galvanizada (fornecimento e 
assentamento) 

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno 
com árvores, utilizando trator de esteiras 

·,1 .. 
;/ 

0nid. 

m2 

m2 

Página,?'· 

Custo.· ·.•~.IJ11 
• · Cusfo Unitário ~f ; 1 (R$) como/~01 

~-ºº' iJ( 

i~ls.~,·-Z'" ··~ ·-•-"'d; r-1roc. 

i f'-!. 0 5·4 Gt2~,41~s2C3: .n
7 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra•: 160 ·;,· 
··-··"'"•"~""'···----~:;;::. 
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Item 

Prefeitura Municipal de 
~J a boticabal 
~ 

Descrição 

) 

Locação de ponto para referência topográfica 
~ ., .• ,-·.-:..e~:-~~:;:'.'°; ,--',.-,;,;-;:+-'•'c-~~~~,-l;'-• 'à •-'-~'-·~~-,e....;:..:,;.,,;.~~-~=~~=-+-

Unid. 

Unid. 

Qtde 

35,00 

J 

J 

Custo Unitário 
(R$) 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

Custo Unitário 
(R$)com BOI 
_% 

2_ 1 _2 rrax~defüol>ilizeção/desmobilização de equipe e 
equipamento Unid. 1,00 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, 
capacidade de 25 toneladas , incluso emendas m 

1 

-

64,00 
-----1----4-----------+ 

Fabricação, montagem e desmontagem de forma em 
madeira para viga baldrame, 2 utilizações 

Lastro de brita, 5 cm 

Armação de viga baldrame aço CA-50 

Concretagem de viga baldrame, Fck 30 Mpa, 
lançamento, adensamento e acabamento 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 
cm (espessura 14 cm) 

m2 8,10 

m3 0,27 

Kg 110,86 

m3 . - 1,62 

m2 47,60 

. "~-~-~__, __ ....,._..,_,_-~ 

~ Fls. 6 F do Pmc. 
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Custo Total (R$) 

Esplanada do Lago :•carlos Rodrigues Serra", 160 
r Pro1·;· 11 A 
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,,,1.. 

;~.,. 
'··-1.;:. 

ltarn 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

2.1.12 

2.1.13 

2.1.14 

2.2.1 

2.2.2 

1 

, Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

Descrição. 

!Revestimento com massa única 

,) 

Tubo concreto armado, classe PA-1, PB, DN 1000 
1mm, para águas pluviais (NBR 8890) - travessia 
córrego 

I
Assentamento de tubo de concreto diâmetro 1000 
mm üunta rígida) 

!Pedra tipo rachão 

1
rransporte com caminhão basculante de 6 m3

, em 
via pavimentada, DMT até 30 KM 

Concretagem piso (preenchimento rachão) , Fck 30 

1 

1 

1 

!Mpa, espessura 15 cm, lançamento, adensamento e 1 
acabamento 

Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e 
transporte em solo de 1 ª categoria com trator de 
esteiras (150HP/Lâmina: 3,18m3

) e caminhão 
basculante de 10m3

, dmt até 200m 

Argila para aterro retirado de jazida, com transporte 
até 10 Km 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra•. 160 

: ', ~ . :,.q~,.· :-i;,·-,i ; 

U,A.t &Mil 

J 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

I Custo Unitário 
Custo Unitário 

Unid. 1 Qtde (R$)corn BOI 
(R$) _%· 

m2 47,60 

m 1 48,00 

~8,00 

4,05 

TxKM 1 533,90 

m3 
1 7,00 

m3 368,03 

m3 2.445,33 

Página 37 de 70 l Fls. ....,, r" do Proc. 
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Item 

2.2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

3.1 

3.2 

3.3 

{ Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

Descrição 

) 

Execução e compactação de aterro com solo 
predominantemente argiloso 

Boca de lobo simples retangular, em alvenaria de 
!blocos de concreto (0,6 x 1,0 x 1,2 m) - guia tipo 
chapéu e tampa concreto 

1
rubo concreto armado, classe PA-1, PB, DN 400 
mm, para águas pluviais (NBR 8890) 

1 

1 

1
Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm I 
üunta rlgida) 

Locação de pavimentação 

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, 
moldada in loco com extrusora, guia 13 cm base x 22 
cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. 

Execução e compactação de base para 
pavimentação de brita graduada simples, espessura 
15cm 

) 

Fls. 

Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 

Unld. Qtde 
. Custo Unitário 

Custo Unltarlo 1 (R$) com BOI I Custo Total (R$) 
(R$) _% 

mª 2.813,36 

Unid. 1 4,00 

m 1 16,00 

m 1 16,00 

m 177,44 

m 395,27 

m3 301,08 

.•... e,,.,.__'""""_·✓---·~-,.,.: - -

Esplanada do Lago 'Carlos Rodrigues Serra", 160 

Fl:3.___ / ó .,do Proc. 
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t~ f"';t 

Item 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.9 

5.1 

1 

Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

Descrição 

) 

1
Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em 
via pavimentada, DMT até 30 KM 

!Imprimação betuminosa impermeabilizante - CM 30 

!Imprimação betuminosa ligante - RR2C 
--

1 

1 

1 

1
camada de rolamento em concreto asfáltica usinado I 
a quente (CBUQ) - espessura 4,0 cm 

Unid. 1 

TxKM 

m2 
1 

m2 
1 

m3 
1 

1
rransporte local de massa asfáltica -pavimentação I m3 x km I 
urbana (11 Km) 

Forn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva -
completa (2 placas sinalização "Parada Obrigatória") 

m2 

) 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

I Custo Unitário 
C1.1sto Unitário 

Qtde (R$) com SDI (R$) _% 

11.140,00 

2.007,22 

2.007,22 

80,29 

883,19 

1, 18 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 

1.í.itãlh 

% Fls. :y ,4 do Proc. 
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1 Custo Total (R$)_ 
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Item 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

1 Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

Descrição 

) 

- lados com 0,35m - área de 0,59m2 por placa) 

Tubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, 
diâmetro nominal 0,075m, espessura da parede 3,0 
mm, em barras com 4,2 metros de comprimento, 
fechado na parte superior, com 2 (dois) furos na 
posição da placa e alerta anti-giro soldada na parte 
inferior - fornecimento e instalação - placa de 
"Parada Obrigatória" 
Forn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva -
completa (4 placas sinalização "Ciclofaixa") -
diâmetro de 0,50m -área de 0,20m2 por placa) 

Tubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, 
diâmetro nominal 0,075m, espessura da parede 3,0 
mm, em barras com 4,2 metros de comprimento, 
fechado na parte superior, com 2 (dois) furos na 
posição da placa e alerta anti-giro soldada na parte 
inferior - fornecimento e instalação - placa de 
"Ciclofaixa" 

Forn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva -
completa (4 placas denominativas - 0,45x0,23- área 
de O, 104m2 por placa) 

Tubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, 
diâmetro nominal 0,075m, espessura da parede 3,0 
mm, em barras com 3,0 metros de comprimento, e 

Esplanada do Lago 'Carlos Rodrigues Serra''. 160 

Unld. 

m 

m2 

m 

m2 

m 
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Fls. 

Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 

Custo Unitário Custo Unitário 
Qtde (R$) 

(R$) com BOI Custo Totat(R$) 
_% 

8,40 

0,80 

8,40 

0,42 

6,00 

;.,i 

-- ----------~ _,., ·'"',. _. c-,·.,.a,~1-.·-,,i 

~ 1-·1 ·-···~----·---·----· .• 

~i'. N · 0.5J_Ç~j : (f ./ -@~.,.dj 
. ' " ~ ~ Í)y•:)"1r-·:1(1~ '. e.:~'~::.::, , ,. . .. - ... ~ 
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Item 

5.7 

5.8 
,___ 

'--

Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

Descrtçjo 

alerta anti-giro soldada na parte inferior -
fornecimento e instalação 

J 

-
,, 

• .. 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base 
de resina acrílica com microesferas de vidro 

Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional 
-

-~~---------

Unld. 

m2 

Unid. 

J 

Fls. 

Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 

Custo Unitári,; 
Qtde Custo Unitário (R$) com BOI Custo Total (R$) (R$) _% 

193,55 
1 

•·-•.-.,----+ 

1_~4,00 ___ J~- 1 

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 
-·---- ----- .. 

Valor Global do Orçamento por extenso:-------------------------------------

DECLARO' que os serviços propostos pela atendem plenamente as exigê is conlidas no Memorial Descritivo (Anexo 1), constante do presente 
edital. i'qa: 
DECLARO que a proposta financeira apresentada pela proponente ç,-rt1,templa todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da sua 
apresentação incluindo, além do lucro, todas as despesas e custo~ como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, 
transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionri{°-s com a execução do objeto da presente licitação. 
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Prazo de validade da proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias. 

Prazo para inicio dos serviços: Até 5 (dias) após a emissão da ordem de serviço. 

) 
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Prazo para conclusão dos serviços: O prazo de conclusão da obra será de 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico-financeiro e contados 

a partir da emissão da Ordem de Serviços. 

Prâzt> de vigência contratual: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Contrato. 

Condição de pagamento: O(s) pagamentos(s) está(ão) condicionado(s) às medições mensais realizadas pelos responsáveis pela fiscalização da 

obra, conforme apresentação de documento fiscal hábil, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para seu processamento contábil, nos termos do art. 

63 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Esplanada do Lago 'Carlos Rodrigues Serra", 160 
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Data, carimbo e assinatura 
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Contratação de empresa especializada, em .regime de empreitada global, com 
fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação 
no Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador 
João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse OGU nº 
885841/2019 - Operação 1064482-38. 

Contratante: 
Prefeitura do Município de Jaboticabal, Pessoa Jurídica de direito público interno, 
CNPJ nº 50.387.844/0001-05, com sede à Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues 
Serra" nº 160, em Jaboticabal-SP, neste ato representada por seu Prefeito 
Municipal, senhor Emerson Rodrigo Camargo, doravante designada 
CONTRATANTE. 

Contratada: 
Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede à Rua XXXXXXXXXXX, Bairro 
XXXXXXXXX, cidade de XXXXXXXXXX, Estado de XXXXXXXXX, CEP XXXXXXXX, 
inscrita no CNPJ XXXXXXXXXXXX, Inscrição Estadual XXXXXXXX, telefone (XX) 
XXXXX XXXX e fax (XX) XXXXX XXXX, representada por XXXXXXXXXXXXXXX, 
RG XXXXXXXX e CPF XXXXXXX, doravante designada CONTRATADA, têm entre 
si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, a execução dos 
serviços descritos na Cláusula Primeira do presente contrato, em razão do Processo 
Licitatório, Tomada de Preços nº 07/2022, conforme Processo Administrativo nº 
4245-5/2022 e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

GESTOR DO CONTRA TO: 
ALBERTO CLÁUDIO DE ALMEIDA FILHO 
Chefe de Gabinete - SEPLAN 

FISCAL DE EXECUÇÃO: 
PAULO TADEU ZUCOLO 
Engenheiro da PMJ 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra". 160 

: Página 43 de 70 

CNPJ 50.387.84410001-05 



. Prefeitura Municipal de 
,,Jaboticabal 
~ 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

-- ~·~ ... :- .-- . 

Fls . 

Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com 
fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação 
no Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador 
João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse OGU nº 
885841/2019 - Operação 1064482-38 conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro, anexos e parte integrante do edital de 
licitação, modalidade Tomada de Preços nº 07/2022. 

A CONTRATADA deverá seguir todas as diretrizes d<r-refefl~~-·~~itel e~~ . ;:-~~ 
proposta apresentada. ~ r-ls. ___ ~3~ ."."". T _oo ncc~ · ,. 

~ I\; o ~ ' l -L: ~ 'I l ,l 
~ 1'1· "" ·:,/1._ · I ~::rl:.I 

· - -1 Prot:co (A 1 CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA DO CONTRA TO [ ,:-::--;;-c_.-,c;c~-,,...--==--"=· . . ~~-~ _ ~ 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de s a------.c.~ ..... ,~ 

assinatura. 
O prazo para a execução será de 06 (seis) meses, conforme cronograma 

físico-financeiro e contados a partir da emissão da Ordem de Serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O preço estabelecido para a execução dos serviços descritos na Cláusula 

Primeira, é de R$ ............ {XXXXXXX). 

Os pagamentos serão efetuados em Depósito Bancário, no Banco XXXXXX, 
Agência XXXXXX, Conta-Corrente XXXXXXX, contra apresentação de 
documentação fiscal. 

Dos recursos: o aporte orçamentário e financeiro necessários à cobertura 
das despesas da presente licitação serão contabilizados a conta da Funcional 
Programática conforme segue: 

02.00.00 - Prefeitura Municipal de Jaboticabal; 02.10.00 - Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos; 02.10.01 - Departamento de Obras; 4.4.90.51.00 -
Obras e Instalações; 15.451.0024.1.028 - Infra Estrutura Urbana. Ficha: 873 
Vínculos: 
01.110.00 - Geral Total 
02.110.00-Geral Total 
05.110.00 - Geral Total 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 
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O presente contrato tem fulcro legal no processo de licitatório, Modalidade 
Tomada de Preços nº 07/2022, Processo Administrativo nº 4245-5/2022 e Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. f .;;+-:~~--~~·-;.::'. _ . 1 

i11::,.,, b ºº ,·;v ...... 1 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES I N. 
0 ~~ ;/J ! 

• !~o~i~~~~=~õf~n~: ;~~!~!:i~~~rias de serviço){f:~ér/:;s~içfif~~·-.t::::,,j 
indispensáveis à execução da obra em prazo não superior a 15 (quinze) dias 
corridos; 

• protocolar, no órgão municipal competente, pedido de expedição de Alvará de 
Construção em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos; 

• fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica -ART do Contrato no CREA 
do Estado sede da Licitante e ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT do Contrato no CAU do Estado sede da Licitante em prazo não superior 
a 15 (quinze} dias corridos; 

• providenciar, junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, a obtenção do 
Certificado de Matrícula e Alteração da Obra (Matrícula CEI) em prazo não 
superior a 15 (quinze) dias corridos; 

• executar a obra mesmo sem o repasse de pagamento do órgão concessor 
pelo prazo mínimo de 90(noventa) dias sob penas previstas na Lei Federal 
8666/1993; 

• Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista, obrigando-se a 
saldá-la na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal; 

• Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecida na legislação específica de acidente do trabalho, quando em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer da 
obra e em conexão com ela, ainda que em dependências da Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal; 

• Assumir todos os encargos de possível demanda tràbalhista, cível ou penal, 
relacionadas a este processo licitatório e respectivo contrato, originariamente 
ou vinculados por prevenção, conexão ou contingência; e 

• Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta Concorrência. 

• A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, nem poderá onerar o objeto desta 
Concorrência, razão pela qual a licitante vencedora ·renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa e passiva, com a Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal. 
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• Executar o objeto contratado, descrito na cláusula primeira do presente com 
total zelo e eficiência, responsabilizando-se pela saúde dos seus funcionários, 
encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais de âmbito municipal, estadual 
e federal, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos 
sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando 
solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

• Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 
do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados 
da Contratada intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

• Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente contrato, 
devendo manter, como membro da CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho, um elemento que esteja prestando serviços neste 
contrato. 

• Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e u \. 
idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos. · f I"'-~ 

• Apresentar a cada pagamento, as guias de quitação para com o INSS e o . 
FGTS, bem como o diário de obras contendo o nome e função dos -o , 

funcionários da mesma que estão prestando serviço na obra. ~ _:1_: \ 
• A contratada ainda será a responsável pelo fornecimento de combustível, , ~ 

estadias e alojamentos para seus funcionários ou prepostos durante a 
execução dos serviços, caso seja necessário. ~ : 

• Responsabilizar-se por todo e qualquer tipo de equipamento e material de sua ! _ V\" 1 ,,, 4 
propriedade, alocados à obra. . f ,;, e_ ._] 

• Apresentar ART de execução da obra, no prazo máximo de cinco dias da ! l~ z. 1 
emissão da ordem de serviços. ., ,.. 

• Fixar no local da obra, placa metálica de sua identificação de acordo com as 1 
exigências da Contratante. 1 

• A Contratada terá em posse e deverá fazer cumprir o REGULAMENTO DE 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO em 
atendimento à legislação vigente e aplicável a todos os prestadores de 
serviços da Prefeitura Municipal, para exercerem atividades a que diz respeito 
o respectivo instrumento. O citado Regulamento será fornecido pelo Serviço 
de Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal. 

• A contratada ficará obrigada a apresentar à Secretaria de Planejamento, os 
seguintes documentos, quando do recebimento da Ordem de Serviços, sob 
pena de descumprimento contratual e aplicação das penalidades cabíveis: 
1 - a ficha de registro dos empregados que forem realizar atividades no 

canteiro de obra; 
li - o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou o PCMAT 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 
Ili - o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 
IV - os ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) dos empregados que forem 

realizar atividades no canteiro de obra; 
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V - corr~xovanta de treir,amento admissional e periódico para os . "l 

trabalhadores, de tnodo a garantir a execução das suas atividades com segurança; 
VI - comp~vante de fi.?mecimento de EPI - Equipamento de Proteção 

Individual; 
VII - a contralção ou a desigq~ção de profissional técnico especializado em 

segurança do trabalt\1 para o acon\lanhamento do cumprimento dos preceitos 
legais relativos às normas reglJiamentéldoras nas atividades de construção civil para 
o Município. 

São obrigações da Contratante: r e n r" 
Efetuar o pagamento no prazo e~tabelecic:lo na Cláusula T erceira1 ,, <' ' 

Exercer plena fiscalização quanto da ~X:i•~UçãC,1 das obra&::-~=·kc{ ;··" p·" .. 
- ; F Is . _______ __j_._·~-' _,._ao roe. 11 

1 N. o ::5 ~ 0 J_.~L~ _/ ~?íl&/1 :~ 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRA"l'tJA~ l!:::?!c~.0._4:=~: ,; 

A rescisão contratual p◊derá ser determinac.a: . · · ' :, 
_ .Por ato unilateral e escrito da CONTRA TAN·r~. ,101:; casf enumerados a 

seguir: , . · \ ;,; .~ 
1) n~o cumprimento de cláusulas contrntuais, espec:fk "'ÇÕesiou prazos; 
2) cumprimento irregular de cláusulas contratuais, espe~:icãções e prazos; 
3) atraso injustificado no início dos serviços; · 
4) decretação de falência ou a instauração de insolvênci~\ civil da contratada; 

1 _ ', 

Em caso de rescisão, sem que haja culpa da CONTRA-{-\DA, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente (~omprovados. · 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 1 

~) 

7 .1. O atraso injustificado· na execuçãe> do cronograma físico ou ô <descu · ~t· '%em to 
das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará o licitante véln~1r, , . '\.. • de 
0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia e por ocorrência, até. ô :..-,txim't ,;;e · J1-'. 
(dez por cento) do valor total dQ contrato, recplhida no prazo máximo, de ~5· :qiiir:. 
dias cc..·rridos, uma vez comunicada, oficiafmente ou descontada da gdr§í)tia 
oferecida. 

7.2. Por i, ,execução total ou parcial do objeto desta Concorrência, a Administra<, · 
poderá, \1,1rantida a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as seguinte. 
sanções: 1, 

7.2:!. Advertência; ·. ' 
7.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial ou 
descontada da garantia oferecida; . 
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7.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de· 
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

7.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até q~e seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Jaboticab-ª.L·=· 

0 
__ • , _

1
1 

pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção C(~ã~~ n§o F : .. ,,e ~· · 
subitem anterior. ~ ' -· A ' 1) ✓ [ - • "l./l/) 1/ ~; 

l N~:,.' 'I . ri- I ~ . 
. - • P. ULCO (A_ ----"~ __ , 

CLAUSULA OITAVA - DA PRESTAÇAO DE GARANTIA k": ... ,;:0 .... ,""~"'".=,~;; .. ;;._,,..... . .,...,_, __ -· 
A Contratada neste ato presta garantia na modalidade xxxxxxx, p ra 

execução da obra, nos art. 56 da Lei 8.666/93 e edital de licitação, no valor de 
R$xxxxxx, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

A garantia prestada será liberada ou restituída à contratada, após a 
expedição pela contratada no termo de recebimento definitivo da obra. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Jaboticabal, para qualquer procedimento 

relacionado com o cumprimento do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O presente contrato faz parte integrante do processo licitatório modalidade 

Tomada de Preços nº 07 /2022. 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em, até 25%(vinte e cinco 
por cento), do valor atualizado do contrato. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 4 
(quatro) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

Jaboticabal, aos xx de xxxxxx de 2022. · 

Contratante 

Contratada 

Testemunhas 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

4245-5/2022 

CONTRA TOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS . 
~~ 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
icóPl.~J 

CONTRATADA: ______ _ 

CONTRATO Nº ___ /2022 -TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, 

com fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de 

Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua 

Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse 

OGU nº 885841/2019 - Operação 1064482-38. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de 

sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 

eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

e) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 

que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados 

no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 

Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
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d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados 

estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP -

CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções nº 01/2020, 

conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento . final e 

consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Jaboticabal, aos ...... de ....................... de 2022. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Cargo: Prefeito de Jaboticabal 

CPF: 218.870.108-90 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Cargo: Prefeito de Jaboticabal 

CPF: 218.870.108-90 

Assinatura: ------------------------
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RESPONSÁVEIS QUE ASSlt1ARAM O AJUSTE:' 

Pelo contratante: 
Nome: EMERSON RODRIGO .CAMARGO 

Cargo: Prefeito de Jaboticabal 
CPF: 218.870.108-90 
Assinatura: ______ _ 

Pela contratada: 

Nome: ----------

Fls. --Proc n<': 4245-5/2022 
-

Protco. 

--------
Cargo: __________ --,-c, ---------.__-----

CPF: -----------
Assinatura:---------~-------- ....__ ___ _ 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONT~lATANTE: 
Nome: EMERSON RODRIGp CAMARGO ' 

Cargo: Prefeito de Jaboticabal 
CPF: 218.870.108-90 • 

Assinatura: ------------ --------~--
GESTOR DO CONTRA TO: 
Nome: -------------
Cargo: ____________ _ 

CPF: -------------
Assinatura: ------------

DEMAIS RESPONSÁVEIS: 
Secretaria solicitante: 

Nome: ------------
Cargo: Secretário Municipal de _______ _ 

CPF: -------------
Assinatura: ------------------------
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Prefeitura Municipal de 
/Jaboticabal 
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ANEXO VI 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

À 
Presidente da Comissão Municipal de Licitações 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Sr'. Presidente 

4245-5/2022 

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), 
inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , através de seu representante 
legal/procurador, DECLARA que: 

(a) está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que 
rege o certame acima indicado, bem como tem ciência das penalidades nas quais pode 
incorrer, em caso de descumprimento com tais exigências, em conformidade com o disposto 
no art. 4°, inciso VII, da Lei nº 10.520/02; 

(b) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da 
Constituição Federal; 

(e) inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer 
esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes; 

(d) conhece e não descumpre as vedações constantes do artigo 9° da Lei nº 8.666/1.993; 

(e) está enquadrada no regime jurídico assinalado abaixo: 

D Microempresa 

D Cooperativa 

D Empresa de P~queno Porte 

D Microempreendedor Individual 

Por ser verdade assina a presente. 

Local e data. 

Assinatura e nº do CPF do declarante 
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Proc nº: 

Protco. 

ANEXO VII 
TOMADA [)IE PREÇOS Nº 07/2022 

MODELO DE PREST~Ç;\O OE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRlfS PARA 
NOTIFICAÇOES, CON1RA TOS ADMINISTRATIVOS E 

ATOS ,;URiDICOS ANÁLOGOS 

Presidente da Comissão Municipal de·.Licitaçõet 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Si-B. Presidente: 
A empresa (Razão Social .ca Empresâ). estabelecida na (endereço completo), 

inscrita no CNPJ sob n.º ................................. ,, .. , .. , neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso\ de suas atrfü,.1ições legais, vem, para fins de 
habilitação no processo licitatório em paut,.1, sob as penaf_ da Lei, prestar as seguintes 
informações para preenchimento de Notifieóçêies, Ce;ntratos Administrativos e Atos Jurídicos 
A ·1 -• 

DADOS DA EMPRESA \. \ t ., 

Razão Social: "''-< 

C.N.P.J.: 1 Telefone/Fax;---!·-_--·. 
' ---

E-mail institucional: 
' -

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL 
' 

1 
' 

Nome Completo 
! 

Cargo na Empresa: 
. ,, 

1 
! 

' 
. 

C.P.F.: 1 1. R.G.: 

Data Nascimento: I J Telefone/Celular: ( ) 
-

Endereço residencial: 
·~ 

i 
E-mail pessoal: 

Por ser verdade assina a\presente. 

Jaboticabal, ___ de __________ de 2022. 

Nome Completo do Representante: 

C.P.F.: 
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ANEXO VIII 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

À 
Presidente da Comissão Municipal de Licitações 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) (endereço completo), 
inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , neste ato, representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 

Assinatura 
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, Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 

Proc nº: 

Protco. 

4245-5/2022 

~ 

rc·s "t 4- do 
A N E X O I X I r_L. ·-ê:' \ G 1 JJ) · 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 J;'. f\i.o_ 2 t_tf:2S--___,_ 
· Prntco (A · 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMEN · =""- ', --

i C 0 --=-~·----~-~-

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) 
(endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , neste ato, 
representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 
legais, DECLARA, sob as penas da lei, que possui os documentos listados a seguir, e 
que os apresentará até o momento da assinatura do Contrato, caso vencedora: 

a) Ficha de registro dos empregados que forem realizar atividades no canteiro de 

obra; 

b) PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou o PCMA T 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção); 

c) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 

d) ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) dos empregados que forem realizar 

atividades no canteiro de obra; 

e) Comprovante de treinamento admissional e periódico para os trabalhadores, 

de modo a garantir a execução das suas atividades com segurança; 

f) Comprovante de fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção Individual; 

g) Comprovante de contratação ou designação de profissional técnico 

especializado em segurança do trabalho para o acompanhamento do 

cumprimento dos preceitos legais relativos às normas regulamentadoras nas 

atividades de construção civil para o Município. 

Local e data 

Assinatura 
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ANEXO X 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

4245-5/2022 

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) 

(endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , neste 

ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador}, no uso de suas 

atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que teve ciência da faculdade de 

efetuar VISITA TÉCNICA ao local onde será realizada a obra, conforme disposições 

do Edital. 

Local e data 

Assinatura 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ' f\J ~º ~. ,?_ 1_ 0 i~ .Q).;)-.J-1 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ~p~ . I 

-e-~~~-:-.~":-~:=~" :. -~-==~ -=-~~~-~ 
CONSELHO DELIBERATIVO 

r--·=•··-~\. .... · ---~~, 
RESOLUÇÃO Nº 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 j 

Altera a Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio 

de 2020, que dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da educação 

básica no âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 14, do 
Anexo 1, do Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017, e os arts. 3º, 5º e 6º do Anexo da 

Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, e nos incisos I e li, do art. 16, da Lei 
nº 11.947, de 16 de junho de 2009, resolve, ad referendum: 

Art. 1º Alterar a Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, que passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

"Art. 39 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor 

familiar rural para a alimentação escolar deve respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) por DAP Familiar/ano/entidade executara, e deve obedecer às seguintes 
regras: 

1 - para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os 

contratos individuais firmados devem respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais}, por DAP Familiar/ano/EEx; 

li - para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado 

deve ser o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, 

inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a 

seguinte fórmula: 

VMC = NAF x R$ 40.000,00 {sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. NAF: nº de 
agricultores familiares (DAPs familiares} inscritos na DAP jurídica}. 

§ 2º ..................................................................................................... " {NR) 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

MILTON RIBEIRO 

Publicado no DOU de 16.11.202 L ss:-;:ào l. t.diçào Extra, página. O l. 

.. , . .J .. ,. 
,, 
·,.•* 

,,( ,. 

"'~' - .. ~, 
-~ 



l 
-· ~ . ~~:-_· ...... 

Proc nº: 4245-5/2022 

Protco. 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
requerente; 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943. 

Ili - REFERENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 30 DA LF Nº 8666/93): 

a) Registro ou inscrição da requerente na entidade profissional competente, se o 
ramo de atividade assim o exigir; 

IV- REFERENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 31 DA LF 
Nº 8666/93): 

a) Balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exerc1c10 social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado a mais de 03 meses da data da apresentação da proposta; 

b) Certidão de Falência e Concordata expedida até 90 dias antes da abertura do 
Processo Administrativo para requerimento do CRC, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

V - SIPAC fixará em local visível ao público a relação de documentos de que trata o 
inciso anterior e o interessado, no ato da entrega, assinará requerimento ·especificando a finalidade 
(modelo constante do anexo 1) e declarando sob as penas da lei: 

a) quantidade e a discriminação dos documentos apresentados; 

b) a autenticidade e veracidade das informações e documentação; 

c) o compromisso de comunicar todas e quaisquer alterações ocorridas. 

Art. 2°. A Comissão Permanente de Licitações (COPEL) emitirá o CRC em até 03 
(três) dias da abertura do respectivo Processo Administrativo, devendo o interessado retirar o 
certificado no Departamento de Gestão de Material e Patrimônio (DGMP) da Secretaria de 
Administração. 

§1º. O CRC terá validade anual, condicionado à validade dos documentos 
apresentados, cujas datas de vencimentos se farão constar do CRC. 
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4245-5/2022 

§2°. A COPEL publicará, anualmente, aviso aos fornecedores para que procedam à 
renovação dos documentos do Cadastro Geral de Fornecedores através do Jornal Oficial do 
Município, Diário Oficial do Estado ·e Diário Oficial da União (art. 34 Lei Federal nº 8666/93, §1º). 

Art. 3°. A atualização de documentos do Cadastro Geral de Fornecedores poderá ser 
realizada diretamente no Departamento de Gestão de Material e Patrimônio, mediante protocolo 
manual, observado o prazo do art. 2°, deste Decreto. 

Parágrafo único. A Presidência da COPEL poderá designar o(s) membro(s) da 
COPEL responsável(eis) pela emissão do CRC, que subscreverá conjuntamente o certificado. 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, ficando revogado o 
Decreto nº 5.724, de 16 de fevereiro de 2012. 

JOSÉ CARLOS HORI 
Prefeito Município 

ADILSON MARTINS 
Secretário de Administração 

Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 07 de fevereiro de 
2020. 
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Protco r A 
ILMO(A) SR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL PERM~ · ., · · . 
DA PREFEITURA DE JABOTICABAUSP. 

REQUERIMENTO 

Eu, ______________ , brasileiro (a), ( ) casado (a) ou ( ) 
solteiro (a), portador (a) da cédula de identidade RG nº _______ e inscrito (a) no 
CPF sob nº _______ _, residente e domiciliado na cidade de 

na nº __ _, bairro 
neste ato representando a empresa 

________________________ , inscrita no CNPJ sob 
nº-----------· Inscrição Estadual nº _________ , com sede 
na cidade de no endereço da 
____________ , nº __ , bairro ________ , conforme 
Instrumento de Procuração 
requerer: 

em anexo, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria 

(_J a expedição do CRC (Certificado de Registro Cadastral) conforme Cadastro Geral de 
Fornecedores nº ·· (Código de Cadastro no Município 9e Jaboticabal/SP, 
se já for cadastrado} 

L) a inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores desta Prefeitura para fins de participação 
em licitações públicas (caso ainda não tenha cadastro no Município de Jaboticabal/SP). 

(_J a atualização do Cadastro Geral de Fornecedores. 

(_J a renovação da documentação constante do Cadastro Geral de Fornecedores. 

E, para tanto, faço juntada dos seguintes documentos (discriminar): 

Declaro, ainda, sob as penas da lei, tratar-se de informações e documentos autênticos e 
verdadeiros, comprometendo-me a promover a atualização do Cadastro Geral de 
Fornecedores sempre que ocorrer mudança ou alteração das informações prestadas. 

Jaboticabal, __ de ___________ de ___ _ 

Requerente 
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: ! A empresa : ;::o;·" '-.::. ~ ( f< Jnscrita no f .; ------------------==----------~""""' ---...,--- t 

CNPJ sob nº , Inscrição Estadual nº -- · ~-"""'·;-eem- __ ,.,,.,,: -~ 
sede na cidade de , no e dereço da ''1 .,; 
________________ , nº __ , bairro _____ , neste ato 
representada por __________________ , brasileiro (a), (___) 
casado (a) ou ( ____ ) solteiro (a), portador {a) da cédula de identidade RG 
nº _______ e inscrito (a) no CPF sob nº ________ , residente e 

domiciliado na cidade de na 
____________ , nº ___ , bairro ________ NOMEIA e 

CONSTITUI seu bastante procurador o (a) Sr (a) 
________________ , brasileiro (a), LJ casado (a) ou LJ solteiro 

(a), portadora (a) da cédula de identidade RG nº _______ e inscrito (a) no CPF sob 
nº ________ , residente e domiciliado na cidade de _________ , na 
____________ , nº ___ , bairro _______ para os fins 

específicos de: 

1 
L_) a expedição do CRC (Certificado de Registro Cadastral) conforme Cadastro Geral de 
Fornecedores nº-----~-- (Código de Cadastro no Município de Jaboticabal/SP, 
se já for cadastrado) 

' 

(_) a inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores desta Prefeitura para fins de participação 
em licitações públicas (caso ainda não tenha cadastro no Município de Jaboticabal/SP). 

(_) a atualização do Cadastro Geral de Fornecedores. 

(_) a renovação da documentação constante do Cadastro Geral de Fornecedores. 

Podendo, · t>ara tanto, assinar requerimento e dar recebimento, realizar protocolo, retirar 
documento e o que for necessário ao fiel cumprimento desta procuração. 
Por ser a expressão da verdade firmo o presente. 

Jab0t1cabal, __ de ___________ de ___ _ 

Outorgante 
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ANEXO XV 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

PROJETOS 

PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 1 
PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 2 
PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 3 
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CPF ou CNPJ: 1 TIPO DE EMPRESA: ( ) ME/MEI/EPP ( ) OUTRAS 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 

. NOME DO PORTADOR: 

Foram entregues ao DGMP os seguintes documentos da licitante: 
( ) ENVELOPE Nº 1 

) ENVELOPE Nº 2 LICITANTE 

DATA: 

HORÁRIO DA ENTREGA: __ . __ horas 1 

1 

DGMP 

2ª via - Licitante 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

CPF ou CNPJ: lJPO DE EMPRESA: ( ) ME/MEI/EPP ( ) OUTRAS 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 

NOME DO PORTADOR: 

Foram entregues ao DGMP os seguintes documentos da licitante: 

( ) ENVELOPE Nº 1 

( ) ENVELOPE Nº 2 LICITANTE 

DATA: __ ! __ 
DGMP 

HORÁRIO DA ENTREGA: __ . __ horas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N! 3/2012 

Tipo Menor Preço Por Km Rodado, Objeto: contratação de empresa espec.alizada para 
locação de veículos tipo VAN (com motorista, manutenção, combustível, seguro, pedágio 
inclusosj, para atendimento exclusivo dos usuários do Sistema único de ~~úde SUS, 
atendidos pelas Unidades de Saúde do município de lporanga -SP, que fazem 'n~amentos 
de saúde especializada na cidade de Registro, Pariquera-AÇu, santos, São Paulo, Sc.1rocaba 
ou outras cidades que venham atender as demandas da contratante, de acordo l·om o 
Termo de Referência do l!dítal e seus anexos. Recebimento Das Propostas: Até a; lCh d 
dia 03/05/2022. Início Da Sessão De Disputa De Preços: Às 10h30 do dia 03MS.'20U C, 
edital encontra-se no site www.bll.org.br ou no site da Prefeitura: www.iporanga.sp.org .• 1 r, 
ou ainda na sede da Prefeitura no Setor de Licitações, localizado na Praça Padre Caiaffa, ri• 

70 - Centro. Atendimento de 2' a 6' feira, das 08h às 13h30. Informações: Telefone (15) 
3656-9836 

lporanga, 13 de abril de 2022. 
ALESSANDRO MENDES RODRIGUES 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JASOTICABAL 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N! 5/ZOZZ 

O Prefeito de Jaboticabal/SP - comunica a todos os interes!.ados que 
HOMOLOGOU o p,ocedimento licitatório, modalidade TOMADA DE PfiEÇOS Nº 05/2022 • 
que visa a contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com 
forneciment0 de material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no 
Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comenoador João 
Maricato h Santo Antõnio • Ja:boticabaVSP, como DESERTO. em virtude de nenhuma 
empresa ter manifestado interesse na sua participação. 

PROCESSO N• 3739-7/2022 

Jaboticabal, 14 de abril de 2022. 
E MERSON RODRIGO CAMARGO 

AVISO DE HOMOI.OGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N• 32/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais, para 
a ,eali,ação dos seguintes exames: HORMÔNIOS EM GERAL, TOXOPLASMOSE (lgG + lgM), 
MARCADORES TUMORAJS E OUTROS, que serio colhidos diariamente pelo LABORATORID 
MICRORREGIONAL HOMOLOGO todo o procedimento realizado pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio. Homologada a adjudicação do objeto licitado, à empresa LABORATÓRIO MEDICO DR. 
MARICONDI LTOA., no valor global de R$.2.52.572,00 {duzentos e cinquenta e dois mil, 
quinhentos e setenta e dois reais). 

Jaboticabal, 14 de Abril de 2022. 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 

WULTAOO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENOAL N• ZB/2022 

DECISÃO ADMINISTRATIVA • Processos Administrativos n• 3824-5/2022 e 3829-6/2022 : 
Impugnações ao Pregão Presencial n• 028/2022 - Processo n• 3543-2/2022 

Após análise das razões de impugnações apresentadas através do P.A. n• 3824- · 
S/2.022, por parte da empresa DATAPROM -EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL LTDA. e do P.A no 3829-6/2022, por parte da empresa SSAT SINALIZAÇÃO E 
ADESIVOS EIRELI, ao processo licitatório, modalidade Pregão Presencial n• 028/2022, que 
trata REGISTRO DE PREÇOS para a substituição de controladores. bem como fornecimento 
e implantação de materiais de sinalização semafórlca em cruzamentos semaforizados do 
município de Jaboticabal/SP, incluindo sistemas de aterramente, programação e 
treinamento; do parecer jurídico, anexado aos autos, DECIDO pelo DEFERIMENTO PARCIAL 
DAS MESMAS, determinando o refazimento do Edital com as correções apontadas nos 
autos. 

Publique-se esta decisão. dando ciência às Impugnantes. 
Após, encaminhe-se os autos ao Pregoeiro, para conhecimento e 

prosseguimento da marcha processual, 

Jaboticabal, 14 de abril de 2022 
EME.RSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 

AIIISO DE IJC!TAÇÃO 
CONCOftlltNOA PÜBUCA N• 2/2022 

fDITAl. - Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP, a 
CONCORRÊNOA PUBLICA N• 02/2022, visando a contratação de empresa especializada em 
engenharia/geologia. em regime de empreitada global, com fornecimento de material e 
mão de obra para execução de PERFURAÇÃO OE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, no 
município de Jabcticabal. O ENCERRAMENTO dar-5e-á no dia 19 de maio de 2022 às 09h00. 
O edital estará à disposição dos interessados: Gratuitamente, no Portal da Transparência 
de Jaboticabal, através do endereço eletrônico: transparencía.jaboti~ba!.sp.gov.br, ou no 
Departamento de Gestão de M:aterial e Patrimônio da Prefeitura Municipal de JaboticabaJ, 
sito à Esplanada do lago •carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra, das 7:30 às 16:30 
horas. 

Jaboticabal, 14 de abril de 2022 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

. __ .Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PRfçOS N! 7 /2022 

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP, a TOMADA 

DE PREÇOS N° 07/2022. visando a contratação de empresa especializada, em 

resime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra 

para execução de obras de Pavimentação no Municip10 {Interligação do Bairro 

Residencial J.aboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio 

· Jaboticabal/SP. O ENCERRAMENTO dar-se-á no dia 04 de maio de 2022 às 

09h00. O edital estará â disposição dos interessados, gratuitamente, no Portéil 

da T ranspa réncia de Jaboticabal, o qual poderá ser acessado através do 

endereço eletrônico: transparencia.jaboticabal.sp.gov.br 

Jaboticabal. 14 de abril de 2022. 

EMERSON RODRIGO CAMARGO 

· , -Prefeito, 

.::s..: "°"~rner.to CQde ser verft!Cõdo !lO endereço elec&nico 
httg://"''WW.J.n,gov.br/;tutentlcidade.html, polo a5dlto 05,;G20220,41801)2lõ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU 
AW.0 l>E UaTAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nl! 3/11112 • SRP N' 13/2022 

PROCESSO n> 112-PG/2022 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÂC, DE PÃES FRANCESES PARA A 

MERENDA ESCOLAR PELO PERÍODO OE 12 [DOZE) MESESd OE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANm NO EDITAL E NO TERMO DE REFERENCIA. 

IN[ao DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04 de maio de 2022 • HORÁRIO: 
09:00 horas. 

O Edftal estará d1spor, .~J a partir de 18 de abril de 2022, no Departamento de 
Licitações, Si'tuado na Rua Paissandu, 444. através de mídía eletrônica, mediante o 
fornecimento pelo interes$adO de um CD novo primeiro uso; no endereço eletrônico: 
wwwJau.sp.gov.br - GRATUITO - INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 
das 8:00 ês 17:00 horas. 

Jahu, 14 de abril de 2022. 
DANIEL ESTEVES DE BARROS 
Departamento de Licitações 

PREFl:ITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM 

AVISO DE UaTAÇÃO 
PREGÃO ; AESENOAL Nt 7 /2022 

4 PREFEITIJRA MUNIC:. ,L OE JUMIRIM/SP comunica aos interessados a 
abertur, do, Processo n• 582/22 . Pregão Presencial n• 07/22 para: "Contrataçio de 
empresa ~~-~ializada para prestaç.ao de SE rviço de Realização de Exames laboratoriaís'O.. A 
sessão p(u.1 fíca c.e.-á no dia 02/05/2022 às J4h00. o edital na integra poderá ser obtido no 
site: w-wv-. ,;,.1Í1jm.sp.gov.br o~! pelo e-mail: licitacao@jumirim.sp.gov.br. Maiores 
informações 'leio' fone: {lS) 3199· Jaoo. 

Juminm, 14 de abril de 2022. 
DANIEL VIEIRA 

. Prefeito 

PRH~ITl/RA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
'VIS() DE LICITAÇÃO 

, _ ·i, V.tAOA tlE ~REÇOS N! 15/2022 

PROCESSO N' 091/2022 
Objeto: Execução das ~br• ;J,;; rar~peamento asfáltico de ruas dos Bairros 

Jardim Cruzeiro e Vila Content,e. Tipg. m~ :9reço - Encerramento: 04 de maio de 2022 
às 09h00 • C.dastramento: Pode.ri'se~ ftito $11,, as 17h00 horas do dia 02 de maio de 2022 
- O edital encontra-se disponível ~ siie tJ.#WVtl .\~ispaulista.sp.gov.br - Informações; Praça 
das Palmeiras n9 55, Len~is Pa\..l,ista, 'fOne: 1U~~.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 

. Le"çóis Paulista, 14 de abril de 2022. 
- LUJZ'<ERNANDO DE CAMPOS 

Setré\ário ~ Suprim~ntos e licitações 

PREFEITuR.4 ~UNlpPAL DE UNS 
AV. .,J ½.~AÇÃO 

PREGÃO 1 ,.ETR~, 1,12 16/l022 . , .. ~ 
A PREFEITURA MUNICIPAc DE L'N5, E~,;-, de São Paulo, torna púbUco que 

realizará a abertura de licitação na modaíldatleói'.R'!~1 ELETRÕNJCO para a CONTMrAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEA\t,Çt'S . t•E SEGURO TOl'AL \COBERTURA 
COMPREENSIVA), COM ASSl5rtNCIA 24 IVIN"!!:, E Q(Jt..TRO) HORAS DOS VEICULOS QUE 

o COMPÕEM A éRar A DE VEÍCULOS ._OFICIAI~ 9" Pflli,'EíTURA MUNICIPAL DE UNS -
Recebimento da Proposta Eletrônica; \,tê 03 de "T\Íio dê)022, às 09h00min - Abertura da 
Sessão: 03 de maio de 2022. as 09h30mln. Ucit.•~ nãoJ:Merenciada. Valor do Edital: RS 
120,22 (Cento e Vinte Reais e Vinte e Dois Cen~·1). Val\"Jr Máximo para aquisição: FtS 
659.384,98 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil T~:r:ent!';. e Oitenta e Quatro Reais e 
Noventa e Oito Centavos). Os interessados poderãtJ 18? ~ou' ,,;ixar o edital completo nos 
sites: www.lins.sp.gov.br ou www.bll.org.br e estarão ~o@~os do r~olhimemo da taxa 
de expediente mencionada acima. Maiores infomtf''."~ _,'J'omissão Permanente de 
Licitação - Fone: [14) 3533-4280 ou e-mail: lidtacaot"Íl'·;sp-ác,r br. 

Lins/SP, 1 ·,' ,e ai)~ -~e 2022 
AILTON • E{!f!RA TOORES 

Secretá;~º Municipal O~h i A.dministrativos 

AVISO DE UOTAÇÃO ' 
TOMADA /:>E PREÇOS N• 4/20. '2 

_ . A PREFEITURA M~NICIPAl-.DE Ul,jS, Estado de São Pauld; ~:na público que 
realizara a abertur~ de llcitaçao na modalidade TOMADA OE P?EÇC-. pa~\'< CONT!\ATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA P.AAA SERVIÇOS DE RECAPE DE ~4•,;MEN"\".IICÃO NAS RUAS 
AUGUSTO HUNGARO. AMEUA E. RIBEIRO E IRMÃ RINA SAU:Sv;i,,A •· i!Íi::ebimento da 
Proposta <> Abertura da Sessão: 03 de maio de 2022, às 15h00rftl~. Valo,.C,;o Edital: RS 
l20,22 (cento e vinte reais e vinte e dois centavos). Valor Máxir'li,- ~:.ra ·~Qnlrataçilo: R$ 
379.721~82 {Trez_entos e setenta e n~ve mil setecen~s e vinte e u.T1~s t..-.~ta e dois 
centavos}. Os interessa~ poderao ler e/ou baixar o edital ~ptet9;} ~~ sit2s: 
www.lins.sp.gov.br e estarão dispensados do recolhimento da t'.ixí, _ de-:t}•.pediente 
mencionada acima. Maiores informações: Cómissão Permanente de -id:J8"~ó.,·~ Fcme: (14) 
3533-4280 ou e-mail: licitacao@lins.sp.gw.br. •1 

1,.,; Llns/SP, 13 de abrfl de 2C,..?2 
AILTON PEREIRA TORRES .,, 

Secretário Mu,r,icipal dos Negócios Admiri, ',,-ltf/0s 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N~ 28/2022 

PROCESSO N° 920/2022 

Objeto: Aquisição De Esc:evadeil"a Hidráulica, Para Atender ú De~ ';)_~· 

De Agricultura. Importante: Pedidos de esclarecimentos e Impugnações: Att: às ~ •, 
0 

17h do dia 27/04/2022 pelo site;; comprasbr.com.br. Recebimento ~" ·) ,? 
Propostas: Ate às 8h30min do dia 03/05/22. lnicio Da Sessão De Disputa De 

Pregão: Às 9h do dia D3i05/22 'no sitio, eletrônico: comprasbr.com.br 

Formalização De Consultas e Edital: Por telefone (13) 3847-700D • Ramal 

218/208, e-mail compras@miracatu.sp.gov.br, ou pelo site 

miracatu.sp.gov.br/licitacoes/. Miracatu, 14/04/2022. 

TARSO DE SOUZA 016 

Diretor do Departamento de Compras e Projetos 

c«.:mento awnaoo d1&1tatmeme c.omorm'? MP r.'" 2.Z00-2 ae 24/08/2001. 
qw lrutm.11 • ll"lfl"iffll'Utljra de Oi•\OH ~IQS Sra~• 1~. 
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sexta-feira, 15 de abril de 2022 

f'REFEITUP.A MUNIOPAL DE ITAPEVI 

Atil de Registro de Pr~O$ 20/2-022 - Proccuo SUP«I 
40fZ022 -~ Elctrónko 25.'2022- otlf«o: E'fflftlllll ~ 
siçio de ar~ fina branca de quattzO.- EIIIJ:l'l$il Si~ 
VAlOR PRrn'ADCRA DE SERVIÇOS LTOA-Prazo: 12mcsa.Ani
narura. OS/04JZOU..- Depammentc de Compras, Li~ 

Attnderodo ao § 'l" do Arugo 15 di Lei fedl:QI n• 1666193, 
10.-n.,mo~ pul::jico qua ~ inal:UradOS 0$preços regJs. 
trados na Ata ~~def'reços~60/2021-Pnx:eslo 
SUPRI 247/2021 - Pregjo Elcvõnico N". 61QD21 • Ob;ft,: 
EYl!l'lt!Ja contra~ dt aripresa espKiali%acia ttn HMÇG tir:
nico ;irofission,i (~to avaliador unobüiáriol dt daboraçio dt 
IMJ.~OS M .w~i.lÇ~ d?- imó1eis,, para fiM de locação, ále~ 
ou aditamellUI contraa.131, confonne n.i:euidad• duSKmtatias: 
Muriicipais Cl.i Prefeitura de ltapNi - &npresa SignatirY.: MR 
AVAUAÇÓES E pc:JúCLAS DE ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES 
\JDA- Prazo: t? meses.-Oata da Assinatura: 141G7J2G21. Os 
F'1eços Registrados constam no sitt da Prcfcitwa d: ~idpio 
d~ ltapevi. r,o endereço l"letrõnico lVWW.iQpn/.$fl.90'4.ltr = \::.. 
:.iárações =\>Atas de R~~irstro de Pre(O. lt:aptvi. 141002022.
Dept"WMnto de Compras e liciUçÕer.. 

Arend~doao § 'l"doArtigo15 da Lei F'!deral nºB6661S3, 
mrnamos público QU! ~ inalterados os prtÇOS regis
o,.:icios ~ At- c!e Registro de Pr«oS N- 61!.2321 - PrOCC$$O 
SUPRI 001/2Cl21 - ~ Prewnci1I N•. 1omu1 - Ob;eto: 
E~l'lti.lal conttatação de cmprc-sa cspeóalizada para confecçã:, 
de imprt5sos gi1fi,os,r~io~tinal~dcsll\i~ 
- !mprMa S1gnatioia: SELPRIPl.'T fORl.tUlÁAIOS E SEl'w1ÇOS 
GltÁflCOS LiDA· Prazo: 12 meses.-AssinaUO'.t 14/0712021, Os 
?rc,;os Re9istr.dos constm\ no sit. dl ~tur• do Mt.,nicipio 
de ltapev~ no endertic;o eletr6nko www.itaptvi~br = \> 
ucii;ções •\>A.QSde ~istrodtPreço.ltape,vi.14/04/2022.
Dep11rt.lln'K:nto ft Compr~ e Lici"Uç6ft. 

A't!N1detldoao§.?"'doArtigo15daL.ei~n~8&&6193, 
IDmamos publico que~ 1nalta-idos 0$pr!Ql$ regis
tr.idos l'\3 .l\tG Ce R@glStrO d4! ~ N9 62/2021 - ProctffO 
SUPIV OOl/2021 - Pregão ~I rr. 10/2021 - Objeto: 
Evtnti.al cootrataç;ão de «nl)l'esa ~G para conflc:t;ii, 
ae1inpres,sosgráficos,!rl~efinal~odo.srnatfrials 
- Emp,-esa Signaúina: GRÁFICA ITAPFIIENSE LTDA • PrG: 1Z 

Diário Oficial Poder Executiv,, -::..Se:.,ça,::·o::..:...I ______________ S_ão_?a_u_lo_. _13_2_(7_7l_•_l_S_l 

1 .~ ~·~tHtarn«tte. no Por-til da T,arr.prarinoi deJatlob- . ~ asnwc~daSe<ffllnll Muniopal DeA1slstinoa 
~it~A,:.P.,:C:.eAAe:·:.eNc::Ci,c\,_ _________ <abal oqualode"á,er""1Sado••av»do""""°'~'•""'•'· ;.Soóal- Conll- ZUleka 01i,,e;ra Ftmóra 8'0&30398Sl-,, 

~'::~~:~
2
- , :;.=~:~ 12 idoZl!I meses- Mod<ildode: 

EMEISON J-X•R:GOCAMARGO ;: ·:-. Conll"# ~•. 0\0J2022 - Dwta:. 13/04/2022 - Pracesso d" 

=g~~~~~O 042120l2- RE0~ : .. , .... :;•~~~·~.~·Íii.-~~~t~"=~-~~~~a:s~ 
TRO DE PREÇOSCl25/l022. • . ''6Glbil,5p, a c,~~)iW, 'lA PUIUCA N· 02/l02Z, vi5ando Qlplldradm para~ de ~1$ tn:i diwerSIS rnodiilldades 

CBJETO:AQUISIÇÃO DEG~OSAUMENDOOS QUE SéAA a ~ i: • '\!,'~ ~ iffl ~ ll$pOl'1N3S, para aq,liar a grade dt atividades offtcida pela 
1.,1IUZADOPORTOOAAREDfDEENSINONOPKEPAAOo.\AIJ- logia, tm .t! d, ~'411\'t.ia glob~. com~ de Pml!itwa ~~-DeJarinu,vis.indoa_tenderasntcessidades M~~~~=~~GA-SP.G~IR Ml!ri.11 ~~; :, :a:u~\~=i:.,p:=.0~ ~ =--M~v.:.~=::s,: ~.J~~ 

INFORMAÇÕES: PREFEST\JRA MlHCIPAL DE ITAl'OKANGA/ ~ Ji SN nc. ti,1S dt maio da l02Z i5 09h00. 199.9919>-Vigêrm: 12 {doze) IMSti- Modalmde! Prtgio 
SP- RUA BOM JESUS. 738-SéGUHOAASEXTA-fBRA (06HAlt O editai esmrj, ÍI$, • d,. :,msados; Gracubmenre, no Presencial rt"01 Ja02l. 
111f',OE 1lHAT! 17Hi-<lNE\15)3S.S-1l!l7-0P. 01 fon;j oarranspa... ...,.. dotndoNQ,el<- l>nnu. 1)(!,,éoJdo2022. _ _ .. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H 00 DIA 17ÕNCo: C-anspa,ei ó, ~. ou no Dep,artaffleot.o ruuõaa ~-4Óa Nogue,ra- 5eaetána MUI\IC1;,al de Adminés,, 

PREFBWRA MUNICIPAL DE ITAP0RANGA 

2004i20l2 AS 08H30MIN 00 i)IA 03/0S/2U22, de ~ de Ma UI Prtfeitun M161ícip;i de D'ilçáo Gtral 
ABERTURA E JUL~ENTO OAS PROPOSTAS: 0A.s .i:1botiaba1. 5'to á &,llanada de L~ \ . 1>5 llom'iguN Sem,:", AVISODEUOTAÇÃO-PREGÃOPRESENOAL 

08Hl5MINN M DlA 03/0SJ2022 À!. ~8H30MIN 00 DIA 16C-VbSerra,d,:s.":30~1630ht..'·' E~abertonaPrll'teinnMlri::ipaldl!Jarinu,Pre-
OW~.22. Jabo1kabat, J,1,1 dt·abril de 202.2 gão Pr~ rt" 024'2022 - Editil n• 02Sll022 • Processo n• 

INCIO DA SESSÃO OE DISPUTA OE PREÇOS: AS 09" 00 OlA EMERSON R01"'1oõ0 (AMARGO SSOODI! d, "!IO ,_ 11"1" P"' - Objá, ~ de 
G4IOSl.2022. i ?rt:íeito ~~t!lrlloaçãodeapMéhobipape>mda-

REFER~DElEMPO:~.RIODE BRASfUA-OE I DfOSÃO AOM~t1RAllVA - Ptocffll.:l n~ dor pulmonar !1-~ contemptando ~ e asslmncia 
lOCAl; POfl.TAJ.- BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL- BU 3824-512.022 ~ 3829 Vl022- lmpugnaçôl!S < técnica, para ~ as n«ess~ de ~ 1m alen-

-WWW.BU.ORG.Bl n• 02812022-ProctS o rf 35,0-212022 dirnenfmclc:~'4(:lis,'paoentei,uinfcnne~ U:olia)det,-
A~SO OEABEJ!TIJRA OE UOTAÇÃO ' Após anális, d., ra>les de impugr, lhado-nolennodeRfferillàado!dilal,Opm,,para 
MODAUDADE: PRE<iÃO EI.EfRONICO °"'12022- REGSTtO ,11r'iMSdoP.A.n" 382• il2022.porpa,ieda ~ ..,,mwlopei, de proposta C0mtteial '! doanentos 

DE~~=JCÃODE MEOICAME"'fOS PARA D1Sl1UUI- ;:~=~~~::-' ~~=::=~~,:~~~= 
ÇÃO NAFJJtMb MUNlaAL. U1.AÇÃO E ACêS1VOS Ui!fl.l, iO integra~ «icontr. a~ âns intaremdos no site \.V\M,'I, :::=~~~~~::w~RANGAI ~==:- li'ftl:,t"~'t5202~sdotl!left>re(11)401H200. 

SP-RUABOMJEStJS,738-SêGIJNDAASEXTA-fBM(OBHATÉ ;~ d,p l'Mteriai,; :ie sidl?llpO ~fg,,ia et~ VINQus,Peixot~-'!~~Sil\ia-chc.fecloDepio.deComp.as • 
11rGOE 13HAT~17H)-FONE{l5)356-1397-0P.Ol. rnenmW11'1iforizadosdo nuidpio de .laDOlicaballSr, iti' ·i 

RfCEBIMEH1!! DAS PROPOSTAS: DAS 1!'11 00 DIA ........, .. ___ ção,-,do~ . . ,['A=HU;e... ___________ _ 
2
~~,E~:.r~OPOSTAS:DASi4~N ~=~~~º!:!:s'c1o~~ fk, _ 

DOOIA0310S120l2ASOSIWlMIN!XlOIA04/05ll02l. ~........,,,....,_ , ~):FEITURAMIJtàaPALDEJAHU 
INdO M. SESSio DE DISPUTA DE PREÇOS: A$ 10H 00 DIA fluljNJlf"S,e esr.a OfOSão. dando àffltia às J~tes. J ' 

GW5l2022. ~ enc:ami"lhl!-W os 1U1m -, Pregoen. p-;r.i a>nhacimen- 1 

RffER&IOADETEMPO: HORARIO DE BRASÍLIA- Df to e prOMgUimecrtoda mittha pn,ct!S!iual 
LOCA!; PORTAL- BOl5A DE LIOTAÇÕE.5 00 BRASIL - 811 Cumpm,. 

-www.au..ORG.BA Jabotu:abal. 14deabrildl!2022 
DOUGLAS R08000 BENINI - PREFEITO MU~IOPAL EMERSON ~O CAMARl'.ií.i 

meses. - Assinatuta: i-cl07/202.1. Os ~ Regis1Tados Ol~ 1 • 

:".::'.,!.':';!:"'~~=:~=-: _l~TAP=U~l'-------------
Prefeito 

~-::_ ;~ -· l4/04/2022. - _,......, "' .PREFBTURA MUNIOPAL DE ITAPUÍ 
.,,_aol2'doArogol5ditaftdtroln'866õ/!ll, 

tomMiOspúblicoque ~inaitfradosmpreços regiS-
trados n.a Ata de Registro dt Preços N- 6312021 - Pnlctsso 
SUPRI ce:i12021 - Pregão ~I N', tQQ021 - Objeto: 
E-.ent'.ial contratação de emJ)l!5a t5pêàalizada para a,n~ 
de ;mprcssos gr~ tnc:ademação ~finalaas,ãu dos materiaK 
- Empresa Signaüiria: VTTÔfUA COMUNICAÇÃO VISUAL BREU 
-i'ra:o:12meses.-A5sinatura:14107ll021,0s~Registla-
óof constam no sit.> da Prfteitura do Mumdpio dr rtapevi. no 
~T'ICltf'!'ÇO eiHr'Õnic:o www,~w,br = b. üc:ia(hS : b 

AvisodE-Aber.uradelici11Çw.Progio:PrfSfflàal 11°03912022 
- E.ditai r,•050/2022 - Procmc n• 07l/2f1l'l, Obirtrr. R,egAo de 
Preços de Ponas tJanelas de Vidro 8mm instiacios. A Sessão 
Presencial sera real'izada:dia02JOS/2Q22 ~ 09:DOhno cemn:i 
ú.illl.nl ~ícipal.Oeditalnainteg,a f:!1'1Cor'ltra-5edisponiwl !'10 

"""- h~<,p.ó.sp.goo,.bdportal/edl'3is/1, -
ilbma(ões pdo e-tn;til ~gcv.bt. ltaj»Jl 14 de 
ma,çode202l.Anlôn~A.de5ow•--

~~:;~~Cl=o.Jtapffl, 14104/lQ22,-~ID _1,._,TI,.,RA=P!..:.N:.,.A'-'--------------

rúco;~~~~ -4:::-~~ ~;!~~:: PREFBTURA MUNIOPAl DE mAAPINA 
eq:..1~ de m.inu~nc;ão e zebdor,a. CoatJ~: UMFAAOAS 
CONFECÇÁO OE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS OE SéGUltAN
ú-. 9i!:ElJ - Vdlor: R$ 50.280,00 - Prazo! 12 (doze) rneSd -

Ãssinatu:"a: 06/04/Z022. ~to de Compras • Licitações. 

JACUPIRANG,, 

PREFBTURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA 

AVISO DE ABEl<TURA OE UOTAÇÃO 
Enconrra-,e abeta: na PREffJTURA M\JMCP'Al. OE JAQJPf. 

RANGA/SP, a 70MADA OE PRE(O! N' OIB/2022. do ti,o MENOll 
PREÇO GIDBALd<s1inacl, à cc1nl""'(>o de '9'P"S' ,speóáoa
da para~ do ?Oielode ,equilifiação do cen!Jo hist.órico 
do municbio de .l3cu;liranga. conforme drinido nos efemen1os 
~c,nstante dos anexos deste Edital. que deverão Sl!I' reafi
zados d, ilaJnlo a,rn a<~• ond/9ies-
neste ~ e 5eu5 anacs. 

• REaB,IMENTO DOS ENVElOPES H' 01-tlablH:acio e 
~~- a.tio âs09Í'l00 do õia OC1C51202l. 

• ABERTURA DOS ENVEI.OPES: N9 01-Habiiraç.io: :.S 09h00 
doáa"""512022. 

JERIQUARA 
e 

PREFEITURAMUNIOPALDEJI:. ~ '\:; 

C1mm1to 4712022 ~ ?roe. Supri 101/2021 - Charr.alà 
PUblica 11no21 - Oijeta: Gffln(i;mertto, operacionalização e 
e.itec~ ~ ações e ser.·iços de swie. em consonincia com .s
?oliócas de $.aüde do SUS. diretrizes e,program11$ da Secretaria 
Mu.r1Kipal de S.úde {SMS) c.om a impl;lm.çio ~ gerencia
memi, do WS lnfanto .Juvenil Ciranda. Comntlcla: INSllrutO 
,~'1.00NAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - lftSAÚDE -
V;)r,r: RS 1.321.176,00 - Prazo: 12 (doze) meses -Assinatura: 
06/04/2022. ~ de Compras e üota~ 

Contrato 4&'2022 • Proc. Supri 16412022 -Pregao aeu&
nico 26/2022 -O!>jeto:~ d~anílina para tingimento de 
serragem. Comratada: COMERCIALAGRoPE(UARIASC.ARPARO 
U'DA EPP - Valor: RS 30.000.J:l - Prazo: 02 (dois) maes -
Assiri,1;tura: 0&'04/2022. l>epartarnentc ~ COIT1pt'il:i • Lidtaçõe:s. 

EXTRATO DE AOfTIVO Pr~ Admitt.iSlrati:vo nº 093/2019, 
na l'l'l()d;aiidade Pregão Pr~ nº C'l2/la19 Ob,1rto: CON
lkATAÇÃO OE EM?RSA ESPEOAIJZADA PAAA PRESTAÇ<O 
DE SERVIÇO DE COJEKJIJRA SECURffARIA DOS Vtk:ULOS QUE 
COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL OE mRAPtNA. CONFORME 
ES?EOFICA.Çro DO TERMO DE REFERENCIA Contr.to Admn~ 
tranwo rr 016/2019. as:s.inadc em os de abra de 2019. 8"' TfflllO 
Aditíwo, a5$1nado P.ffl 08 de atril de 2022. Commante: ~ 
Muniópill de 11:ii.pina - CNPJ n• 46.313.714/00CMO. G>rrtr.a
tada; GENTc $EGURADORP. SIA - CNPJ rr 90. i 8060Wl01-C2. 
V\g!ooa: - do OIW<l.!C22 at! CS,04/2023 valer do Ad!Ovo: R5 
63.351,i6(smentaetteze'lt051:c1nquentaeummiedezesseis 
-) 

• VISITA TtcNKA:a ser aiJendad:a napelb:Jo de ?O/C4l2022 
o O)l05/2022 das es,oo ai, 11:0CI horu .. .,;, do T!lelane 
13- 3864-6400, :'anyiis 6'1</'w 6ol04, cem a equip!, tl!mir.a do 
O,.. de Plantj,m,nto Urbono • Foalio,clo de_Ol,r,s 0 tcltal 
Em im:tiro teor @Still'á .\ ~º dos intereswdo5 de r • &• 
feir.m. di!so:&:00 u ;2:00•dG 1~ à 17:30 hofa.. no PaçD 
Municipill sito ~Av.:Hida Motring de Miceda, n• n1- B"'Vi. 
Sias-J~pàorecclttffltntoda'tloladeR$18,69ou 
~ pele, site: wwwjao.ipiranJLSil.90\tbi: ~ 
,nform;,çõespoderio,.,obtidasnotOder,ço.lcimi,peloulelane 
13- 3364-6400 ~ 6401. 6'52. ~º fu. n- 3864-1029. ou 
ptio e-mail: licitac.aoOjaa.pr..-,ga.sp.gw.br ROSEKl'O CAR!.OS 
GAROA. ~ Muniàpal dt JacupiRngt, 14 àe.OJ>rJ de 2022-11=~~~º=~=0 ~d~~':j:: J:,_A,,_R,:;IN:.,.U:;_ __________ _ 

ContraQÇio de empresa esr,«ializada na pmtaçâa (1: seNiçcs 

....... 
:~~n".001/2022·UA>,;el04',,oo,s,o (j"-) 

01912022. ,., • ' i \ 
Ob;ot~ O presente p,oceMo tem awno -,t,j..'l:I ~ a; · , \"'\. ,. 

de UM G\MlijHÀ() COM COMPACTADOR Di UXO ~ , \ ~ '· 
deaccrdoi:omt.onvfflofnnadol!fflftoGoven-o•,~·•;·, , ( 
São Paulo_.,,_ d, Sem,,ri, de D••••••lrin · · ·· :__, '¾_/ 
sobol!nnOdecoawênion"I ,,, 

ITAPIRA 

PREFBTURA MUNIOPAL DE ITAPIRA 

RATI.::ICAÇÁC OE INEXIGl81UDACIE DE UCtrAÇÃO N" 
OOS/2.0ll 

Em curn~aoart'igo26 da Lei n. 8.666193 e de acor
do aHn o procgso adm,nis&rativo n, N00204n.Clll, R.UIACO • 
lr.wgibiicade de hcitação rf OOSl.2022, qu~ tem como objeta 
COMFR~ ~E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PRE'IE.'fflV~. DOS 
va.mLAOC-~ES PULMONARES DA MARCA BIVO\JENT, pessoa 
juridiea, inscrita no CNPJ n"' 34.lll728/00Q2-99. tom o valor 
global ~ R'S 24.5S1,89 {Vinte e quatro mil quinhentos, e cir,
QUl!f'lta e um reais e oitenta e naw: CffltJ\'0$): com funr.larMrib:1 
noincsoldomigo2S. 

lt.J?ira. 12 de Abril de 2022, 
ENG• ANTONO HBJo NICOlAI 
PREfSTO MUNICIPJi.l. 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E AOWCAÇ.ÃO 
PREGÃO PIL'SEIKIAL N' 013/2022 
OIJETO· REGISTRO DE PREÇOS PARA fUTUW E fVEN

TUAIS LOCAÇÃC- DE CAMINHÃO TIPO MUNCK. COM OPERA
DOR, (OMBUST!VEi.. TODOS OS MAlERIAIS E M.ANUTENCÃO 
NECESSÁRIOS. PARA IJTIUZAÇÃO EM OBRAS DO MUNdPIO 
DE ITA?IRAfSP. Para os hl'I$ e ll'Íffl0$ 'egais HOMOl.OGO todos 
os aros praticauos .''IO ;,resentiartamelicitatório eAC2.IVDICOo 
objetr: da ?reser.te l1ci".açio a empresa al»i.'co rtlacionadi p-ara 
o 1mm 1f'ICkado. com o A!Sp«tiyovalor unit;ric, entrt P11tr1tt
ses. con~ seguE:: A.DOS s. OMADON MARCEUNO MUNCI( 
lttm01 !RS 158,00}; 

tTJ.PIR.A, 1.i: DE ABRIL DE 202Z-
s, ANTO~O C.ARI.OS ANDR!GO FERREIRA 
SrotETAft!O O~ OBAAS 

!TAPIRAPUÀ PAULISTA 

PREFEITURA MUNIOPAL DE ITAPIRAPUÃ 

"' ronude sani"1~ no """""' a ""'"" • pr,igas -.. PREFBTURA MUNICIPAL DE JARINU 
inSelD5 e Mimais nociws à saúde. tais como: mos. escxpé3es. 
moscµt~. baratas, formiga. re-noção ecológiu de ibefhas e EXTRA.TO De MAS DE REGISlRO OE PRE.ÇOS , 
..... eng- dodeliução, """1izalã• ~ Ala de R,g;$lro de - ,. 00&/2022- - 07/04/2022 
desoloJaffl'l1!0demo,agos•-....,.•""~ --n•msam-ObjmA,gm,O."-,... 
quimica ~ ~ d'~ nas dt!l)t!rldincias inttmas e atem.is aquisição de owos dP dloai&att para os alunes ai) Rede Mmi-
dos~~ do nuidpio dr ltr;ipína/SP. mnf-om,~ ci?áOe-Ensino,emcOfflefflCN'3çãoãPíscOl,visancbatender 
CDnCÍIÇÕeS. quanôdades e exigências no tfflTIO de rdemx:ia. peio as~ da~ IT\ll'licipal dr educação- COl'ID' 
peri:odo de t2 (daze) mas. Contratam:e: Prefeitura ~ de taclo: Selima- Oisbi,uíclora de Alimentos Ltd.l. EPP. - V-. R$ 
ttitapN.- CNPJ nº 46.313.71""'®1-SO.Contmo Admini:strW.,O 4S6.892.SO -v\gtnoa; t2 (da:t) meses - ltlodiiidadl!: P1lglo 
rf' 0151?022. assinado em 04 de abril dt 2022. Comralada: Prtsenã;frf016/2022. 
PRONTSERV COMWlô E SERVl{OS EIREU - ME- o;,J riº Atla~~de~O$n"OOi'2CZ.Z-~1tJ04/202Z-

~!3zt't=.:rsT~~~0: :V':°~3~~ ! ::=t~1102i-=::=: p=~= 
~~~-~~<:ç:~::::s C1t:~-:: l = ~1~~~:!:er°!s :a: 
R!1l800.C~(•u,ma,oit«"'1os). i do-Mwlóo!>alOeCulanT.-~LmtE!spons

JASOTICABAL 
j Comnn.ado. RVI. C~ôo de Materiais e~ Eir'Di-Wor: 

11!'6.817.11(;--,,génoi: 12 (dOlt) """5-Modiimaóe: Pregão 
l'!.seneialn"01712022. 

PREFBTURA MUNIOPAL DE JABOTICABAL 
AladeR,gisttodol'll!IO'n"OOl/2022-~, .. 1=22 

-l"roces.son•370/2022-0ojt'Cll:.~i;ePl'IQ>$põ,Õolilql.$' 
çõeslieMaleriasdiEmrmagemparasupir.-ntuaisdeman

R&ILTADO DE UOTAÇÃO-TCMADA OE PREÇOS tr05J2C22 diS do nudeo de esterilização de cães , gltus. da Seaet.ria Ot 
e PrefeiT.o de .labociciballSP • comunica. ii todos os ince,e,- Agtiahzra E Meio .Ambiente por lilffl perfodo dt 12 (c:tn) me.ws 

s:adas. que HOMOLOGOU o proctdimtmo licitatôno. modalidade -~: Mat«ial Mfd Produtos M4dcos Hospttala1'15 L1l:2. 
TOMADA OE PREÇOS N- 0512022- que visa;; can~ de -Valor: RS lOM0..00-Viginciii: 12 {002:e) meses-Mocl.alicme: 
emptt$a es~da, em r~ de empreitada global, axn ~ !"resencial n~ 010/2022 
fl>medm<mo de mar,,;al e mão« cllra para.,,_,. obras Ala de Regislro d< Pre!<IS n" 00"2022 - o,m: 1IJ1J4/2022 
de Pavim9itação no Mwúópio (lnterngação do BnTD Residenólll - rTOCeSso ri' 37n/2022 - Objete: Registro de- Preços para 
Jabo~ com a Rua Comendador ;• Mariatc - samo aqi.nsjçôes de Materiais cse Enfermagem para supnr eventuais 
AnT.6nic>-~comoDESarrG,em'Ml\.tded!I\Mhuma dtmandasdonúdeod!~dl:dMegatos,daSecn!,-
emp,esa1tr~i!1tffls:ienasuapanicipacàa. tJria OeAgricur.ura 2 MtioArnbirnttJ1ar um l)erlodo de 12 

Jaboticibà, i4 ~ ibnl de 2022, (doze) ~ - (omntado: Ardimed IÃ~ Lida, - valor: 
EMeRSoN RODRIGO e.AMARGO R$ 11.742,0C -Vigência: 12 !dO?e) mests- M:Jdalldaoe: Pregão 
P;e+erto Pfesencialn•010/2022 
TERMO DE HOMOlOGAÇÃO • PRfGÀO PRESENOJJ. ~• Ata dE: Registro dt Pn!ço$ O- 010/2022 - Data: 12/04f2022 

lU2022•PROCES.SON"3739--7/2C22 - ?r«fflõ nº 3700022 - Oqeto: P.egu1n) de Preços p.ra 
08JETO: Co~o de ~ i;ara rns::aÇ:.O oe ieMÇ"S aQIJISições &- Materiiõo dt &tfenna9ffll par. suprir ~G 

laboratori3is, para a reala.3çio do:!. seg..:imes txamts: HORMô- cierne:ndas do nOdeo dt fflfnhnçlo de des e gatvs. d.11 Seclt.,-
hlOS EM GEAAl, TOXOP!.AStAOSf QgG + lgM). MARCADORES ~ Oe:Aq-.ct.lti..ra E MMAl'nbicnte por um periododt 12 (doze) 
TUMOIWS E OUTROS, que ser.50 CD!h1d~ á1ar.arru:nte pelo rn5'5- Contrataóo: E.L M.ch.do MedicarnentDs Ltda.-Valor. 
l.A80RA.TóflOMICROAAEGIONAL RS 2,431,80-Vigencia: 12 {doze) meG- Mod.iidad!: Pregão 

PAULJSTA ,

1 

HOMOLOGO todo o proc~ento reifindo peio ?regoeiro ?re.ser.cialrf>010!2v22 
e Equipe de Apoio. Homologad.l a adjudic.:lção de ®jdc liàtado. Ata dE: R~ dt Pr~os n~ 01112022 - Cata: 12JD4JZQ22 

A\IISODE LlOT~O . à ffl'4ll't5,l lABORATÓRIO MEDICO DR. MARICOND LT!l,\, :'IO -Proces&on-37CW2022-0bjelo:RegasndePl'!ÇDS,!Waaqtnst-
o f>rm1to Mun1<1palde.lmpirapuãPaubstaiSP, ,orna l)úblia, 1 \Rllor !10bal dt RS252.572.00 {duzfflto$" cinquenta e dois mi, çôes de M.rtcriai~ ~ Ent~em para SUJlrn'evenlllais dernan-

tllk $e encontra aberta t..iotaçáo ria modal~ TOMADA OE quinhentos C SCtenla e doi:s rHis). das do 1,údco d, es:i:ri~o de tàes ' gatus,. da 5eaelaria 0e 

;~;~~;~n~oo.;:;2Pr~PR==:~~A;;: . -~~~ j ~~==:-':~RS·2.:~; 
~~;;EE~~~~~~~~~o,:~~ .::·~~.;,, ~ ~~~:~~.aiici~·ÓC:J~~ .. f cia:1ta;;:~3~~t~i;;àe·PttgioPt~n"'01Cll202l 
~:~=-c~rn-= ~;!°:i •;e:~~~- ::~ es!~~:: ~°:2deV:i~;~ O: 1. ·tr~~! Maria Nogueqa-x<rctária Muniapa deAdmiM-
as 10l-io0, O Ecital ~a-s. a d'isposiçio dos~ l fomcc:iment.odcmatefialcmâodtolnp;,ra ~~obras! EXmATOSDE COtf,ltATOS 
00 se:tor de üc~ SltD •Avenida IJriel de Oheir•~- dtf'WimentaçaonoM:.ll'lidpioOntertigal;aodoSi!IIITO~ 

1

. CotrRtC nG ~- Oiti: J31G4120Z2.- Processo n• 
n• 47- ,entro, l'lO t'IOlifio cia:s. 081.!00 U 161100, gt H9,la ~ .liboCicabà com a RI.li!: CCll':1ffldador Joia Mlrlcato • 5n 557&'2021 - Obtdo: Contr.atiiç3G: de~ pn p~ 
~ta-ftira. ou no ~te \'NIW,d'iilp1rapuapauhsta.~gov.br. Julio Ant&lio - .l.l~. O ENCERRAMENTO Oilffi!o'~. no diõ 'de ser~ de te'~ e gerixrtóloga pm .ateivJirnento soei.li 
e~, ao Amara - Prefeito Municipal. 04 ct maio de 20?2 ~ 05!h00. J ~ t5tar.i ~ dis~ das ~ahzaáo ffll acomj),ar.namento aO$ idosos do Munici~ 

seus~Toealdeitenslicitado:s;Oi: -:,--,,~··t 
oi ~ dll! t8/GU2G2l às 09h00 no t. 
AbcrturacSas~051QS/2022às09h00no · v! 
br/compras.OEd'rtaltanllCOSádisposiçlodas~ à·. . 1. (...) 

,,,,.,de,8/04/2022 .. -•u-......... -~ 1 l . J , Cost1.SS9.(ttltrQ.1eriquara-SP,fone(16)3134-l700.dasl>. Jit''., ..:.,_"--:..; ~l 
=:,cupfi~sniOS:WW't(jeriquam.sp.g°"' .. OjJ::...'l· e E: ,t 

=..~AUKIGONÇAl.1/ES ·, l ~ ' Z (:._ l 
~~~11",002/2022•UASG,_1 -•~-n,~ .. -J 
Procso n". 02012m <l:ije1:o:~ o pl'eWlt2 proceuc ttffl 

como obj,IO o REGISTRO OE PREÇOS par, evtJIUJai ...,;siçi, 
pa,celad.l de PNEUS.conforme Edital ,:,anexos, lotai detrtns 
lidrada< 2'4. """S> das - • ...., do 18IO<IZDl2 a D9hOCI no si!,~ AberOD das l'lopoSlas; 
0f:il0Sl2022~09h00nosit!~Ofdítaltn,. 
,,.,,ciço,içiodos-•par1irdo11W4/2022noSelllr 
de~silonaru,JoaasAhl,s'-.559.""""Jeriquaro, 
-SP. ,.,.,(1') o1l48JOO, do< GIi, i< 11h • das 1:11, is 16h, ou 
ptf05 Sl!ios: ~j«iquatl~ W www.p~ 

DIRCEU POLO F1LHO ,_Muni;;pal 
AvisodtliciQQO 
Pn!glo Prasendet N. • 01512022 
Pr«ason1 021/l022 
0ti«o:' Rtgi,a', de preço para fomedmemo p;iralildo d< 

S<Niçosdemlo-dopiT1111rparamanu11nçãodospróprio, 
pú!,l,«,o elogradouro,do mur,idpo de-• 

Datapar,"""90dosenvelopes.Cftdenàamenlr,,,.,.;o 
publicam lanffl:~ 09 dtmlio dt 2022 .l5 09:00 horas. 

A. Preferlll'õ Mi.ricipal de 1enquara-s, IDfflil l)(iliCO aos 
intemsados~encontra-seibertoemseu5ellf'dtlic1Caç:õe5 
o Pregao Presendal n-. 015/2022. tipo ·mencr p!IÇO por 1t1m·, 
obje'Mndo Regisl;Jo de p-er_o para forn.eômrritD ~ado de 
SfMl0' de mio do"°" de ?T1111r par, """"""IIO dos pó,pnos 
público5ebgradOU1"0:,domunicipio de kr~c:onfiormt&ital 
1t Termo dt Referênoa, i:tocecf«newto de aanforrnididt com• Lei 
red«af8.666mesuasafterações;-Ll.'ifedera 1Q.S21W2.,aimo 
Otaeto Federal l.555 d! 08,,'{l8f,!000 e CDffl a lei Muftitipal n. • 
1.810 de 20 de abril de 2.007. O E6Cal a,mpleto e.~ â 
disposiçjodosll'lteressadcsncsrtr':~.wr.j@riquarasp.gov.bc 
Maior~ .-.~ no 5n:ir" d• üci~ mo na. Rua Jonas 
AlvesCo:;-..a,n'S~.centro.JcriquaralSP.bneíl@.3134-8700. 

EDEi~ LUiZ úU{VAI.HC :iONÇAlVES 
PrdtltoMunicí;ial 
A\'isodeLICltiÇào. 
~~ nº016/2022 
Pro~n"Q22J2<122 
~o:- REGIS'TRO OE PREÇOS PAM fORNEOMiNTO PAR-

CElA!Xl DIET'- COMPIET'- ! FOllMULAS INFANTIS. PARA ATE,;. 
OIMENTO DAS NECE!.SIOAOES 00 MUMci•O. 

D.r..a pani "1trega dcs. ~ ~ t sessão 
púbbdel:.nces:c&.i11 dem.iode2022 ,iis091J()horas, 

._ l'n!fti""' Murúdpal do Jer'f,I....SP - pajko .., =~~~:,,: .. ~,::,,":.,"'~~ obje-• REGISTRO O! PREÇOl PARA FORNEOMfNTO PAA-

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodésp 
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no 
portal www.imprensaoficial.com.br 

sexta-feira, 15 de abril de 2022 às 05:03:11 



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 

Jaboticabal 

PODER EXECUTIVO 

LlC!TAÇÕES E CONTRA TOS 

AV1SO OE ADJUDICAÇÃO 

EXTRA TO DE ADJUDICAÇÃO 

CHAMAMENTO PÜBUCO N" 011/2021 
Processo Administrativo nº 7469-1/2021 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 
jabcticabaf-SP. informa que com referência ao processo licitatório, 

"""IT'"<:!aHdade Chamamento Público nº 011/2021 - que trata do 
'-'-. .. ~esso de seleção óe Organização Social qualificada visando a 

,ebração de parceria para gestão compartilhada em execução de 
ações e serviços de saúde de forma complementar, objetivando o 
desenvolvimento, manutenção, operacionalização e execução das 
ações e serviços de saúde e dos equipamentos vinculados aos 
atendimentos no centro de especialidades médicas e demais unidades 

de saúde - o objeto do presente certame foi ADJUDICADO ao 
INSTITUTO DE ESlUDOS E PESQUISAS HUMANIZA, no valor 

global de R$7.108-751,32 (sete milhões e cento e oito mil e 
setecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos). 
Jaboticabaf, 13 de abril de 2022. 

Angela, Paula Girnenez de Oliveira 

Presi.dente da Comissão Permanente de licitações 

AVISO DE ADJUDfCAÇAO 

EXlRA TO DE ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2022 
Processo Administrativo n" 740-412022 

~ 
;omissão Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de 

v-.:ooücaba!-SP, infonna que com referência ao processo licitatõrio, 
modalidade Tomada de Preços nº 04/2022 - que trata da contratação 
de empresa especializada, em regime de empreitada global, com 
fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de 
REFORMA DA ALA DO RAIO X DO CENTRO DE SAÚDE l 

'ALBERTINO AFFONso~, sito à Av. General Glicério n" 823, esquina 
com Rua Monteiro Lobato, Centro, Jaboticabat - SP - o objeto do 

presente certame foi ADJUDICADO à empresa: G. E. B. • 
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO L TOA, no valor global de 
R$50.363,23 (cinquenta mil, trezentos e sessenta e três reais e 
vinte e três centavos}. 
Jabolicabal, í3 de abril de 2022. 

Ange!a Paula Gimenez de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

AVISO DE DlSPENSA DE LICITAÇÃO 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 3752-412022 

DISPENSO, a licitação nos termos do Inciso X do artigo 24 da Lei 

Federal nº 8.666/93, com os valores definidos peta referida L~ e 

posteriores alterações, em favor do senhor: MARCOS ANTONIO 
NUNES FERREIRA, proprietário de um imóvel, localizado na Rua das 
Carmelitas nº 211, Bairro Barreiro, Jab-Otícabal-SP, par~ 
armazenamento dos materiais e equipamentos da Secretaria Mun~ 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que estão acondicionaoon 

llfOVisoróameote. na Estação de Evefllos Cora Co,aüna. ao '"il 
mensal de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo penodo .. ·· 

12 (doze) meses. · · 
Por outro lado, autorizo a locação do referido imóvel. 1 
Jabotlcabal, 13 de abril de 2022. · · 

Emerson Rodrigo Gamargo 
Prefeito 

AVlSO DE RATIFJCAÇÁ0 

RATIFICAÇÃO DO ATO 
PROCESSO Nº 3752-4/2022 

RATIFICO a dispensa da licitação promovida pela PREFEITURA 
MUNlCIPAL DE JABOTJCABAL, com suporte nos termos do Inciso X 
do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com os valores definidos pela 

referida Lei e posteriores alterações, em favor do senhor: MARCOS 
ANTONIO NUNES FERREIRA, proprietário de um imóvel, localizado 
na R_ua das Carmelitas n" 211, Bairro Barreiro, Jaboticabal-SP, para . 
annazenamento dos materiais e equipamentos da Secretaria Municipal , 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que estão acondicionados~,: 
provisoriamente, na Estação_ de Evenlos Cora ~oralina. ao~ 
mensal de R$1.500,00 (um mtl e quinhentos rea.s), peto perfodOiidl,1d~ 
12 (doze)-meses. pelo período de 12 (doze) meses. face ao d~;~ 
no art. 2o da lei n" 8666/93, v~.QUe o ,ruoce~so se enca• I 
devidamente instruído. ; Fls. H) n -·---:-,-,-~t:~ 

" - ao 1·-,·oi i! ri ,., - r ·1 n 
Publique-se. J • ', , '"' -- t) d-. ~ y / ,_'v )' __ ,_J 1 __ ,· 

j Dr ,~ ~ 
Jaboticabal, 13deabrilde2022 f ' · ÔlCG (A 

.... ...,.,.,,,, .. _.,...;·.: .. _,;:_::-;,_~-~:.,,~'""-..,.· ,,_.a.__ 

Emerson Rodrigo camargo 

- ~ AVISO DE LlClTACÃO 

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de J~I/SP, a TOMADA 1 
DE PREÇOS N" 0712022, visando a contratação de empresa j 
especializada. em regime de empreitada global, com romecimento de ,a 

material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Í 
Come
Munic

00
ipioado{!ntemgJoã· ~~ .... do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua f 

r o ,_,, icato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP. O 

ENCERRAMENTO dar-se-á no dia 04 de maio de 2022 às 09h00. O 
edital estará à disposição dos interessados, gratuitamente, no Portal 
da Transparência de Jaboticabal, o qual poderá ser acessado atravé$: 
do endereço eletrônico: transparenciajaboücabal.sp.gov.br ··•· 
Jaboticabal, 14.de abril de 2022 " 

EMERSON RODRIGO CAMARGO 
Prefeito 

RESUl TADO OE LIClTAÇÃO 

O Prefeito de Jaboticabal/SP - comunica a todos os interessados que 

Diário Oficial do Muµídpio fie Jaboticabal/SP - 1 
àttps://www.jabotkabaLsp.gov.l>r/diario-offcia1'373820/1 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal-SP 

f":.' ' . "' ' 
. l. . ,_.lu t, .. ;·cic ê 

TERMO DE ABERTURA ~ f\!,O ~~( ,~1
_ u ! ''/),2 }! 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0112d~ !'r'- _, '\
1 

. '·. ~t 
PROCESSO Nº 4245-5/2022 L. º.:..""':,(!~ .• e~ • • , .... __ :-:-::-:-, ~ 

\ 
Às nove horas e dez minutos do dia quatro de maio de dois mil e vinte e dois, na Sala 

de Reuniões do Departamento de Gestão de Material e Patrimônio da Prefeitura 

Municipal, Estado de São Paulo, sito à Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra" 

nº 160, reuniu-se a Comissão de Licitações da Prefeitura, designada pela Portaria nº 

02/2022, para procederem à sessão de ABERTURA do edital de Licitações, · 

modalidade Tomada de Preços nº 07/2022 - contratação de empresa 

especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão 

de obra para execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do 

Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo 

Antônio - Jaboticabal/SP). Embora o edital tenha sido publicado na imprensa Oficial, 

com ampla divulgação e ainda disponibilizado para download por meio do site oficial 

da Prefeitura de Jaboticabal, até o horário designado para o recebimento das 

propostas ninguém manifestou interesse na participação, restando, DESERTO, este 

certame licitatório. Assim sendo, a Comissão de Licitações da Prefeitura, deu por 

encerrada a sessão, lavrando-se esta ata, que foi lida, aceita e achada conforme e 

vai assinada pelos membros da Comissão de Licitações. 

~D~~~ 
AN~LA 4i.JCA GI NEZ DE OLIVEIRA 

Página Ide l 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra". 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal-SP 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

PROCESSO Nº 4245-2/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, em regime de 
empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para 
execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro 
Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo 
Antônio -Jaboticabal/SP. fF-.is. rvbl-t ·;~,:rr~;~c~:~·1 

' ..,-111) ~ "'f'\"I)~. ;; ., • r) ,~, 1 ✓ :, _ N \ _./ , 
~ i\L '· _,! ~ ~ '- . · f ~e:-4' 
f p-... ..-....,-,... ~-\ r ''\. · ~'\ .... i . ··~ 
' . i ,,., ,.\. :.., ' t-, . ~ 
~ ' _----~:- -:;:=.:;.:-;,,;,,,_;. 

O Prefeito de Jaboticabal/SP, comunica a todos os 
interessados que o procedimento licitatório modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 07/2022, foi considerado DESERTO, em virtude 
de nenhuma empresa ter manifestado interesse na sua 
participação. 

Jaboticabal, 04 de maio de 2022. 

EMERSON RODRIGO CAMARGO 
Prefeito 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 
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DLÁ.RIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N• 4/2022 

tditai n~ l-Q.i.2022 
Faz saber, a todos os interessados, que se acha aberta a Tomada de Preços1 do 

tipo m~nor preço globa!, ~estinada â contratação de pessoa 1uridica especializada em 
1?ngcr1hana ci~•íi, devidamente cadastrada no CREA, ir:iclusive corn profissional habilitado, 
pilra cxecuç3o d~s obras e serviços de construção de Parque Ecológico, no Oistmo de 
Agulha, neste Município, devendo as empresas interessadas cadastrarem-se previamente, 
p;.HJ p.Jr;:icipar da sess!io pública de abertura dos envelopes que será realizada no dia 
/4./0'::i/'lO?l, às 08:3Qh. Malorf:-S informações poderão ser obtidas na Rua São Paulo, n'i! 51, 
Cer)tro, no hor..írio de expediente, pelo fone (16) 3258-4000 - Ramal 6, ou site: 
www.íP.rnandopre.stes.sp.gov.br, assim como a retirada do edital completo. 

RODRIGO RAVAZZI 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

QUARTO TERMO ADITIVO - CONTRATO N• 288/2021 - PROCES~O N9 208/2021 -
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópofis CONTRATADA: RODRIGO TOLOSA 
NRICO EPf' - ASSINAfURA: 03/05/2022-0BJ~TO: Fica prorrogado o prazo conlratual por 
mo1~ 90 (drasj passando sua vigéncia de 03 de maio de 2022 para Q3 de agosto de 2022. 
As cti=ma,s dã:usul.:1.s pt?rmanecem inalteradas. PREGÃO ELETRONICO N• 042/2021~ 
Fernandópolís-SP, 04 de maio de 2022-CIBELE BERGER SANCHES CARBONE - Gerente de 
Suprimentos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES 

EXTRATO DE TE-RMO ADITIVO J,J 

Processo d~ Lirnação n11 230/2020 ~ Pregão Presencial no 089/2020. Contratante - Prefeitura 
Municipal de Guararapes. Contratado - AN Acessórios Solares Ltda. Objeto - Quinto Termo 
Ad1t1vo ao contrato nQ 211/2020 celebrado entre as partes acima mencionadas para 
contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e 
materiais necessârios para implantação de sistema de energia fotovoltaica em EMEls, 
EMESs e creches no município de Guararapes. e tem por finalidade, prorrogar o prazo de 
vigência do referido contrato por mais 30 (trinta) dias. N!i! 072/2022. Data de Assinatura -
29 de abril de )0J2. Vigência - 30 de abril de 2012 a 29 de maio de 20'2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARE! 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Tomada de Preços nº 03/2019 - Aditivo n• 01/2022. Contratada: AÇOVIA l~DÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ESTRUTURA METÁLICA E PRÉ MOLDADOS DE CONCR,TO EIRELI. Objeto: 
Constitui obji:.>to do presente Aditivo n~ 01/2022 a inc!usão de serviços não previstos 
inicialmente rio projeto, alterando o valor do Contrato n9 76/2019, de remanescente de 
obra réferente a construção de escola de ensino fundamenta! doze salas no Bairro FI-Oresta, 
padrão FNDE, Termo do Compromisso PAR n• 32889, Processo ne 23400010408201496. 
Valor: R$ 74.915,00. Data: 07/04/2022. José Amadeu de Barros Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA . 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Conrrato Admi:1is.trat1vo W 65/2022 - Processo Administrativo N!2 P6143/2022 - Convenío 
N•896610/2019 - Contratada, G A SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TEC~ICA LTDA. Obieto: 
Aquisição de material permanente e serviços, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal do Meia Ambient':;?, Prazo: 90 dias. Valor RS 18.530,50. Assinatura: 02/05/2022. 
?aulo r::enji Sasaki - Prefeito. 

Contrato J\dmimstrativo /\1. 66/2022 • Proces~o Administrativo N?. P6143/2022 - Convenio 
N•896610/2019 - Contratada: ITALMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRíTÓRIO 
LTOA.. Objeto: Aquisição de material permanente e serviços, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal do Meia Ambiente. Prazo: 90 dias. Valar RS 1.469,00. Assinatura: 
02/0S/2022. Paulo Kenji Sasaki - Prefeito. 

Contrato Administrativo N° 67/2022 - Proces.iô Administrativo N~ P6143/2022 - Convenio 
Nº896610/2019 - Contratada: CARLOS AFFONSO SEGALINA 28327198807. Objeto; Aquisição 
de material perm3nente e serviços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente. Prazo: 90 dias. Valor RS 6.720,00. Assinatura: 02/05/2022. Paulo Kenji 
$,)~"-ki • Prefeito. 

Proc. 048 / 202:Z. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

AVISO OE LICITAÇÃO 
CONCORR@NCIA N• l/21l22 

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
infraeslrutura urbana e desenvolvimento - construçao do Distrito lndu!Mial do Município 
de lgarapava. Data limite para entrega dos documentos de habilitação e proposta de 
preços: Até às 08h4Smin do dia 06/06/2022. Horârio para abertura áos envelopes: 
09h00min do mesmo dia (06/06/2022) e no mesmo local. Local· Departamento de 
Licitacão, situado â Rua Dr. Gabriel Vilela, 413 · Centro. Valor estimado da liôtar,:ão: R$ 
8.548:618.29. Fonte de recursos: Operação de Crédito • "Desenvolve São Paulo" 

Informações: O Edital e seus anexos estarão disponíveis a partir cio dia 
05/0.5/2022, através do seguinte acesso: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de 
!g:arapavJ/SP, pelo link: http://www.igarapava.sp.gov.br / serviços ao cidadão / lidtações. 
Demai~ informações poderão Sêr obtidas pelo telefone (16) 3173~8200 - Rama! 212 e/ou e 
• maH: cpl@igarapava.sp.gov.br ou igarapava.lic2@gmail.com 

Jgarapava/SP, 4 de maio de 2022. 
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE - CONTRATADA; FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO 

EIREl\ - CONTRATO N.,: 035/2022 • OBJETO· Contratação de Empresa E$peciali2.i.da em 

fornc-cirnento de profissrona,s na arca da SaUdc, para atendimentos na Estratl?gia de 

SJúde da Família, Unidade Mista e CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial}, no 

mumc1p10 de lguape, pelo período de 12 (doze) meses. PREGÃO PRESENCIAL N2 

0l9/2022 - VALOR: Pagar~ â contratada o valor de R$ 2.548.534.00 (dois milhões, 

quintu~ntos e quanmta e tJito mil, quinhentos e oitenta e qyatro reais}, VIGÊNCIA: 

período de vigência e execução e de 12 (doze) meses, contados da data da A.I.S. 

::s~" cle>c.,rr1~l"tC ~od.; ffr ...eriti~4'1:o ~.o er:dere,ço eie~•ónico 
!\ttp ft,•.-- ,r. ~ov.br/.!J>tl"•t=~:dicb:.:itml, ptl'o código 0~302022:::iS½OO?.l:> 

ISSN 1677-7069 N• 84, quinta-feira, 5 de maio da 2022 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

CONTRAlANlE; MUNICÍPIO f)f IGUAPE - CONTR.,TAí)A; eNGéHC ENG,.NHI\RIA HRf.l.l Mr · 
CONTRATO W: 021/2021 OBJETO: Contrat.aç5o de Emprcs.:i Espc<iali2<1<:i.-:1 p~r.:i 

Pavimentação Asfáltica e cbras complementares de trechos dd rua ltapema, no bairro do 
Rocio. neste municipio de lguape/SP, conforme contrato de repasse n2 899369/2020, 
celebrado com o MDR·Ministér!o Desenvolvimento Regional CAtXA • Tomada de Preços n~. 
004/2021 - DATA, 02/05/2022 - VALOR, RS 56.230,54 (cinquenta e seis mil, duze11tos e 
trinta reais e cinquenta e quatro centavos}. equivalente ao percentual de 
24/10641185830% ao contrato iniciai. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N• 2/2022 

Objeto: Processo n• 030/2022· CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE • OBRA DE ARTE· 
ESPECIAL - SOBRE O RIO RIBEIRA DE IGUAPE PARA LIGAR O MUNICÍPIO DE ITA.~,ij,i~!li,~a-_,.., 
ADRIANÓPOLIS/PR COM OUTRAS REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO E PARA D;>to ~ 
limite para o Protocolo dos envelopes Documentação e Proposta ate o dia 23/06 O~ as ' 
:lh e a abertura da sess:;o publica está prevista para CJ m~~mo 01a as 14H !@)tal 
completo encontra-se d1~ponivel no site www 1tc1oca sp gov br, no Paço Munr:::ipl ~ J \\ 
Rua Paulo Jacinto Pereira, 1l5, Cent~o, 1taoc~1/SP e atraves d,:i (imall '=' .... 
l1c1tacoes 1taoca@gma1l.com 

AlSTONIO CARLOS TRANNIN '"'~ ~ 
1,rf:'fe1to V-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL H0.íl 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO q ' 

CHAMAMENTO PÚBLICO N• 10/2021 ~ X 
Prvci:::::.so 112 7467-412021 f". ..,_ ~ 

O Prefeito de Jabot1caba!/SP - comunica a todo!i. os 1ntere$:.30~ql 
HOMOLOGOU o proce.sso de CHAMAMENTO PUBLICO N2 010/2021 que trata do P ss ~ 
de seleção de Organização Social 1:1uahficada Y'ISanao a celebração de parcerr pa \ 

1 gerenciamento, or:ierac1onalização A execução de ações P. serviços em saúde na U,ti1dad \\J 
Pronto Atendimento - UPA J de Jabot1cabal. em favor do INSTITUTO OE ESTUl)OS t 
PESQUISAS HUMANIZA, com o valor mensal de RSl.209.193,28 {um milhão, duz:efltcs ,d 
nove mil, cento e noventa e trê~ reais e vinte e oito centavos), tvtalízando o valo~ª"""' C 
~r~n~=~4~5e~~·:::~!!o~J~ªtorze milhões, quinhentos e dez: mil, trezem:os e dezenove ~e~ ;::_ t ·:__ 

Processo no 4245-5/2022 

Jabotic.aba!, 4 de maio de 2022. 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

AVISO OE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N• 7 /2022 

O Prefeito de Jaboticaba!/SP - comunica a tc,dos os interessados que 
HOMOLOGOU o procedimento licit~tório, modalidade TOMADA OE PREÇOS N" 07/2022 . 
que visa a contratação de empresa especialír.ada, em re;igim~ de empreitada global. com 
fornecimento de material e mão de obra ;:iara execução de obras _de Pavimentação no 
Município Onterlig,3:ção do Bairro Residencial Jaboticaba! com a Rua Comendador João 
Maricato • Santo Antônio · Jaboticabal/SP, como DESERTO, ':!m virtude de mmhuma 
empresa ter manifestado interesse na sua partio·pacão. 

Jaboticabal. 4 de maio de io22. 
E,MERSO,N RODRiGO CAMARGO . 

PREFEITURA MUl\ttCIPAL DE JAGUARIÚNA. 

RESULTADOS DE JULGAMENTOS 
CONCORR@NCIA N• 5/2022 

Objeto: Prestação de serviços de recapeamento asfáltic.o e il')'lplantação de 
sinalização horizontal e vertical, com fornecimento de materiais, m5o de obra e 
equipamentos necessários para o recapeamento de treCho da Avenida Luciano Vlademlr 
Poltronieri (trecho compreendido entre -a Avenida· Antônio Pinco Catão e a Ru·a Dom 
Pedro I} na zona urbana do Municlpio de Jaguariúna, conforme Contrato dc·repas.se 1-ie 
895236/2019 - operação OGU "' 1069.0B-59/2019/MDR 

No ciu.arto dia do mês. de maio do ano de dois mil e vinte e dois às 09:00 
horas, na sala das sessões, reuniu-se a Comls$àO PermanPnLe de Licitações eom 3 

presença dos seus membros para sessão pública de abertura do envelope proposta de 
preços da única empresa habilitada no certame, julga"mento e classificação. Ap,ós 
abertura, devida rubrica e análise restou a empresa Converd Construção Civil F.IREll -
CNPJ 02.õ47.165/0001·85, desclassificada. Fica at;>erto o prazo recursai nos termos do 

art. 109, 1, alínea "b" da lei 8666/93, de· 05 dias ú'Cels, com relação a esle julgamento, 
bem como aberto prazo de 08 dias úteis para apre.sentaçãó de nova documentação, de 

acordo com §3• do artigo 48 da Lei 8.666/93, começando eles a correrem do primeiro 
dia útil subsequente à data da última publicação. 

CONCORRÊNCIA N• 13/Z0.21 

Procedimento Llcitatõno n2 534/2021 
Objeto: Execução da ampliação d.:i rede de distribuição de energia 1J!étrica 

pnmária e secundária; implantação e- modernização compreendendo 5erviçc de 
retirada, e instalação de Conjunto H> ílluniinação i>ublicéj} r..orn fornl;'"c..imento dos 
materiais necessários e mão de obra Contrato de Financiamento nS! 0526.795 19 
FINISA 

No quarto dia do mês de maio do ano de doi~ mil e vinte P. dois, ãs 14:00 
horas, na sala das Sessões do Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se em 
sessão pública a Comissão Permanente de Licitações juntamente com él 5-Jcretáriu de 
Obras e Serviços para abertura do envelcpe da nova proposta referente- ao Lote 02 e 
consequente análise e julgamento de classiíicação definitiva. Após :a análise as 
empresas foram classificadas da seguinte forma: l!? lugar e vencedora a en1presa 
LEGACY TECH SOLUÇÕES URBANAS LTDA \ME} - CNPJ 26.641.330/0001-SO com o .... ator 

global de RS 1.804.000,00 !um milhão oitocentos e quatro mil reais) e em 2i lugar a 
empresa ELETR!CA 8:IAS! - INSTALAÇÕES LTOA - CNPJ 04.493.3R1/0001-49 com o vdlor 
global de RS 1.804.114,69, tudo conforme Ata circunstanciada dJ Sessão PUblita 
ocorrioa. Fica aberto prazo recursai nos termos do art. 109, 1, alinea- ··t.," d~ lei S66Ei/93 
em relação a este julgamento, de OS dias úteis contados do 12 dia Util subsequente 
3 data da última publicação. 

Comissão Permanente d.e Licitaç:io, 04 de maio de 
2022, 

EDSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR 
Presidente CPL 

co, .. :'l'lt=r.ti:, as~-"l~O u:,1ta1ri-,,.ntt ~on:orl':'I"" \.11" 1'~ 1 :1)(1-J: l.!t 24/'?J/2.'.lOl. 
q•~.:- lriS~lsv• a :,i'r;~ta~:,q d'! c~ •• l'.~1 P•jt,I.~~-, Sli!Sll~ra ICP-9,r.uU. 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DO PROCURADOR 

Processo Administrativo nº 5162-4/2022 
Referente: Recapeamento asfáltico em ruas do município 
Solicitante: Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento licitatório pela 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos para contratação de empresa de 
engenharia para realização de obra de Interligação Com. João Maricato e 
Residencial no valor previsto de R$ 472.321,95 (quatrocentos e setenta e dois mil 
trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), conforme descrito às fls. 
04/06. 

O Gestor Público requer a análise da possibilidade de dispensa de 
licitação, com fundamento de que em três oportunidades [Tornadas de preços nºs 
07 /2021, 05/2022 e 07 /2022) os certames restaram desertos (fl. 02). 

Ausentes nos autos do processo administrativo fundamento de 
...._ urgência e orçamentos de empresas habilitadas ao serviço pretendido. 

Observa-se que a Tomada de Preço nº 07/2021 foi realizada no ano 
de 2021, e as Tomadas de Preços nºs 05/2022 e 07 /2022 ocorreram recentemente 
em março e abril, inclusive os pareceres do procurador responsável (fls. 19 /20 e 
26/28) possui 21 (vinte e um) dias de intervalo, um para o outro, sendo em ambas 
oportunidade foi opinado pela modalidade Tomada de Preço. 

Diante da situação específica fundamentada na tentativa frustrada 
de realização de certames na modalidade de Tomada de Preços para 
contratação do serviço de engenharia no valor de R$ 472.321,95 (quatrocentos e 
setenta e dois mil trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), faz-se 
mister analisar a Jurisprudência do Tribunal de Contas quanto a interpretação da 
dispensa expressa no art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/1993. 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC-
000425/017 í 1 O ( decisão anexa), julgou caso análogo de dispensa de licitação 
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operada pela Prefeitura de Guaíra quando da dispensa de licitação para 
contratação de empresa especializada de engenharia, com fundamento em 
certame anterior deserto. Confira-se dispositivo da decisão: 

Ante o exposto, VOTO pela IRREGULARIDADE da Dispensa de 
Licitação nº 06/2008 e do Contrato nº 120/2008, com 
acionamento dos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei 
Complementar nº. 709/93, e aplicação de multa ao responsável, 
Sr. Sérgio de Mello, em valor correspondente a 160 (cento e 
sessenta) UFESPs, nos termos do artigo 104, li, da mesma Lei, por 
violação aos dispositivos legaís mencionados na decisão. 

Vê-se que o Tribunal de Contas de São Paulo interpreta que, para 
dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/1993, não 
basta apenas que os certames anterior sejam desertos. 

Soma-se a isto que a licitação, por força de dispositivos 
constitucionais (XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (art. 2º da Lei nº 8.666/93), é 
regra para a Administração Pública que, ao necessitar adquirir produtos ou 
executar algum tipo de serviço, deve abrir um processo de licitação para escolher 
seus fornecedores ou prestadores de serviços, devendo fazer, sempre, a opção pela 
proposta mais vantajosa ao atendimento do interesse público diretamente 
envolvido, colocando em condições de igualdade as empresas que do certame 
queiram participar. 

Analisando a natureza do serviço e valor da estimativa, tem-se 
que a modalidade Tornada de Preços se monstra adequada ao caso em tela, 
justificando a nova tentativa, observado o disposto no artigo 22 Inciso li §2º e 23, 
alínea "b" ambos da Lei nº 8.666/93: 

Art. 22. São modalidades de licitação: 

1 - concorrência; 

li - torr,ada de preços; 

ili - convite; 

IV - concurso; 

V - leilão. ( ... ) 

§ 2º: Tornada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação .. 

Destarte, diante da natureza do serviço, valor e da 
2 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal · 

Jurisprudência do Tribunal de Contas opina-se pelo novo certame e adoção da 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, no mesmo sentido dos pareceres emanados 
pelo Procurador Jurídico de fls. 19 /20 e 26/28. 

Por fim, cabe ressaltar que conforme dispõe o artigo 133 da 
Constituição Federal1

, compete aos Advogados Públicos prestar consultoria sob 
o prisma estritamente jurídico, não lhe sendo dado adentrar ao mérito da 
convernencia e oportunidade dos atos praticados no âmbito da 
discricionariedade do gestor público, tampouco ainda analisar aspectos de 
natureza eminentemente. 

SMJ, este é o PARECER. 

Jaboticabal/SP, 30 de maio de 2022. 

/ 
·'~ /~/ ./ ~<~ -

AFONSO BONFATI TASSO 
Procurador Jurídico 
OAB/SP 331.192 

1 
Art. 133._0 advogado é indis_pensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício 

da profissao, nos limites da lei. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

PRIMEIRA CÂMARA - SESSÃO: 03/02/15 

I 
;;i.S 1 ':.f .1 n . 

35 TC-000425/017 /1 O li'_ °e:;i'il '.t- '-otl(I •. §.;_. / -.ar - . •. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaíra. . ----=::::-~-:...,_, _ _,__ 
Contratada: Construtora Nippon Ltda. / .,.,.,....,._. .. 
Autoridade(s) que Dispensou(aram) a Licitação, que Ratificou(aram) a 
Dispensa de Licitação e Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) 
lnstrumento(s): Sérgio de Mello (Prefeito). 
Objeto: Obras de engenharia civil para duplicação de via pública, intervindo na 
Rua 38, em sua 2ª etapa, interligando o bairro Campos Elíseos ao Conjunto 
Habitacional Guaíra "E", e recapeamento em trechos de ruas, cruzamentos. e 
avenidas, localizados nos bairros Jardim Paulista e Vila Nossa Senhora 
Aparecida no Município de Guaíra. 
Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 
8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 01-07-08. Valor -
R$348.721,19. Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) 
de prazo, nos termos do artigo 2°, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, 
pelo Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho e Substituta de Conselheiro 
Auditora Sílvia Monteiro, publicada(s) no D.O.E. de 23-02-11 e 28-11-12. 
Advogado(s): Edmar de Almeida Muniz, Edvaldo Botelho Muniz, Oenilson 
Pereira Afonso de Carvalho, Rodrigo Arantes de Souza e outros. 
Fiscalizada por: UR-17 - DSF-I1. 
Fiscalização atual: UR-17 - DSF-1. 

1. RELATÓRIO 

1.1. Em exame, Dispensa de Licitação nº 06/2008 e Contrato nº 

120/2008, firmado entre a Prefeitura Municipal de Guaíra e a Construtora 
Nippon Ltda., no dia 1°/07/2008, com vistas à duplicação de via pública, 
interligando o Bairro Campos Elísios ao Conjunto Habitacional Guaíra "E", e ao 
recapeamento de trechos de ruas, cruzamentos e avenidas localizados nos 
Bairros Jardim Paulista e Vila Nossa Senhora Aparecida, pelo valor de 
R$348.721, 19 e prazo de 330 dias. 

1.2. A Unidade Regional de ltuverava (UR-17) concluiu pela 
irregularidade dos atos praticados, em razão dos seguintes apontamentos: (i) 
justificativas de fls. 13 não aceitáveis, (ii) ausência dos documentos para o 
procedimento de dispensa de licitação; (iii) termo de ciência e notificação sem 
assinatura do responsável pela empresa contratada; (iv) não aceitação dos 

1 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimat, Eduardo Ramalho 

argumentos da origem quanto ao prazo exíyuo para a realização da obra, por 
se tratar de convênio estadual, período este em que não poderia ser repetido, 
sem prejuízos para a Administração, novo certame licitatório, já que o anterior, 
Tomada de Preços , 0 06/07, foi declarado <.ieserto; (v} existência de prazo 

suficiente para novo e&rtame (fls. 195/197). 

1.3. Notificada, nos lermos do inciso XIII d<.J artigo 2° da Lei Complementar 
nº 709/93, a Prefeitura Municipal de Guaíra manifestou-se às fls. 204/207, 
defendendo a contratação precedida de dispensa de licitação, fundada no 
inciso V do artigo 24 da Lei \:i666/93, sob a alegação de que, se assim não 
procedesse, o Município perd~ia a verba ptoveniente de convênio firmado 
com o Governo do Estado. 

1.4. Por considerar que o proct)S5.ado carecia de maiores esclarecimentos, 
a SDG pugnou por nova assinatura de prazo para justificativas, vindo aos 
autos, desta vez, o responsável p~,1a contratação, o Ex-Prefeito Sérgio de 
Mello, por meio de razões e documentos de \r-S. 218/369, reiterando em síntese 
os termos da defesa apresentada pela Prefeitt1.·a, ac1ma referida. 

1.5. As razões de defesa não convencêrama Secretaria-Diretoria Geral 
que, conclusivamente (fls. 375/377), opinou pela irregularidade da matéria e 
aplicação de multa ao responsável. 

1.6. Finalizando a· instrução, o Ministério Públicc de Contas atestou, no 
verso de fls. 408, que o feito não foi seleciona90 para ~âlise, nos termos do§ 
5° do artigo 1° do ato PGC 006/2014. · · 

É o Relatório. 
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2. VOTO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 
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2.1. As razões de defesa trazidas aos autos tanto pela Origem quanto pelo 
Responsável não foram capazes de afastar as irregularidades apontadas pela 

Fiscalização. 

2.2 Neste sentido, verifica-se que a alegação de ausência de tempo hábil 
para realizar nova licitação, por tratar-se de ano eleitoral, podendo o Município 
por isso, em tese, perder os recursos advindos do convênio firmado com o 
Governo do Estado, não pode ser acatado, na medida em que o próprio 
despacho que julgou deserta a tomada de preços precedente deserta data de 
17 de junho de 2008, aproximadamente seis meses e meio antes do término 

do mandato do Prefeito Responsável pelos atos em exame. 

A justificativa de falta de tempo hábil para nova licitação torna-se ainda 
mais desqualificada na medida em que a própria Tomada de Preços nº 006/07 
foi publicada no DOE em 31 de maio de 2008 (tis. 72), ou seja, apenas 17 
(dezessete) dias antes da declaração de sua deserção, pelo temor da perda 
dos recursos advindos de convênio. 

Ora, considerando que a fase interna da licitação precedente poderia 
ser aproveitada em novo procedimento do gênero, sem maiores restrições, 
entendo que o exíguo prazo de 17 dias acima referido não é bastante para 
justificar o temor da Origem à época, a ponto de servir de alicerce a uma 
dispensa de licitação fundada no inciso V do artigo 24 da Lei 8666/93, em 
evidente afronta ao dever de licitar preconizado no "caput" do artigo 2° do 

mesmo Diploma Legal. 

2.3. Ante o exposto, VOTO pela IRREGULARIDADE da Dispensa de 
Licitação nº 06/2008 e do Contrato nº 120/2008, com acionamento dos 
incisos XV e XXVII, do artigo 2°, da Lei Complementar nº. 709/93, e aplicação 
de multa ao responsável, Sr. Sérgio de Mello, em valor correspondente a 160 
(cento e sessenta) UFESPs, nos termos do artigo 104, li, da mesma Lei, por 
violação aos dispositivos legais mencionados na decisão. 

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Câmara Municipal de Guaíra, 
encaminhando-lhe cópia da decisão, para ciência das impropriedades. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

Notifiquem-se, também, (i) o atual Prefeito para, no prazo máx\mo de 
60 {sessenta) dias, informar a esta Casa as medidas adotadas quanto aos 
desacertos relatados na fundamentação, inclusive apuração de 
responsabilidades e imposição das sanções administrativas eventualmente 
cabíveis, e (ií) o Apenado para, em 30 (trinta) dias, comprovar o recolhimento 
da multa, conforme previsto no artigo 86 da Lei Complementar nº 709/93. Em 
caso de omissão, adotem-se as medidas de praxe. 

CIMAS EDUARDO RAMALHO 

CONSELHEIRO 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Fls. Ü. i.. ~; 

Proc. nº "'-. 1iG; u_ i'~ de 20 l). , 

Da: SECRETARIA DE GOVERNO 
Para: GABINETE DO PREFEITO 

Em que pese o parecer da Secretaria dos 
Negócios Jurídicos de tis. 109/111, opino pela Autorização da dispensa de 
licitação tendo em vista que: 

PREJUÍZO À MUNICIPALIDADE 

Qualquer obra ou aquisição realizada por uma 
Prefeitura, sempre tem como foco o atendimento a população, que anseia 
em receber aquele serviço ou produto que tanto necessita. 

No caso em questão, estamos juntando 
documentos aos Autos, que demonstram que esses valores foram 
disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em 
11/12/2019. 

Ocorre que devido o estado Pandêmico 
vivenciado pelo País desde 2020, não foi possível realizar o processo 
licitatório durante o ano de 2020 e parte do ano de 2021. 

No entanto, esta administração, assim que teve 
a possibilidade de reativar as contratações de serviços, iniciou o processo 
licitatório para a contratação de uma empresa especializada para executar 
a obra em questão. 

Ocorre que o processo licitatório foi aberto em 
03(três) oportunidades, sendo que o resultado dos mesmos foi o de 
"deserto". 

Por se tratar de um convênio, ou seja, valor que 
está sendo disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, 
caso esses valores não sejam utilizados, poderão, a qualquer tempo, 
serem glosados pelo Poder Público que os concedeu. 

Além do risco de perda dos valores que foram 
concedidos ao Município pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, a 
obra a ser realizada é uma interligação entre dois bairros, que é de 
extrema importância para a população que ali reside. 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal - SP. 
Cep: 14870-900 - Telefone: (016) 3209-3328 - CNPJ 50.387.844/0001-05. 
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Por fim, cada vez que é reaberto o Processo 
Licitatório e o mesmo dá deserto, mais o tempo passa, e com o 
descontrole da economia brasileira, o constante aumento de matéria
prima, serviços, produtos e combustíveis, maior terá que ser a 
contrapartida do Município, que não tem mais lastro orçamentário para 
empenhar nesta obra. 

A Municipalidade empenhou todos os esforços, 
nesses 03(três) processos licitatórios, para que os mesmos tivessem 
sucesso, mais infelizmente foram desertos, cirando assim prejuízos de 
tempo, valores e principalmente, de não atendimento ao anseio da 
população que tanto espera por essa obra. 

Diante o exposto, OPINO pela AUTORIZAÇÃO 
da Dispensa de Licitação. 

Do: GABINETE DO PREFEITO 
Para: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

Acolho a manifestação da SEGOV, para o fim 
de AUTORIZAR a dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, 
inciso V da Lei de licitação e contratos e contratos públicos, tenda em vista 
que já restarem três certames, e a repetição do certame pode causar um 
prejuízo a esta Municiplaidade. 

Encaminhe-se os autos ao Departamento de 
Gestão de Material e Pat~~r~ovidências de praxe. 

Jaboy{a~~22 
-·· . -: ..... ,.:-· ,:;-~--·-· ~_ .. , .•. -· ~- .,,.~ 
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MJ:-;ISTERIO DO DESE'.\VOLViME'-:TO REGlO'.\Al. 

Nº / ANO DA PROPOSTA: 
002175/2019 

. •·- .. "" ____ ----·---- "-·· -- -·- .. 
OBJETO: ·-·· < 

\ 

Proc. - - ., do ' ,_.,. 

Drenagem e Pavimentação de Via Urbana --- ) :\_ de 20; :\' () .-, • i" 

' \~ ' _) \.~' _,.•: 

.. -- -.;· ,-,· 
,.,_, ! 

-. .J .. 
' ' ------- ' 

·-· ----··· -- - ---··· ·----· ...._.----·-•·------·--·-··-·· ---·-·--

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS: 
Mobilidade Urbana, Tráfego mais seguro para veículos e pedestres e Urbanização de área cm expansão no Municípi,.1. 

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA: 
o programa visa a infraestrutura e mobilidade urbana nos Municípios brasileiros. A referida obra contempla a drenagem e 
pavimerna9ão de uma via impor:tante para criar acesso entre bairros com grande volume populacional.A via onde se pretende a 
obra ESTA DENTRO DO PERDAETRO URBANO. 

AI\I PÚBLICO ALVO: 
J População dos bairro~. Jd. Santo Antonio. Residencial Akiroshi Ota.CDHU- Ulisses GUimarães. Jd. Angélica. Jd. Mariana. 

entre outros. 

1 PROBLEMA A SER RESOLVIDO: 
1 Falta de acesso a bairros periféricos do Ylunicíoio. 
' . 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Interligação de bairros de grande fluxo de munícipes. Melhoria do tráfego de veículos e pedestres. 

l - DADOS DO CONCEDENTE 

! CO~CEDE~TE: 1 NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: 
53000 1 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

CPF DO RESPONSÁVEL: 1 NOME DO RESPONS.Á VEL: 
095.937.518-07 Í JEFFERSON LUIS COUTINHO 

' ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONS.ÁVEL: 
Avenida Itatiaia, Nº l 270, ALto da Boa Vista 14025-240 
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2 - DADOS DO PROPONENTE 

PROPONENTE: -- --------, 

1 r< ,..,_ 
Yr ' i 50.387.844/000]-05 '""'..) l 0\..., 

1 ·-· ~ -··~··-- -
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

--·-· ·\ ... ~'-\ _de 2n-); 1 .. ., ., \.... ,-\~ ·---- "'-1 

MUNICIPIO DE JABOTICABAL .. 1 
·, . . 

l • ·,:,·,/ . e ' ~ l 

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPOl\'EI'.TE: - ---~-- - - -· -- ------··· ----·•----·-- .. 

ESPLANADA DO LAGO. 160 

CIDADE: jUF: CÓDIGO CEP: E.A.: DDD/TELEFONE: 
JABOTICABAL SP MUNICÍPIO: 14870200 Administração 1632093328 

6587 Pública Municipal 

BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 
104-CAIXA ECONOMICA 0313-1 0066470662 

CPF DO RESPONSA VEL: 1 NOME DO RESPONSA VEL: ! 
! 

218.870.108-90 EMERSON RODRIGO CAMARGO i . 
ENDEREÇO DO RESPONS.Á. VEL: CEP DO RESPONSÁVEL: 
RUA DR ALBERTO TODARO DI NAPOLL 351 - LOT JOSE FERREIRA 14871630 
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES 

VALOR GLOBAL: R$356.314.77 

VALOR DA CONTRAPARTIDA: RS 117.564.77 

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor 

'.?.019 RS '.?.38.750.00 

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: RS 117.564.77 

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: RS 0.00 

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇ.Ã.O: RS 0.00 

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 11/1'.?./'.?.019 

FIM DE VIGÊNCIA: i 11/1 '.?./'.?.0'.?.'.?. i 
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: l wn 1 

\ 
í 
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5 - PLANO DE TRABALHO 

Meta nº: 1 

Especificação: Drenagem e Pavimentação de Via Urbana 

Unidade de :\1edida: UN 1 Quantidade: 1.0 Valor: 

Início Previsto: l l/12/2019 ! Término Previsto: 11/12/2022 Valor Global: 

UF: SP 1 Município: 6587 - JABOTICABAL ICEP: 

Endereço: Esplanada do Lago Carlos Rodrigues Serra. 160- Vila Serra 

Etapa/Fase nº: 1 

Especificação: Drenagem e Pavimentação de Via Urbana 

Quantidade: 1 Valor: 1 Início Previsto: 1 Término Previsto: 
1.0 un RS 356.314,77 11/12/2019 01/03/2020 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
:\IIINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

MÊS DESEMBOLSO: Novembro ANO: 2021 

, ;\:íETA Nº: 1 VALOR DA META: 

--i DESCRIÇÃO: Dre!"lagem e Pavimentação de Via Urbana 

; VALOR DO REPASSE: 

MÊS DESEMBOLSO: :'Jovembro 

RS 238.750.00 PARCELA~º: 

7 - CRO:\TOGRAMA DE DESEMBOLSO 
:\1UNICIPIO DE JABOTICABAL 

1 ANO: 2021 

RS 356.314.77 

R$ 356.314. 77 

14870-200 

RS 238.750.00 ! 

META Nº: 1 !VALOR DA META: RS l :7.564.77 ! 
DESCPIÇÃO: Drenagem e Pavimentação de Via Urbana 

i VALOR DO REPASSE: RS 117 .564, 77 1 PARCELA Nº: 

CC roe. -~"'--------
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO 

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Drenr:gem e Pavimentação de Via Urbana 

NATUREZA DA AQUISIÇ.ÁO: Recursos do Convênio ! NATUREZA DA DESPESA: 449051 

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Espiar.ada do Lago Carlos Rodrigues Serra. 160- Vila Serra 

CEP: 14870-200 !UF: SP j MUNICÍPIO: 6587 - JABOTICABAL 

UNIDADE: un 1 QUANTIDADE: 1.00 IV, UNITARIO: RS 356.314.77 IV.TOTAL: RS 356.314. 77 

OBSERVAÇÃO: 

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO 

NATUREZA DA DESPESA 

Código Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de 
Serviços Aplicação 

449051 RS 356.314,77 RS 356.314.77 RS 0.00 RS 0.00 

TOTAL GERAL: R$ 356.314, 77 

1 . '~ 
1-.../. 

---...:.1-~.:...· - e. ___ , ' . .J >·roe. 
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10 - DE('LARAÇÃ.O 

~a quali(ade de representante icgal do proponente. declaro. JXl.rn fins de prova junto ao ____________ _ 
para efeitos e soo as penas da Lei. que inexiste qualquer débiw cm mora ou situação de inadimplência com o Tesouro 
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Adm,riistração Pública Federal. que impeça a transferência de recursos oriundos 
da dotações consignadas nos orçamentos da Uniuo. na forma deste plano de trabalho. 

Pede Deferimento, 

Local e DJta Proponente 

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO 

Local e Data 

Aprovado 

Concedente 
(Representante legal do Órgão ou Entidade 

, 12-ANEXOS 

l\,·ü.,rovantes de Càpacidade Técnica e Gerencial 
----------------,~·--------------------------------Nome do Arquivo: 

DRENAGEM E ?A VIMENTAÇÃO_SINCOV 0021,7520 I 9-2.pdf -----------------------------
Com I) r ~ v ação da Contrapartida 

---------------------Nome do Arquivo: 
------------------------------------ -----

DRENAGEM E PAVI:\1E:'-:TAÇÃO_SINCOV 0021752019-Lpdf 

Documentos DigiMizados do Convênio 

Nome do Arquivo: 

20210727 _- CR 885841 - l ºTA Altera Contrapartida assinado e DOU.i:ip 
~ CR 885841 - Carta Reversa] 26_2020.pdf 

CR 885841 - Ofício 850 2019 - Ofício de Celebração à Cfünura.pdf 

"'::R 885841 - Contrato de Repasse e publicação DOU - Parte I.pdf 
CR 88584! - Contrato de Repasse e publicação DOU - Parte U.pdt· 

CR 885841 - Contrato de Repasse e publicação DOU - Parte HI.pdf 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
DEPARTAMENTO OE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

FONE: (16) 3209-3307 - ESPLANADA DO LAGO, Nº 160 

Ofício DGMP Nº 236/2022 

À 

Jaboticabal, 07 de junho de 2022 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

FOLHA DE !NFORMAÇÕES 

Trata-se do pedido de contratação de empresa de engen!iaria para realização de 

obra de interligação da Rua Com. João Maricato e Bairro Residencial Jaboticabal. 

Recepcionado os autos neste setor, verifica-se à fl. 116 que foi analisado o 

parecer jurídico (fls. 109 a 111) pela SEGOV, decidindo o Exr.10. Sr. Prefeito, de acordo com a 

manifestação do Ilmo. Sr. Secretário de Governo, pelo procedimento de Dispensa de Licitação, 

fundamentado na Lei nº 8.666/93, art. 24, inc._ V. 

Dispõe o inciso supracitado: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

(. .. ) 

V - quando não acudírem intere:;s:rdos à lícítação anterior e esta, 

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 

Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 

preestabelecidas; (g.n.) 

Deste modo, reitera-se que as condições habilitatórias preconizadas no edital da 

licitação deserta deverão ser mantidas para a contratação recruerida nos autos deste processo 

[vide fls. 36 a 39). 

Portanto, visando o atendimento ao princípio da isonomia, bem como a eficiência 

na prestação dos serviços contratados, encaminhamos :'.1s folhas seguintes a relação de 

cadastrados no brnco de dados de fornecedores referente <to obj=to licitado, isto é, serviços de 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387 .844/0001-05 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

FONE: (16) 3209-3307 - ESPLANADA DO LAGO, Nº 160 

pavimentação e recapeamento asfáltico, para análise das qualificações técnicas necessárias e 

indicação daqueles que poderão ofertar propostas válidas dentro das exigências técnicas 

requeridas para a contratação. 

Manifestado, retorne os autos para providêncius. 
do Proc. 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Ser~a\ J.6(:) • 
CNPJ 50.387 .844/0001-05 



) ) Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

MXR11700 Materiais x Fornece,k,res Data: 07/06/2022 

Material 

2.04.41 

-" 

Fornecedores 

SERVIÇOS DE RECAPEMANENTO ASFÁLTICO 

000302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

004515 - SPEL ENGENHARIA LTDA. 

066293 - LMR BULGARELLI CONSTRUÇÕES EIRELI 

/Ó66849)- DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
'>········-< 
(069519)- BGL CONSTRUTORA EIRELI - EPP 
"~ .-

069766 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME 
._ .. __, .. ,_~ , . 

070003.'- AUTEM ENGENHARIA LTDA. 

070777 - DATEC CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA LTDA 

071100 - NEW CONSTRUTORA LTDA - ME 

071136 - UNION ENGENHARIA 

071590 - ZERBINI & TERRERI INFRAESTRUTURA E PAVIM 

072187 - JTR COllSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI 

'1)725!j_9 - PAVINI ENGENHARIA EIRELI 

Fone Fax e-mail 

(16) 2137-9797 ( 16 )3629-8798 spel@speleng.com.br 

16 3203-1671 
(16) 2111-7300 (16) 2111-7300 contato@dgbengenharia.com.br 

16 3632-7801 

16 - 3664 - 4148 

16 2101-5639 

16 3368-4401 
(16) 325~-2417 (16) 3253-8300 contato.newconstrutora@gmail.com 

(16) 3243-3008 financeiro@unionengenharia.com.br 

(16) 3664-3670 • zerbiniterreri@hotmail.com 

(16) 37ô1-7389 
(16) 3403-5365 (16) 99241-7784 vinicius@paviniengenharia.com.br 
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) ) 
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

MXR11700 Materiais x Fornecedores Data: 07/06/2022 

Material 

2.09.53 

Fornecedores 

Serviço de Pavimentação 

001329 - EMURJA-EMP.MUN.URBANIZACAO DE JABOT 

008041 - PM-JABOTICABAL 

063697 - CONS~RUELO PROJETOS E CONSTP.UACO LTDA · 

068583 - CONCRETETO USINA DE CONCRETO LTDA 

069609 - EQUIPE A DA GUIA 

069992 - CONCRIX CONCRETAGEM 

071683 - CONCRETEC 

071684 - SORRISO MIX 

071788 - VANESSA CRISTINA BARONI DE AQUINO 

072630 - A~M CONSTRUTORA 

072697 ·· MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GALHARDI 

073597 - CONCRETEC CONCRETO LTDA 

Fone Fax 

(016)3984-2949 991422969 

16 3203-6000 

(16) 99212-0795 

(16) 3253-8080 (16) 3252-4743 

16 3253 1318 

1G 3251 8000 

e-mail 

fioridiasescritorio@grnail.com 

concrix@grupogalhardi.corn.br 

(16)3253-8080 

(16) 3209-1060 

licitacaovanessa@hotmail.com 

(16) 99758-4746 asrnconstrutora.adru@grnail.com 

(16) 3253-1318 (16) 99630-3836 concretec.co.ncreto1@gmail.com 

... 
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, Prefeitura Municipal de 

~Jaboticabal 
~ 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

COTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

1-DO OBJETO 

O objeto do presente processo licitatório constitui-se na contratação de empresa 
especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão 
de obra para execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do 
Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo 
Antônio - Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse OGU nº 885841/2019 - Operação 
1064482-38, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
físico-financeiro e demais anexos. 

DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser única por proponente, apresentada em 1 (uma) via, redigida 
com clareza, sem emendas, borrões, rasuras ou ressalvas, nem condições escritas 
à margem, rubricadas em todas as folhas, de tal sorte que permita o seu perfeito 
entendimento, para fins de julgamento. Deverá ser redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante 
ou pelo procurador. 

A proposta financeira, deve incluir planilha orçamentária com custos unitários e 
totais, conforme modelo estabelecido no Anexo IV, impressa, e conter os seguintes 
elementos: 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
b)Preço redigidos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, em 
algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária. 
e) Prazo de validade da proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias. 
f) Prazo para início dos serviços: Até 5 (dias) após a emissão da ordem de serviço. 
g) Prazo para conclusão dos serviços: O prazo de conclusão da obra será de 06 (seis) 
meses, conforme cronograma físico-financeiro e contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviços. 
h) Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Contrato. 
i) Condição de pagamento: Os pagamentos estão condicionados às medições mensais 
realizadas pelos responsáveis pela fiscalização da obra, conforme apresentação de 
documento fiscal hábil, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para seu processamento 
contábil, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64. 

O julgamento das propostas obedecerá ao critério da proposta mais vantajosa para 
a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, considerando-se o MENOR PREÇO POR 
EMPREITADA GLOBAL, inclusos os tributos e tudo mais que incidir sobre o preço 
base ofertado para fins de classificação das propostas. 
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Fls. 

', Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 

Proc nº: 5162-4/2022 

~ 
Protco. 

ANEXO 1 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO 
INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO RESIDENCIAL JABOTICABAL 

COM A RUA COMENDADOR JOÃO MARICATO 

1 

LOCAL: RUA COMENDADOR JOÃO MARICATO - SANTO ANTÔNIO - JABOTICABAUS.P. 

CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 
O município de Jaboticabal situa-se na região noroeste do Estado de São Paulo, na 
região Administrativa de Ribeirão Preto, junto com mais 25 municípios. São 
municípios limítrofes de Jaboticabal: Pitangueiras, Taquaral, Monte Alto, Guariba, 
Pradópolis, Barrinha, Taiúva, Taquaritinga e Sertãozinho. Possui "coordenadas 
geográficas 21º 15' 18,00" "Latitude Sul e 48º 19' 19,20" Longitude Oeste. 
Possui população estimada em 2019, segundo dados do IBGE, 77.263 habitantes, 
sendo que desse total, 94,7% estão na área urbana e 5,3% na área rural. A área da 
unidade territorial é de 706,602 Km2

. 

DETALHAMENTO DO LOCAL 

A Rua Comendador João Maricato, localizada no bairro Santo Antônio, município de 
Jaboticabal, segue paralela, separada pelo Córrego Jaboticabal, do bairro 
Residencial Jaboticabal, onde se propõe a Interligação destes dois bairros através 
de obras de pavimentação e bocas de lobo. O início, partindo do bairro Residencial 
Jaboticabal, se dá pela Rua Pedro Donadon, ligando até a Rua Comendador João 
Maricato, localizada no bairro Santo Antônio. 
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Foto da Rua Comendador João Maricato (Google Maps, 2020) 

A execução dos serviços de pavimentação será através da modalidade 
EMPREITADA GLOBAL. 

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal, com os recursos provenientes do Governo do 
Estado de São Paulo fará a contratação de empresa de engenharia especializada 
para execução dos serviços, objetos desse convênio, observando as especificações 
técnicas definidas neste memorial descrito. 
A seguir são descritos os serviços que deverão ser executados pela empresa 
contratada. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E DRENAGEM 
1.1 Serviços Preliminares: Deverá ser instalada placa de obra do município e do 
convênio antes do início das obras. Os modelos deverão ser adquiridos na 
prefeitura. As placas deverão ser fixadas em locais visíveis e a placa deverá 
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permanecer em perfeito estado até o término e recebimento da obra. Caso a placa 
seja danificada por quaisquer motivos, a empresa CONTRATADA será responsável 
em refazê-la e mantê-la em perfeito estado. 

1.2 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno: limpeza mecanizada com 
trator esteira para retirada de. árvores e vegetação arbustiva e rasteira. 

2. DRENAGEM E TERRAPLANAGEM 
2.1 Travessia e alas: Locação de ponto para referência topográfica dos tubos de 
travessia e elas a serem executadas. Cravação de estacas pré-moldadas de 
concreto na profundidade especificada em projeto. Execução de vigas baldrames em 
concreto armado com dimensão mínima de 20 x 30 cm. Execução das alas em 
alvenaria de blocos de concreto estrutural (14x19x39 cm), espessura de 14 cm, com 
toda a armação estrutural com aço CA-50 e diâmetro de 10,0mm, atendendo 
especificações da NBR 7480. Execução de dissipador de energia em colchão de 
rachão com preenchimento em concreto. Assentamento de tubo em concreto 
PONTA E BOLSA de diâmetro interno de 1,0 metro. A geratriz inferior da tubulação 
deve ficar perfeitamente alinhada, tanto em greide como em planta. Os tubos devem 
ser rejuntados externamente, com uma cinta de concreto armado, fck 15 MPa, com 
0,20 metro de largura e O, 1 O metro de altura. 

2.2 Corte e aterro: cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do 
terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que 
definem o corpo estradal. As operações de corte compreendem: - Escavação dos 
materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no 
projeto; - Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; Estes 
materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela 
Fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos, à obra. A 
medição será efetuada levando em consideração o volume extraído em m3

. 

Compactação de aterro: adequadamente compactado em camadas não superiores a 
0,20 metro de cada vez. O restante do reaterro deve ser compactado manual ou 
mecanicamente até a altura do pavimento existente, ou até a base do pavimento a 
recompor, conforme o caso, obedecendo às normas para execução de obras viárias 
da SOSP. Junto à canalização e em valas de pequena largura a compactação deve 
ser executada mecanicamente (sapo ou placa vibratória). 

2.3 Drenagem da via: Boca de lobo em alvenaria de blocos de concreto, revestida 
c/ argamassa de cimento e areia 1 :3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de 
concreto armado. A boca de lobo denominada de "máxima eficiência" deve ser 
retangular, com as seguintes dimensões 0,6x1 ,0x1 ,2m. O fundo deve ter uma 
declividade de 0,003 mim em direção ao coletor pluvial. Assentamento de tubo em 
concreto PONTA E BOLSA de diâmetro interno de 0,4 metro. 
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3.1 a 3.9 Serviços topográficos para pavimentação, inclui nota de serviços, 
acompanhamento e greide. Execução de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de 
concreto moldado com 43 cm base (13 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 
22 cm altura. Execução e compactação de base ou sub-base para pavimentação de 
brita graduada simples. Transporte com caminhão basculante de 18 m3 em via 
urbana 30 km. Execução de imprimação impermeabilizante com CM-30 e de pintura 
de ligação com emulsão asfáltica com RR2C. Execução de camada de rolamento -
ESP = 4 cm: Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada 
de rolamento. Transporte com caminhão basculante 1 O m3 de massa asfáltica para 
pavimentação urbana. 

4. CALÇADA 
4.1 Calçada e Grama: Realização de preparo do terreno e execução de passeio 
(calçada e rampa de acessibilidade) em concreto usinado, acabamento 
convencional, espessura 6 cm. Largura de 1,50 m do passeio, conforme projeto. 

5. SINALIZAÇÃO 
5.1 Sinalização: Execução de sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base 
de resina acrílica com microesferas de vidro. Fornecimento e implantação de placa 
de sinalização semi refletiva completa com duas placas de sinalização de "parada 
obrigatória" lados com 0,35 cm e área de 0,59 m2 por placa. Poste, tubo de aço 
galvanizado a fogo, diâmetro 0,075 m, espessura da parede 3 mm em barras com 
4,2 m de comprimento, fechado na parte superior, com dois furos na posição da 
placa e aleta anti giro soldada na parte inferior, fornecimento e instalação da placa 
de "parada obrigatória". Fornecimento e instalação de quatro placas de sinalização 
semi refletivas completas "ciclofaixa" com diâmetro de 0,50 m e área de 0,20 m2 por 
placa. Poste, tubo de aço galvanizado a fogo, diâmetro 0,075 m, espessura da 
parede 3 mm em barras com 4,2 m de comprimento, fechado na parte superior, com 
dois furos na posição da placa e aleta anti giro soldada na parte inferior fornecimento 
e instalação da placa de "ciclofaixa". Fornecimento e instalação de quatro placas de 
sinalização semi refletivas completas placas denominativas 0,45x0,23 area de O, 104 
m2 por placa. Poste, tubo de aço galvanizado a fogo, diâmetro 0,075 m, espessura 
da parede 3 mm em barras com 3 m de comprimento, fechado na parte superior, 
com dois furos na posição da placa e aleta anti giro soldada na parte inferior 
fornecimento e instalação placas denominativas. Fornecimento de tacha bidirecional 
refletivo plástico e instalação conforme as normas. Fornecimento de tinta especifica 
para ciclovia e execução conforme normas. 
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As atividades de controles tecnológicos devem atender o escopo de serviços 
descritos abaixo: 

Sub-base e bases granulares (brita graduada): 

Verificação de Traços; 
Análise granulométrica da composição dos agregados (NBR-9941/87); 
Execução de ensaio de compactação da energia especificada (NBR- 7182/86); 

Determinação de teor de umidade do material a ser compactado. 
Controle de espessura da camada compactada 
Execução de ensaio para determinação da densidade in situ com emprego do frasco 
de areia (NBR-7185/86) ou com emprego de cilindro de gravação (NBR9813/87) e 
cálculo do respectivo grau de compactação; 

lmprimações betuminosas: 
Identificação visual do tipo de ligante; 
Determinação da taxa de aplicação de ligante betuminoso, pelo método da bandeja; 

Determinação da temperatura de aplicação do ligante; 

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ): 
Verificação de traços; 

Determinação das temperaturas de recebimento, espalhamento e rolagem; 
Determinação do teor de betume da mistura utilizando equipamento centrífugo tipo 
Rotarex (DNER-ME 053/94); 

Análise granulométrica da composição dos agregados após extração do ligante 
(DNER-ME 083/94); 

Moldagem de corpos de prova para execução de ensaios de determinação das 
características Marshall da mistura. 

Controle de espessura da camada compactada. 

Coletas, transporte de materiais e procedimentos para execução de ensaios no 
Laboratório Central: 
Coleta de amostras e encaminhamento ao laboratório central. 

Acompanhamento diário da execução da obra através de técnico especializado 
(laboratorista); 

Utilização de laboratório volante instalado em veículo sedan especial, disponível no 
local da obra durante toda a execução dos serviços; 
Apoio do laboratório central, conforme necessidade da obra. 
Elaboração de relatório mensal das atividades executadas e seus resultados. 
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Dentro do prazo legal da Ordem de Serviço, a empresa executora deve entrar em 
contato com a FISCALIZAÇÃO designada para a referida obra pela SOSP, para 
receber o projeto e combinar a implantação do canteiro de obras e demais 
elementos necessários para o início dos trabalhos. 
Ainda dentro deste prazo, devem ser elaboradas as placas da obra, conforme 
padrão da SOSP ou constante do Edital. Os responsáveis técnicos deverão 
apresentar as devidas ART's assinadas. 
Deve ser feita a abertura do Diário de obras. 
Deve ser apresentado o Cronograma Físico-Financeiro para aprovação pela 
FISCALIZAÇÃO da SOSP. 
É obrigatória a presença permanente na obra da equipe técnica referida no edital de 
licitação. 
O acompanhamento e fiscalização das obras deve ser permanente, realizado pela 
SOSP. 
Os serviços só podem ter continuidade com a devida aceitação e liberação da 
fiscalização, sendo todos os procedimentos anotados no Diário de Obras. 
A FISCALIZAÇÃO da SOSP pode solicitar, a qualquer momento, os equipamentos 
mínimos exigidos no edital de licitação. 

Os lotes de materiais não aprovados devem ser retirados do canteiro de obras pela 
empreiteira, não cabendo nenhuma espécie de ressarcimento. 

Possíveis modificações do projeto executivo devem ser submetidas a SOSP para 
análise e autorização, mediante justificativa técnica e composição de preço, sendo 
devidamente registradas no Diário de Obras. 

As medições dos serviços executados devem ser mensais ou por eventos (frentes 
de obra) de acordo com os critérios constantes do Edital de licitação e normativas da 
Caixa Econômica Federal (para o caso de obra conveniada). 

Nenhum preço apresentado pode ser superior aos valores das tabelas de serviços 
da PMJ. 

RECEBIMENTO DA OBRA 

Após a vistoria final realizada pelo técnico responsável da Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal, estando a obra de acordo com o projeto aprovado, e em perfeitas 
condições, e após entrega dos laudos de controle tecnológico, será emitido Termo 
de Recebimento da Obra. 
O pagamento da última fatura da obra estará condicionado à elaboração e entrega 
do cadastro da obra e projeto "as buit". 
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Caso a vistoria aponte a necessidade de correções na obra, ~Ara. a empresa 
CONTRATADA notificada com prazo determinado para providenciar· os acertos a 
suas custas. 
Decorrido o prazo legal, será emitido Termo de Recebimento Definibvo da Obra, 
mediante requerimento da empresa CONTRATADA. 

L 
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1 

1.1 

1.2 

2 

ANEXO li 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA (COM BOI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

Descrição Unid. Qtde 
custo 

I 
Custo Unitário 

Unitário (R$) (R$) com BOI fcusto Total {R$ 
20,30% 

SE~\(IÇQ~ PR,l;~Jf'INARE$ . 

placa de obra em chapa galvanizada (fornecimento 
~ assentamento) 

pesmatamento e limpeza mecanizada de terreno 
~om árvores, utilizando trator de esteiras 

bRENAGEM E TERRAPLANAGEM 
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m2 1 2,50 

m'j 3.000,00 
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225,00 270,68 676,70 

,37 ,45 1.350,00 

,. 
19f:,~.04,55 
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LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

Custo 
Custo Unitário 

REF. 1 Item 1 Descrição 1 Unid. 1 Qtde lunitário (R$) (R$) com BDI 
20,30% 

< ; ,; .;,;w:.< .. . '·<11::...:,;:, 
1•·l~'·L.As f.)fff ~~r'.J/ 

99058 1 2.1. 1 l-ocação de ponto para referência topográfica Unid. 35,00 17,44 20,98 734,30 

21.02.26.01 1 
DER 

2.1.2 taxa de mobilização/desmobilização de equipe e 
quipamento 1 Unid. 1 1,00 1 1.038,69 1 1.249,54 1 1.249,54 

100656 1 2.1.3 t"staca pré-moldada de concreto, seção quadrada, I 
apacidade de 25 toneladas , incluso emendas m 1 64,00 1 75,39 1 90,69 1 5.804,16 

96533 1 2.1.4 
l abricação, montagem e desmontagem de forma 

m madeira para viga baldrame, 2 utilizações 
m2 8, 10 117,50 141,35 1.144,94 

96622 1 2.1.5 l-astro de brita, 5 cm m3 0,27 116,28 139,88 37,77 

96546 1 2.1.6 IL\rmação de viga baldrame aço CA-50 1 Kg 1 110,86 15,54 18,69 2.071,97 
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LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

Custo 
Custo Unitário 

REF. Item Descrição Unid. Qtde Unitário (R$) 
{R$) com BOI Custo Total {R$ 

20,30% 

96555 2.1.7 
Concretagem de viga baldrame, Fck 30 Mpa, m3 1,62 565, 11 679,83 1.101,32 
ançamento, adensamento e acabamento 

89456 2.1.8 
IA.lvenaria de blocos de concreto estrutural m2 47,60 85,31 102,63 4.885,19 
~4x19x39 cm (espessura 14 cm) 

87794 2.1.9 Revestimento com massa única m2 47,60 40,01 48,13 2.290,99 

7753-
1T ubo concreto armado, classe PA-1, PB, DN 1000 

INSUMOS 
2.1.10 mm, para águas pluviais (NBR 8890) - travessia m 48,00 380, 16 457,33 21.951,84 

córrego 

92815 2.1.11 
li\ssentamento de tubo de concreto diâmetro 1000 
mm (junta rígida) 

m 48,00 129,44 155,72 7.474,56 

4730- 2.1.12 Pedra tipo rachão m3 14,05 61,25 73,68 1.035,20 
INSUMOS ) 

95880 2.1.13 
Transporte com caminhão basculante de 6 m3

, em 
TxKM 533,90 1,04 1,25 667,38 

via pavimentada, DMT até 30 KM 

; 
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LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

REF. 

97096 

101135 

6081-
INSUMOS 

96385 

Item 

2.2.1 

2.2.2 

Regime de execução: Empreitada Global 

Descrição 1 Unid. 1 Qtde 
Custo 

lunitário (R$) 

oncretagem piso (preenchimento rachão), Fck 30 
pa, espessura 15 cm, lançamento, adensamento 1 m3 1 7,00 1 422,34 
élcabamento 

:'. ~l t ,::(/ , ·, 
;q~te,,,A":J;,~RRQ 

scavação horizontal, incluindo carga, descarga e 
ransporte em solo de 1 ª categoria com trator de 1 m3 1 368,03 1 11,58 
steiras (150HP/Lâmina: 3, 18m3) e caminhão 
asculante de 1 0m3, dmt até 200m 

rgila para aterro retirado de jazida, com transport1 té 10 Km 
m3 1 2.445,33 1 30,54 

xecução e compactação de aterro com solo 1 m3 1 2.813,36 1 10,19 
redominantemente argiloso 

RENAGEM DA VIA 
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Custo Unitário 
(R$) com BOI ICusto Total (R$ 

20,30% 

1 508,08 1 3.556,56 

1 13,93 1 5.126,66 

1 36,74 1 89.841,42 

1 12,26 1 34.491,79 
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LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

Custo 
Custo Unitário 

REF. Item Descrição Unid. Qtde (R$) com BOI Custo Total (R$ 
Unitário (R$) 20,30% 

Boca de lobo simples retangular, em alvenaria de 
97956 2.3.1 blocos de concreto (0,6 x 1,0 x 1,2 m) - guia tipo Unid. 4,00 1.269,61 1.527,34 6.109,36 

:hapéu e tampa concreto 

7745- 2.3.2 fubo concreto armado, classe PA-1, PB, DN 400 16,00 100,77 121,23 1.939,68 
INSUMOS mm, para águas pluviais (NBR 8890) m 

92809 2.3.3 Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 
mm (junta rígida) m 16,00 51,43 61,87 989,92 

.· '' 

,~rf ; 
r< ....... , , '" ':··"~- • '' ·': ·, 

' 3 : ~AVII\IIENTA~ÃO ASFA.LTICA : ·. .. 212,5~~5 
. . 

e\. . ': 
/' __ ;; . , fs ':-;~~ti•> 

\. ', ·, 
,. ,_ ' .: ,>>? 

99064 3.1 ~ocação de pavimentação m 177,44 ,87 1,05 186,31 

3uia (meio-fio) e sarjeta conjugados de-concreto, 21.411,78 
94267 3.2 moldada in loco com extrusora, guia 13 cm base x m 395,27 45,03 5,:1 -1-

22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. 
o 
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, Prefeitura Municipal de 
,1Jaboticabal 
if-

) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

,) 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

LOCAL: Inter.ligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador JC'ão Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

Custo 
Custo Unitário 

REF. Item Descrição Unid. Qtde Unitário (R$) 
(R$) com BOI Custo Total (R$ 1/ 

20,30% 

Execução e compactação de base para I 
96396 3.3 oavimentação de brita graduada simples, rir,3 301,08 116,66 140,34 42.253,57 

espessura 15 cm 1 --~1 
íl"ransporte com caminhão basculante de 18 m3, err 

1 

95880 3.4 
~ia pavimentada, DMT até 30 KM 

TxKM 11.140,00 1,04 1,25 13.925,00 

54.03.240 -
3.5 mprimação betuminosa impermeabilizante - CM 3C m2 2.007,22 8,48 10,20 20.473,64 

CDHU 184 

96402 3.6 mprimação betuminosa ligante - RR2C m2 2.007,22 2,96 3,56 7.145,70 

95995 3.7 Camada de rolamento em concreto asfáltica m3 80,29 1.091,88 1.313,53 105.463,32 
usinado a quente (CBUQ) - espessura 4,0 cm 

95877 3,9 
Transporte local de massa asfáltica -

m3 x km 883, 19 1,55 1,86 1.642,73 
Pavimentação urbana (11 Km) 
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. Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
s::-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

J 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

REF. 

94993 

5213418 - sicro 

21015-
INSUMOS 

Item 

5.1 

5.2 

Regime de execução: Empreitada Global 

Descrição Unid. 

~~~i~t~-;tf~fa::·-'· 
e passeio (calçada e rampa de 

ade) em concreto usinado, espessura 
junta de dilatação em madeira, incluso I m2 

o e adensamento - largura de 1,50 m do 

orn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva -
ompleta (2 placas sinalização "Parada 
brigatória") - lados com 0,35m - área de 0,59m2 

or placa 

ubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, 
iâmetro nominal 0,075m, espessura da parede 3, 
m, em barras com 4,2 metros de comprimento, 

Página 15 de 31 

m2 

m 

Qtde 

536,94 

1, 18 

8,40 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra': 160 

custo 

I 
Custo Unitário 

Unitário (R$) (R$) com BDI leusto Total (R$ 
20,30% 

79,27 95,36 51.202,60 

398,84 479,80 566,16 

117,85 141,77 1.190,87 

CNPJ 50.387. 844/0001-05 

z --º u, 

UJ 1 .\ '.JI \ , 

í, \ 

L. 

o :~\ 

1 
- ·,e_' 1 • ·-

1 1 \ ( 

L'· 



) 

Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

) 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

REF. Item Descrição Unid. Qtde 

"echado na parte superior, com 2 (dois) furos na 
posição da placa e alerta anti-giro soldada na parte 
nferior - fornecimento e instalação - placa de 
'Parada Obrigatória" 
;::orn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva -

5213418 - sicro 5.3 completa (4 placas sinalização "Ciclofaixa") - m2 0,80 
diâmetro de 0,50m -área de 0,20m2 por placa) 
Tubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, 
tliâmetro nominal 0,075m, espessura da parede 3,C 

21015-
mm, em barras com 4,2 metros de comprimento, 

INSUMOS 
5.4 echado na parte superior, com 2 (dois) furos na m 8,40 

posição da placa e alerta anti-giro soldada na parte 
nferior - fornecimento e instalação - placa de 
'Ciclofaixa" 
i=orn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva -

5213418 - sicro 5.5 completa (4 placas denominativas - 0,45x0,23 - m2 0,42 
área de O, 104m2 por placa) 
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Custo 
Unitário (R$) 

398,84 

117,85 

398,84 

Custo Unitário 
(R$) com BDI 

20,30% 

479,80 

•·· 

.. 

141,77 

479,80 

Custo Total (R$ 

. 

··• 383,84 
.-, 

.. 

1.190,87 

201,52 

1'..I ~,.;;.>· ·-17 
C) Vl 

))\' 
V \~ t 

_: L . .ll. 
rlr : d1/ o. 
: jY m n 
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1 Prefeitura Municipal de 
'~Jaboticabal 
::::::-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

) 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

Custo 
Custo Unitário 

REF. Item Descrição Unid. Qtde Unitário (R$) 
(R$) com BDI Custo Total (R$ 

20,30% 

tubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, 

21015-
tliâmetro nominal O,O75m, espessura da parede 3,0 

INSUMOS 
5.6 mm, em barras com 3,0 metros de comprimento, e m 6,00 117,85 141,77 850,62 

~lerta anti-giro soldada na parte inferior -
ornecimento e instalação 

102509 5.7 
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a m2 193,55 28,24 33,97 6.574,89 
pase de resina acrílica com microesferas de vidro 

5219605 - sicro 5.8 .:-orn. e colocação de tacha reflet. bidirecional Unid. 194,00 13,40 16, 12 3.127,28 

TOTAL GERAL ( R$) 472.321,95 

.~,. 
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REF. 

) 

Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

) 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Item 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

Descrição 

Jaboticabal, 07 de Fevereiro de 2022 

Fontes utilizadas: 
SINAPI 12/2021 - NAO DESONERADA 

Unid. 

SICRO - data preço: 10/2021 - NAO DESONERADA 

Página 18 de 31 

Qtde 
Custo 

Custo Unitário 

Unitário (R$) 
(R$) com BOI 

20,30% 

Alberto Claudio de Almeida Filho 
Responsável Técnico 

Eng. Civil - CREA 506.921.428-6 
ART 28027230210218422 

5162-4/2022 

Custo Total (R$ 

," . ,; \ 
1 , \Cl tl I.\ 

: . ' (: 1';~ 

\~~i; ê,\ 
\ \\, 7G C).. \ 
Í C) 1 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 
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Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

) 

ANEXO Ili 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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) 

, Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

) 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Cdor João Maricato 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

· .:.r{:t,, . Va[ói-- .. Pttso ,, 11~:&$i•· _ .. ,;_:2ºMtS :: ·•.· .>3\M@S, ... , ,, .4t•~ 
11•m ,:,". ; • Jf$~tr1inaçêo • ' R$ ¾ .. ·. SIMPLES '.:{;t\:ÁC\JM' -.. SIMPLES _;, ACOM SIMPLES L ÂC.UM• :\. SIMPLES ~ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.026,70 0.43% 2.026,70 2.026,70 2 026,70 2.026.70 2.026.70 

2 DRENAGEM E TERRAPLANAGEM 192.504,55 40.76% 41.356,90 41 356.90 151.147,65 192.504,55 192.504,55 192.504,55 

3 PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA 212.502,05 44.99% 212.502,05 212.502,05 212.502,05 

4 CALÇAMENTO 51.202,60 10.84% .. 51.202,60 51.202,60 

5 SINALIZAÇÃO 14.086,05 2,98% - 14.086,05 14.086.05 

Total (°/4): 9,19% 9,19% 32,00% 41,19% 44,99% 86,18o/c 13,82% _JJ!0,00% 

Total(R$): 472.321,95 100,ÓO'¾ 43.383,60 43,383,60 151.147,65 194.531,25 212.502,05 407.033,30 65.288,65 ~:321,95 

Jabotlcabal, 07 de Fevereiro de 2022 
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Alberto Claudio de Almeida Filho 
Responsável Técnico 

Eng. Ci-..I - CREA 506.921.428-6 
ART 28027230210218422 
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Item 

1 

1 .1 

1.2 

) 

. Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
s; 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

PROPOSTA FINANCEIRA 

Obra de Drenagem e Pavimentação 

) 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

LOCAL: Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

5162-4/2022 

Descrição Unid. Qtde 
Custo Custo Unitário 

Unitário (R$) (R$) com BDI Custo Total (R$) 
__ % 

•SERVICO~ PRELIMINARES 

Placa de obra em chapa galvanizada (fornecimento e 
assentamento) 

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores, 
utilizando trator de esteiras 

m2 

m2 
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2,50 

3.000,00 
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Item 

: Prefeitura Municipal de 
:~Jaboticabal 
~ 

Descrição 

) 

2 · ioRE:NA(;EM e TERRAPLANAGt=M · 
..• :.,, .. .., .•.• ]-·---:---·--''-~----,-. ., .• ,, ..... , ... , ., ., .. ,.&.. ... , 

.3. t .. !!~~~,,-~~ E~½-~ ·· __ 
2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

Locação de ponto para referência topográfica 

Taxa de mobilização/desmobilização de equipe e equipamento 

Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade 
de 25 toneladas , incluso emendas 

Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira 
para viga baldrame, 2 utilizações 

Lastro de brita, 5 cm 

Armação de viga baldrame aço CA-50 

Concretagem de viga baldrame, Fck 30 Mpa, lançamento, 
adensamento e acabamento 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm) 

Revestimento com massa única 
. ,--.- 1, PB, DN 1000 mm, para 

2.1.1 O Tubo conc_reto, ~:!naeb1Jü'}' - travessia córrego 
Ao, 1o.c - 1• --

Unid. 

Uníd. 

Unid. 

m 

m2 

m3 

Kg 

m3 

m2 

mZ 

m 
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Qtde 

35,00 

1,00 

64,00 

8,10 

0,27 

110,86 

1,62 

47.60 

47,60 

48,00 

:J 
-

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

Custo Custo Unitário 
Unitário (R$) (R$) com BDI Custo Total (R$) 

_% 

··n 
o t,'\ 

l 

l 
• ' 1 ) '\' ✓-
. i - \; ~ \, 
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i .t +"•: 
1 1,.. 

\ 
i .. 
•I CL 

\
, : (1) º. ;/ e 

CNPJ 50.387.844/0001-05 \ ~-, ~; 

, \1 'º \ . ~(~ 
\ \ , :. 
L •. ·-·~~=---



Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
s::-

) 

Item Descrição Unid. 

2.1.11 
Assentamento de tubo de concreto diâmetro 1000 mm Uunta 

m rígida) 

2.1.12 Pedra tipo rachão m3 

2.1.13 
Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via 

TxKM pavimentada, DMT até 30 KM 

2 1 14 
Concretagem piso (preenchimento rachão) , Fck 30 Mpa, 

· · espessura 15 cm, lançamento, adensamento e acabamento 
m3 

2.:2 !ea,tnte ATERRO 
; '' ,}; - 1 

-l 
Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte 

2.2.1 em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (150HP/Lâmina: m3 

3, 18m3) e caminhão basculante de 10m3, dmt até 200m 

2.2.2 Argila para aterro retirado de jazida, com transporte até 10 Km m3 

Execução e compactação 
predominantemente argiloso 

de aterro com solo m3 

i DRENAGEM DA VIA 

2.2.3 

2.3 

2.3.1 
Boca de lobo simples retangular, em alvenaria de blocos de U .d 
concreto (0,6 x 1,0 x 1,2 m) - guia tipo chapéu e tampa concreto ni · 
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Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

Custo Custo Unitário 
Qtde U ·t· . (R$) (R$) com BDI Custo Total (R$) 

n1 ano __ % 

48,00 

14,05 

533,90 

7,00 

368,03 

2.445,33 

2.813,36 

4,00 

CNPJ 50.387.844/0001-05 
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Item 

-,, Prefeitura Municipal de 
::,Jaboticabal 
:::-

Descrição 

) 

2 3
_
2 

'.ubo conc_r~to armado, classe PA-1, PB, DN 400 mm, para 
· aguas pluv1a1s (NBR 8890) 

2
_
3

_
3 

~s~entamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm (junta 
ngIda) 

-- - 1-------.----: - .. -,------ -- ----- -------- -------

3_ IP~v1-.,eNTAy~Ç)A$FÁLTIC~0 
- -

3.1 

3.2 

3.3 

Locação de pavimentação 

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in 
loco com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 
cm base x 8,5 cm altura. 

Execução e compactação de base para pavimentação de brita 
graduada simples, espessura 15 cm 

Unid. 

m 

m 

m 

m 

m3 

3.4 
Transporte com caminhão basculante de 18 m3

, em via T KM 
pavimentada, DMT até 30 KM x 

3.5 

3.6 

3.7 

Imprimação betuminosa impermeabilizante - CM 30 

Imprimação betuminosa ligante - RR2C 

Camada de rolamento em concreto asfáltica usinado a quente 
(CBUQ) - espessura 4,0 cm 

m2 

m2 

m3 
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Qtde 

16,00 

16,00 

177,44 

395,27 

301,08 

11.140,00 

2.007,22 

2.007,22 

80,29 

:) 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

Custo Custo Unitário 
Unitário (R$) (R$) com BDI Custo Total (R$) 

__ % 

() •,/J 
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Item 

3.9 

,1 Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
!!:;' 

Descrição 

) 

, Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (11 
Km) 

. - ---·--·- ·:;_·1---::,-··-::":""\"• ,·,,,- .. ,' ,,• ·. ·-
4 

1 
CALÇAMlfftttQ 

. ' 

4.1 

Execução de passeio (calçada e rampa de acessibilidade) em 
concreto usinado, espessura 6cm, com junta de dilatação em 
madeira, incluso lançamento e adensamento - largura de 1,50 
m do passeio 

5 . J$íN~LIZA~~~e,: 
Forn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva - completa (2 

Unid. Qtde 

m3 x km 883, 19 

m2 536,94 

5.1 placas sinalização "Parada Obrigatória") - lados com O, 35m - m2 1, 18 
área de O, 59m2 por placa) 

5.2 

5.3 

5.4 

Tubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, diâmetro 
nominal 0,075m, espessura da parede 3,0 mm, em barras com 
4, 2 metros de comprimento, fechado na parte superior, com 2 
(dois) furos na posição da placa e alerta anti-giro soldada na 
parte inferior - fornecimento e instalação - placa de "Parada 
Obrigatória" 
Forn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva - completa (4 
placas sinalização "Ciclofaixa") - diâmetro de 0,50m - área de 
0,20m2 por placa) 
Tubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, diâmetro 
nominal 0,075m, espessura da parede 3,0 mm, em barras com 

m 

m:,, 

m 
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8,40 

0,80 

8,40 

:) 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

Custo Custo Unitário 
Unitário (R$) (R$) com BDI Custo Total (R$) 

__ % 
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Item 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

Prefeitura Municipal de 
/ Jaboticabal 
~ 

Descrição 

J 

4,2 metros de comprimento, fechado na parte superior, com 2 
(dois) furos na posição da placa e alerta anti-giro soldada na 
parte inferior - fornecimento e instalação - placa de "Ciclofaixa" 

Forn. e implantação placa sinaliz. Semi-refletiva - completa (4 
placas denominativas - 0,45x0,23 - área de O, 104m2 por placa) 

Tubo de aço carbono (poste), galvanizado a fogo, diâmetro 
nominal 0,075m, espessura da parede 3,0 mm, em barras com 
3,0 metros de comprimento, e alerta anti-giro soldada na parte 
inferior - fornecimento e instalação 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina 
acrílica com microesferas de vidro 

Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional 

Unid. 

m2 

m 

m2 

Unid. 

Qtde 

0,42 

6,00 

193,55 

194,00 

J 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

custo Custo Unitário 
Unitário (R$) (R$) com BOI Custo Total (R$) 

__ % 

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO r-- r:-;i --_7 -n 
l ·, ,.e;..,. --·-

\ ·;, 0 \Fl 

1 
1 15\ 

Valor Global do Orçamento por extenso: ----------------------------------------t- _-_;;, 

: 1 
i !, 

; 
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,. Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
s;-

) ) 

Fls. 

Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 

DECLARO que os serviços propostos pela atendem plenamente as exigências contidas no Memorial Descritivo (Anexo 1), constante do presente 
edital. 

DECLARO que a proposta financeira apresentada pela proponente contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da sua 
apresentação incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, 
transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a execução do objeto da presente licitação. 

Prazo de validade da proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias. 

Prazo para início dos serviços: Até 5 (dias) após a emissão da ordem de serviço. 

Prazo para conclusão dos serviços: O prazo de conclusão da obra será de 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico-financeiro e contados 
a partir da emissão da Ordem de Serviços. 

Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Contrato. 

Condição de pagamento: O(s) pagamentos(s) está(ão) condicionado(s) às medições mensais realizadas pelos responsáveis pela fiscalização da 
obra, conforme apresentação de documento fiscal hábil, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para seu processamento contábil, nos termos do art. 
63 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 

Data, carimbo e assinatura 
do proponente 
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) ) 

. Prefeitura Municipal de 
~Jaboticabal 
~ 

ANEXO V 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 

PROJETOS 

PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 1 
PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 2 
PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 3 
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De 

Para: 

Data 

ORÇAMENTO PARA CON-r_RATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA 
- DISPENSA DE LICITAÇAO 
Zelio A. Moretto Jr. <zelio@jaboticabal.sp.gov.br> 

<vinicius@paviniengenharia.com.br> 

14/06/2022 10:23 

~ ~ "''> :, "' ª ~~\~/ !in'; ~ ,; '; ~'""~l~::1~ .. 
·t:::3 M\JtflCIPAL 

. ,-, ' DE JASP 
7 - • ~ ,., ,_.,.;,;:;:;;.,~,v ~{Oi; ~w. ~· 

• Interligação bairro Residencial - município de jaboticabal(PROPOSTA PARA DISPENSA).pdf ( ~946 KB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 1.pdf ( ~2.1 MB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 2.pdf ( ~1.4 MB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 3.pdf (~3.3 MB) 

À EMPRESA: 

PAVINI ENGENHARIA EIRELI 

Vimos solicitar cotação para o OBJETO a seguir: 

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento 
~ material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Município 
flnterligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato -

~Janto Antônio - Jaboticabal/SP). 

JUSTIFICATIVA DESTA SOLICITAÇÃO: Após realização de 03 tentativas de contratação através de processo 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS resultarem DESERTAS, encaminhamos esta solicitação para 
possível contratação por dispensa, balizados nas diretrizes da lei 8.666/93, se_ndo mantidas todos os requisitos e 
exigências habilitatórias definidas conforme constaram no último edital referente ao objeto. 

Segue ARQUIVO anexado contendo: 

- OBJETO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA; 

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA; 

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

~ODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA; 

- PROJETOS. 

Sem mais, aguardamos o Prazo para resposta da referida Cotação até dia 20/06/2022. 

At,te. 



Para: 

ORÇAMENTO PARA CON,:_RATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA 
- DISPENSA DE LICITAÇAO 
Zelio A. Moretto Jr. <zelio@jaboticabal.sp.gov.br> 

<contato@dgbengenharia.com .br> 

14/06/2022 10:28 

• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 1.pdf (~2.1 MB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 2.pdf ( ~1.4 MB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 3.pdf (~3.3 MB) 
• Interligação bairro Residencial - município de jaboticabal(PROPOSTA PARA DISPENSA).pdf ( ~946 KB) 

À EMPRESA: 

DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L TDA 

Vimos solicitar cotação para o OBJETO a seguir: 

contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material 
..., mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro 

~esidencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio - laboticabal/SP). 

JUSTIFICATIVA DESTA SOLICITAÇÃO: Após realização de 03 tentativas de contratação através de processo 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS resultarem DESERTAS, encaminhamos esta solicitação para 
possível contratação por dispensa, balizados nas diretrizes da lei 8.666/93, sendo mantidas todos os requisitos e 
exigências habilitatórias definidas conforme constaram no último edital referente ao objeto. 

Segue ARQUIVO anexado contendo: 

- OBJETO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA; 

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA; 

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

- MODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA; 

..._fROJETOS. 

Sem mais, aguardamos o Prazo para resposta da referida Cotação até dia 20/06/2022. 

At.te, 

& 
Zélio Antônio Moretto Júnior 
Agente Adrinistrativo 
PREFEITURA DE JABOTICABAL 

.'. :. Departamento de compras 
• t' - 16 3209-33137 / 3209-3345 



ORÇAMENTO PARA CON,:_RATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA 
- DISPENSA DE LICITAÇAO 
Zelio A. Moretto Jr. <zelio@jaboticabal.sp.gov.br> 

<gmguideroli@autemengenharia.com. br>, 
<karla.carvalho@autemengenharia.com.br> 

'.:>2ca 14/06/2022 10:31 

• Interligação bairro Residencial - município de jaboticabal(PROPOSTA PARA DISPENSA).pdf (~946 KB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 1.pdf (~2.1 MB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 2.pdf (~1.4 MB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 3.pdf ( ~3.3 MB) 

À EMPRESA: 

AUTEM ENGENHARIA L TDA. 

Vimos solicitar cotação para o OBJETO a seguir: 

~ntratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material 
mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro 

esidencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP). 

JUSTIFICATIVA DESTA SOLICITAÇÃO: Após realização de 03 tentativas de contratação através de processo 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS resultarem DESERTAS, encaminhamos esta solicitação para 
possível contratação por dispensa, balizados nas diretrizes da lei 8.666/93, sendo mantidas todos os requisitos e 
exigências habilitatórias definidas conforme constaram no último edital referente ao objeto. 

Segue ARQUIVO anexado contendo: 

- OBJETO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA; 

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA; 

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

- MODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA; 

A\ i~OJETOS. 

Sem mais, aguardamos o Prazo para resposta da referida Cotação até dia 20/06/2022. 

At.te, 

Zélio Antônio Moretto Júnior 
· .Mente Ad1nnistrc,t1 vo 

•. 
1
J PREFEITURA DE JABOTICABAL 

·'&~Departamento de Compras 
4~~ :!.6 32G9- 3387 / 3209- 33.:15 



ORÇAMENTO PARA CON!RATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA 
- DISPENSA DE LICITAÇAO 
Zelio A. Moretto Jr. <zelio@jaboticabal.sp.gov.br> 

Pa~a: <tj-construcoes@hotmail.com > 

Dõ'.a 14/06/2022 10:55 

• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 1.pdf (~2.1 MB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 2.pdf ( ~1.4 MB) 
• PROJETO INTERLIGAÇÃO RESIDENCIAL X JOÃO MARICATO - prancha 3.pdf ( ~3.3 MB) 
• Interligação bairro Residencial - município de jaboticabal(PROPOSTA PARA DISPENSA).pdf ( ~946 KB) 

À EMPRESA: 

TJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM L TOA - ME 

Vimos solicitar cotação para o OBJETO a seguir: 

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material 
e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro 

""\esidencial laboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio - laboticabal/SP). 

JUSTIFICATIVA DESTA SOLICITAÇÃO: Após realização de 03 tentativas de contratação através de processo 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS resultarem DESERTAS, encaminhamos esta solicitação para 
possível contratação por dispensa, balizados nas diretrizes da lei 8.666/93, sendo mantidas todos os requisitos e 
exigências habilitatórias definidas conforme constaram no último edital referente ao objeto. 

Segue ARQUIVO anexado contendo: 

- OBJETO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA; 

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA; 

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

- MODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA; 

- PROJETOS. 
~ 

Sem mais, aguardamos o Prazo para resposta da referida Cotação até dia 20/06/2022. 

At.te, 

; Zélio Antônio Moretto Júnior 

. 
. Aaente Adrinisrrat1vo 

'...,=:,.jj PREFEITURA DE JABOTICABAL 

~ ~~ ~e_part:men~~ d.,e ,,compr~s, 
J ,, . ...ti 32'3::J-3301 ; ..1209-3.:. .. 5 



Confirmação de leitura (exibida) - ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA 
- DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Ricardo/ DGB <ricardo@dgbengenharia.com.br> 

Zelio A. Moretto Jr. <zelio@jaboticabal.sp.gov.br> 

14/06/2022 10:29 

MDNPart2.txt (~290 B) 
• MDNPart3.txt ( ~4 KB) 

Esta é uma confirmação de leitura da mensagem que você enviou para ricardo@Qgbengenharia.com. br. 

Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi aberta no computador do destinatário. Não há garantia de que o destinatário tenha 
lido ou compreendido o conteúdo da mensagem. 

Reporting-UA: Mozilla/5. 0 (Windows NT 10. 0; Win64; x64; rv: 91. 0) Gecko/20100101 Thunderbird/91. 9 .1 
Final-Recipient: rfc822; ricardQ@.Qgllfil:!genharia.com. br 
Original-Message-ID: <77a8f9cf528de2e5301550b091e0f079@jabotiçabal. SP.. g9.Y..J:!r:> 
Disposi tion: manual-action/MDN-sent-manually; displayed 

Return-Path: <zel io@jaboticabal. SQ. gov. br> 
Received: from whm02. insidesign. com. br 

by whm02. insidesign. com. br wi th LMTP 
id AJDnFDKNqGJXawAAlvhx4g 
( envelope-from <zeliQ@jaboticabal. SP.. gov. br>); Tue, 14 Jun 2022 10: 29: 22 -0300 

Return-path: <zelio@j aboticabal. sP...,_gov. br> 
Envelope-to: contato@_ggbengenharia.com. br 
Delivery-date: Tue, 14 Jun 2022 10:29:22 -0300 
Received: from hm1480-n-209. locaweb. com .br ( (189 .126 .112. 209 J :47281) 

~ by whm02.insidesign.com.br with esmtp (Exim 4.95) 
( envelope-from < zelio@jaboticabal. sp~gov. br>) 
id lo16bV-0007ez-7C 
for contatQ@_ggbengenharia.com. br; 
Tue, 14 Jun 2022 10:29:21 -0300 

Received: from mcbain0013.email.locaweb.com.br (189.126.112.18) by hm1480-1.locaweb.com.br id hl26hu169rke for <contato@.Qgbenger,haria .. :om.br>; Tue, 14 
Jun 2022 10: 28: 22 -0300 ( envelope-from oeliQ@j aboticabal. sP.. gov. br>) 
Received: from dragonite0040.email. locaweb. com. br (unknown (10. 31.120. 22]) 

by mcbain0013.email.locaweb.com.br (Postfix) with ESMTP id 96B01D40C67 
for <contato@_ggbengenharia.com. br>; Tue, 14 Jun 2022 10: 28: 27 -0300 ( -03) 

x-locaweb-id: lyIZeTuJGmQ5jimGt4FzmtbBqTqf6fnw-gJAcQGQkKxwMq-
1B1NOpVj5mgXtslkAY7Zyk6IOBVHCGD8nRS98vQ0IUyX7G4OGYCbpt7tHxPLjpDgaPEifM3rWWJp_Egh5vt6M4a6VZrBLrnkEPgD5hBAb87bOg-b-
iMs 96) B _ YWAn K lb 5 c IDnxu k 0GDmqQ0gVe0uq nPOT c hgA6A T019Hd03-S rs0Kt EOi F n0NQh SvXA= N2 E2NTZj Nj k2Zj QwNmE 2MTYyNmY3NDY5NjM2MTYyNj E 2Yz J lN zM3MD J lNj c2Zj c2MmU2Mj cy 
Received: from webmail-seguro.com.br (localhost (127.0.0.1]) 

(Authenticated sender: zelio@jaboticabal. SP.. gov. br) 
by dragonite0040. email. locaweb. com. br (Postfix) wi th ESMTPA id CB6241A20C0 
for ,contatQ@_ggbengenharia.com.br>; Tue, 14 Jun 2022 10:28:26 -0300 (-03) 

MIME-Version: 1.0 
Date: Tue, 14 Jun 2022 10:28:26 -0300 
From: "Zelio A. Moretto Jr." <zeliQ@jaboticabal.sP...,.gov.br> 
To: contatQ@Qgbengenharia.com. br 
Subj ect: = ?UTF-8 ?Q?OR=C3=87AMENTO _pARA_CONTRATA=C3=87=C3=83O _DE _OBRA_P ?= 

= ?UTF-8 'Q '=C3=9ABLICA_ -_DISPENSA __ DE_LICITA=C3=87=C3=83O?= 
Organization: Prefeitura Municipal de Jaboticabal-SP 
Return-Receipt-To: "Zelio A. Moretto J r." < zelio@j aboticabal. sp~gov. br> 
Disposition-Notification-To: "Zelio A. Moretto Jr." 

<zeliQ@j aboticabal. sp~gov. br> 
Message-ID: <77a8f9cf528de2e5301550b091e0f079@jaboticabal. sp~gov. br > 
X-Sender: zeliQ@jaboticabal. SP.. gov. br 
User-Agent: Roundcube Webmail/1.4. 11 
Content-Type: multipart/mixed; 

..... boundary="= _52893beldbb26f9f4adb2089c1 f3f858" 
"x-spam-Status: No, score=4.8 

'-Spam-5core: 48 
.-Spam-Bar: ++++ 

X-Ham-Report: Spam detection software, running on the system "whm02. insidesign, com. br", 
has NOT identified this incoming email as spam. The original 
message has been attached to this so you can view it ar label 
similar future email. If you have any questions, see 
root\@localhost for details. 
Content preView: Ã€ EMPRESA: DGB ENGENHARIA E CONSTRUÃiÃ•ES L TOA Vimos solicitar 

cotaÃ§Ãfo para o OBJETO a seguir: 
Content analysis details: ( 4. 8 points, 5. 0 required) 

pts rule name description 

0.8 BAYES_50 

1. 3 RCVD_IN_BL_SPAMCOP _NET 

[Blocked see 
-0.0 SPF _PASS 
0.5 JMQ_SPF_NEUTRAL 

0.5 SUBJ_ALL_CAPS 
0. 0 HTML_MESSAGE 
1. 6 HTML_IMAGE_ONL Y _24 

0.0 KAM_DMARC_STATUS 

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE 
X-Spam-Flag: NO 

BODY: Bayes spam probability is 40 to 60% 
[score: 0.5000] 
RBL: Received via a relay in 
bl. spamcop. net 
<https' //www.spamcop.net/bl. shtml ?189 .126 .112 .18> J 
SPF: sender matches SPF record 
ASKDNS: SPF set to ?all 
[ jaboticabal, sp. gov. br TXT: v=spfl] 
[ include :_spf. locaweb. com. br ?all] 
Subject is all capi tals 
BODY: HTML included in message 
8ODY: HTML: images with 2000-2400 bytes of 
words 
Test Rule for DKIM or SPF Failure with Strict 
Alignment 
No description available. 



Confirmação de Leitura (exibida): ORÇAMENTO PARA 
CONTRATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

De <nfe@dgbengenharia.com.br> 

Para: Zelio A. Moretto Jr. <zelio@jaboticabal.sp.gov.br> 

Ca,a 14/06/2022 10:41 

• MDNPart2.txt ( ~277 B) 

Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem 

Para: contato@ggbengenharia.com.br 
Assunto: ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 
Data: 2022-06-14 10:28 

Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi aberta 
no computador do destinatário. Não há garantia que o destinatário tenha 
lido ou compreendido o conteúdo da mensagem. 

Final-Recipient: rfc822; nfe@ggbengenharia.com.br 
Original-Message-ID: <77a8f9cf528de2e5301550b091e0f079@jaboticabal.sp.gov.br> 
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed 
Original-Recipient: contato@ggbengenharia.com.br 
Reporting-UA: Roundcube Webmail/1.4.12 



DISPENSA DE LICITAÇAO ' ' , -..: -~ 
OE. JASOTICABAL 

Ricardo/ DGB <ricardo@dgbengenharia.com.br> 

1. Zelio A. r.-1oretto Jr. <zelio@jaboticabal.sp.gov.bi> 

15/06/2022 09:40 ,,-,-

! 1" /' 

·~~--~~-·:::-~_, :'r_· --

, dia Zélio, 
:lizmente no momento não temos condições de atender esta demanda. 
:idecemos sua cotação, mas declinamos da proposta. 

-;;,,"'[,, 

~-_..., -----~ 
e, __ , '"·-,-~---~-- ~-,.,_,_,~, ,_ 

i' 

Ili 
Ricardo José Querido 
Licitações 
ricardo@dgbengenharia.com.br 
Fone: +5516 3600-0570 ramal 2208 
Cel.: +55 16 99611-5953 

14/06/2022 10:28, Zelio A. Moretto Jr. escreveu: 

À EMPRESA: 

DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

Vimos solicitar cotação para o OBJETO a seguir: 

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material 
e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro 
Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador Joio Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP}. 

JUSTIFICATIVA DESTA SOLICITAÇÃO: Após realização de 03 tentativas de contratação através de processo 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS resultarem DESERTAS, encaminhamos esta solicitação para 
possível contratação por dispensa, batizados nas diretrizes da lei 8.666/93, sendo mantidas todos os requisitos e 
exigências habilitatórias definidas conforme constaram no último edital referente ao objeto. 

Segue ARQUIVO anexado contendo: 

- OBJETO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA; 

t>LANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA; 
Ali\ 

- \...r<.ONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

- MODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA; 

- PROJETOS. 

Sem mais, aguardamos o Prazo para resposta da referida Cotação até dia 20/06/2022. 

At.te, 

• 

Zélio Antônio Noretto Júnior 
Agente Administrativo 
PREFEITURA DE JABDTIC.UAL 
DeUartaaento de a.oras 
16 3269-3367 / 3200·3345 



.JCC ~r __ ~ =z-

Assunto: 
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA -
DISPENSA DE LICITAÇÃO . 

PFIEFEITuAA. 

De 

Para: 

Data 

Zelio A. Moretto Jr. <zelio@jaboticabal.sp.gov.br> 

<novaerabtos@gmail.com> 

15/06/2022 16:31 

- : MUNtt-¼PAt ~-
·~ DE JABOT!CAJ3~~ 

• Interligação bairro Residencial - municipio de jaboticabal(PROPOSTA PARA DISPENSA).pdf ( ~946 KB) 

À EMPRESA: 

Vimos solicitar cotação para o OBJETO a seguir: 

••-·••e•••·• .. ,r, '"\ • • 

;.:1c: !._0 .,- Go Proc 
: ', •l ':,,• _.-.-.-~~__., r e\ ...,. ! • _,.. .• (' 8 
r ,._,,.J t..., ', •·::> '- '4 . (lv' 20- ..... 

~,' -,.~,---~~,•tr':!"t, 1-J...;..:k""~'' _,_ 
,1 ,.li. : ~, '; _.....;."':'..,T· --·"") _____ -; 

NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA 

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material 
e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro 
Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP) . 

.JS_TIFICATIVA DESTA SOLICITAÇÃO: Após realização de 03 tentativas de contratação através de processo 
" 1stório na modalidade TOMADA DE PREÇOS resultarem DESERTAS, encaminhamos esta solicitação para 
possível contratação por dispensa, balizados nas diretrizes da lei 8.666/93, sendo mantidas todos os requisitos e 
exigências habilitatórias definidas conforme constaram no último edital referente ao objeto. 

Segue ARQUIVO anexado contendo: 

- OBJETO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA; 

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA; 

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

- MODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA; 

- PROJETOS. 

-~ mais, aguardamos o Prazo para resposta da referida Cotação até dia 22/06/2022. 

At.te, 

• 

Zélio Antônio MOretto Júnior 
Agente Adw.inístrativo 
PREFEITURA DE JABOTXCABAL 
Departamento de CGllpras 
16 3289-3367 / 3269-3345 



r----
REF. ITEM 

1 

loescR1çÃo 
1 

' 

i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

PROPOSTA FINANCEIRA 
Obra de Drenagem e Pavimentação 

LOCl'.l. Interligação do Bairro Residerada! Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 
Regime de execução· Empreitada Global 

UNID 1 
CUSTO 

QUANT UNIT(R$) 

!.SERVIÇOS PRELIMlll!ARES 

VALOR 
UNIT(R$) 
COMBDI 
20,30% 

CUSTO TOTAL 1 
(R$) 1 

2.313,821 



i.:1c< :1 
iNSUMOS 

5213418-
sicro 

5.3 

;Tubo de aço CJrJcno (poste), gaivar.i::oGo a ~:::~e, d.àrne~ro ;l:Jmir,a 1 Q,07::i:1 1, 

!t:spessura í.'.i:1 parede 3,D mr:i, en ÍJél;1 J:S cor, 1 L;.,.~ f;;':'tro~ cit:' 
/ccm;;;:~1,::;;to,fec_\-,i:ic!O na ;:,2t:-te su:J~:. 1cr, co::; 2 '.C,o··s) furos r:2 ;:;csiç~1c C:c 
/Placa e a1erta anti-giro soldada na parte irferior fornecimento e instalação 
·.- placa de "Parada Obrigatória 
,i:orn. e implantação pl~c.? sinaliz. Semi-reíletH.:z.. -- compfeta (4 plac2s 
(sinctiizaç~o ''Cick,faixa") - diâmetro de O,Süin -- ired de 0,20n7 por pior0) 
jTvbo J2 ,=:çv c-::rbonc i_~c::-..t 02), ;a 1,var.iz2:L:. a :,.:,c4c.. c;,~m~~t:-o ;--;..:::-1--.:1:2'1 C,C7S:,i, 
:=-s~essur~ da ;:-,arede 3,0 mrr:, Pm barr,:Jc:; con1 :i 2 rni:=:tr0s de cori-1;JnrnP;;t0, 
i:.:.·:·;~óc :--..~ p2r~2 sup0:·-;cr, cü.li 2 (cbi:::i) fuus ::." pcsiç.ão dd r-J:Jca e ,;:e,-t:2 
janti-giro soidada na parte inferior fornecimento e instalação - olaca de 
'"Ciciofaixa" · 

rr: 8,40 

rn G.SO 

' i 
145,~;c:! 

5213418-

1

Forn. e implar.tação placa sir:o!iz. Semi-refletiva -- completa (4 p!accts m:· 
,./s_ic_·r_o ___ -+-_5

_·_
5_+-· d_e_c_,o_m_in_a_t,_: v_a_s_-_-_o_,4_· S_xO ,23 -._a_' r_e_a_d_e_0_, 1_0_,1_m_._' c..p_o_r..c.p_:º_·c_,.c.' ) ________ -'-___ _..L ___ o_,

4
_

2
-'· ___ 

56
_

9
_,_

9
_
1

-'-! ___ 
6

_
8

_
5

_. 
6
_0.c' 

1 l 
/21015- S.S ITubo de aço carbono (poste), galvar:izado a fogo, diàmetro norninai 0,075m, 
)1!\!S!JMCS )espessura d2 par~de 3,0 mm, em bar;-as com ~,0 rr,et:--vs de -co;-:,o:-iríiento, e 

laierta anti-giro soldada na pr.irte inferior- for":-:ecimento e !n;taia-~?o 

m s,ooi 1.1º o:,l 
- u, Ji 

1 

178, 1si 
i 

02509 5,7 
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a case de resina acrílica com m' 

19
'.l,SS 

21
,
8

,
1 1 microesferas de vidro - • J 

25,26! 

287.%\ 

j5_21960S- 5.8 Unid 19-~,00! 13 79( 1fi.59: Z.217.9S1r, 
~'s_"_·r_o ___ ...._ __ -+F_o_r_n_. _e_c_o_!o_c_,;_cç_a_o_d_,.-_· _t?_.c_r_,a_re_f_i<2_t_. _B_id_i_,·e_c_:_o_!·._a_: ~------------+--- '-----------l------ 1-~ ____ _j_ ___________ ; 

TOTAL GERAL ( ?.$} ____ _,_i ---~\ 1 !;~..:321.,1 ~/ 

Total Geral: R$ 



De 

Data 

Re: ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA - DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 
NOVA ERA LOCAÇÃO <novaerabtos@gmail.com> 

Zelio A. Moretto Jr. <zelio@jaboticabal.sp.gov.br> 

20/06/2022 09:06 

• TP 07-22 - Prefeitura jaboticabal.xlsx ( ~23 KB) 

Bom dia, 

Conforme solicitado segue em anexo orçamento 

Atenciosamente 

---- NOVA ERA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
CNPJ: 27.244.047/0001-57 

"""'-. Livre de vírus. www.avast.com. 

, qua., 15 de jun. de 2022 às 16:32, Zelio A. Moretto Jr. qgllQ@jaboticabal.s12,.gov.br> escreveu: 

À EMPRESA: 

NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA 

Vimos solicitar cotação para o OBJETO a seguir: 

PREFEITURA 
f' .. , M 

' -....-:::: OE~ 

"" 

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra 
para execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial Jabofü:abal com a Rua 
Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP). 

JUSTIFICATIVA DESTA SOLICITAÇÃO: Após realização de 03 tentativas de contratação através de processo licitatório na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS resultarem DESERTAS, encaminhamos esta solicitação para possível contratação por dispensa, balizados nas 
diretrizes da lei 8.666/93, sendo mantidas todos os requisitos e exigências habilitatórias definidas conforme constaram no último 
edital referente ao objeto. 

"" Segue ARQUIVO anexado contendo: 

OBJETO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA; 

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA; 

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

- MODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA; 

- PROJETOS. 

Sem mais, aguardamos o Prazo para resposta da referida Cotação até dia 22/06/2022. 

At.te, 

• 

zélio Antônio MOretto Júnior 
Agente Adr1n1strativo 
PREFEITURA OE JASOTICABAL 
Departamento ôe compras 
16 32B9-33G7 1 3269-3345 



''....., " :; r. :-e ,-rcc. ..,.._ -
.~. Prefeitura Municipal de ~· -ç~- ;:::·c:5· - ~ ' 2nl,<J. ~~~~ 

Jaboticabal r\; () ,_,--L. \o '- r,;::.;, 
i --+-·•-~.-........ ,._ ·-' l 

IV! 1"- 1 

ANEXO li ; ... .. 
PLANILHA ORÇAMENTARIA E QUANTITATIVA (COM BOI) 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Orçamento Básico Global 

Obra de Drenagem e Pavimentação 
LOCAL: Interligação do Bairro Residencial J.abotic.abal a Rua Comendador João Maricato 

Regime de execução: Empreitada Global 

REF. Item Deseriçao Unid, Qtde 
Custo Unitário (R$) Custo Unitário (RS) 

Custo Total (R$) com BDJ 20.30% Custo Unitário (R$1Autem Custo Total IR$\ 
!SERVIÇOS PRELIMINARES 2.025,70 R$ 6.175.43 

4813 • 11 !Placa de obra em cha:;a gaivan:zaoa m' 2,50 225,00 270 68 676,70 
INSUMOS (fornecimento e assentamento) R$ 1.126,17 R$ 2.815,43 

98525 1 2 Desmatamento e :impe2a mecanizada de m' 3 000,0C 0,37 0.45 1 350.00 
erreno com árvores u:1it2a.,ac trator de 

esteiras 
RS l,12 R$ 3.360,00 

DRENAGEM E TERRAPLANAGEM 192.504,55 
2.1 ~RAVESSIA E ALAS R$ 352.615,03 

99058 2 11 Locação de ponto para refo2rencra Un1d 35.00 17,44 20,98 734,30 
opográf1ca R$ 20,9$ R$ 734,30 

210226 01 2 1 2 Taxa de mob1hzação/desr:iot:.-z<Jçi)o dt: 'Jr.1d 1,CQ 1 033,59 , :i .. 2 54 

1 
1.249,54 

DER equipe e equ;pamento AS 11.415.45 R$ 11.415,45 
~00656 2 1 3 Estaca pre-moldada de conc:eto secàc m 54 00 75 38 90,69 1 5 804,16 

quadrada. capacidade de 25 tonel.::icas 

1 incluso emendas RS 162.16 R$ 10.378,24 
96533 2 1 4 Fabricação, montagen e ".lesmontagerr, de m' 8,10 ·17 50 14i,35 

1 

1 144,94 
forma em madeira pa:a vga baldrame 2 
ut1112açóes RS 152,30 R$ 1.233,63 

96622 2 1 5 Lastro de onta, 5 cm 1 m" 027 116,28 139,88 37 77 RS 133,70 R$ 36,10 

96546 2 1.6 Armação de viga bald-a'Tle aço CA-50 1 Kg 110.86 ,~ 54 ld,69 2 071,97 R$ 17,12 R$ 1.897,92 
96555 2 1 7 Concretagem oe viga baldramc, F=c~ ::.e ! '"' 162 565 11 i 679,83 1 10~ ,32 

Mpa lançamente, aaersamento e 

1 acabamento ' R$ 784,16 R$ 1.270,34 ..._ 89456 218 )Alvenaria de blocos de concr~to estrutura: m' 47,6C 85,31 

1 

102 03 4 885,19 
~4x19x39 cm (espessura i4 cm) 

RS 100,1:;,: R$ 4.765,71 
e.__ 87794 2.1 9 Revestimento com massa .:.n,ca ~ 4i,60 40,01 4813 2 290,99 RS 53,44 R$ 2.543,74 

53- nubo concreto armado. classe PA-1 PB 
SUMOS DN 1000 

-46,00 380, ~6 457,33 21 951,84 l,s 2 110 mm. para aguas p1uv1a1s 'NSR 8890) -
,ravess1a correge 

523,60 R$ 25,132,80 
92815 2111 ~;~~n~a;~:~~ad~~~aº) de concreto diâmetro! 46 00 129.44 155,72 7 474,56 

RS 224,05 R$ 10.754,40 
4730· 2 112 Pedra tipo rachão m' 14,05 61,25 73 68 , 035,20 
INSUMOS RS 127,35 R$ 1.789,27 

95880 21 13 !Transporte com caminhão basculante de 6 TxKM 533,90 1,04 1 25 667,38 
m=', em via pavimentada. DM- ate 30 KM 

R$ 1.25 R$ 667,38 
!Concretagem piso (preench:mento rachão) 
Fck 30 

97096 2 1 14 Mpa. espessura 15 c~ 1<mçamento. m' 7 00 422,34 508.08 3 556,56 
adensamento e acabam.:::1to R$ 7S4,16 R$ S.489,U 

u !CORTE E ATERRO 1 
Escavacão horizontal. mclu1lidO carga 

1 

descarga e transporte em seio de 1" 
categoria com trator de 

rn' 368 03 1 ~ 58 13,93 5 12ê,66 101~35 2 21 esteiras (~50HPl:..ã;rn1a 3 18m'J e 1 
carr:•:1hào basculante de í0,.., 1 dmt até 1 
\2oom ,s 19,36 R$ 7.125,06 

6081· 222 1Arg11a para aterro ret1•aco e~ 1:::z,Ja com m' 2 445,33 30,S4 36 74 89 841.42 
INSUMOS rar.spo1:e até 10 r<':m ,s 81.74 R$ 199,881,27 

96385 223 Execução e compacta:;ao de aterro com m' 2 8i3.36 10 ,e 12 26 34 4~1 79 
solo preoom1nanteme11e arg1losr, as 19,25 R$ S4.157,18 

2.3 DRENAGEM DA VIA 
Boca de iobo s1mp1es 'etê>ng,.1a- em 

2 31 
alvenaria de 

Ur.1d 4,00 i 269 5i 1 5~7,3.; 6109.36 
1 

97956 blocos ce concreto (0 6 :.. ; ex 1 2 n~ - gura 
,1po cr.apeu e tampa ::cncrdo 

1 !RS :.350,00 R$ 9.400.00 
7745- 2 32 Tuoo cor.ereto armado. clasf.e PA-, ;:;2 16,iJO 

1 
iOO 77 12;,23 1 939.oS 

INSUMOS DN 400 r-m, para águas p:úv,a1s ',~8~ ! 
1 8890\ RS :so,37 R$ 2.405,92 

92809 233 As.sen~amen:o 0e tubo oe concreto é.ãmetro lé.00 51.43 \!' E7 989,92 - 400 mm 11unta rig+da) R$ 100,45 R$ 1.607,20 
AVIMENTAÇAO ASFALTICA 

:--
212.502.05 R$ 1.537.562,45 

1 99064 31 Locação de pav;mentação 17744 O 87 1,05 186,31 'RS 1,05 R$ 186,31 
!Guia (me10-f10) e sarjeta con;ugados de 

1 lcoccce:o. moldada ,n loco com"''"'º" 
94267 3.2 91.,1a 13 cm ba!.e >e 22 cm aliuril, sar1e:a :,o 395,27 45,03 54,17 

1 
21 411.78 

cm base x B 5 cm altura 

1 R$ 98,90 R$ 39.092,20 
Execução e compactação de ::i.::ise pa;a 

96396 33 pav,mentacão de onta graduilda s1mpics r.f 30; ,08 116,66 140.'34 42 25:'.J.t7 
espessura 15 cm R$ 251,88 R$ 75.836,03 

95880 34 Trar,sporte com cam1nt1l10 tascwlante je 1 8 TxKM 11 140.00 1,04 1 25 13 925 00 
m~. em v,a pavimentada, OMT ate 30 KM 

R$ U5 R$ 13.925,00 
54.03 240- 35 imprimação betwm1nosa 1:n;::.errnean111za;1tr: • :,:; 2 007,22 8.48 10.20 20 473,64 
CDHU 184 CM 30 R$ 13,22 R$ 26.535,45 

96402 36 Imprimação betummosa ligante• RR:?C rn' 2.007,22 2 96 3 56 7 145,70 RS 5,09 R$ 10.216,75 
95995 37 Camada de rolamento em concreto asfált1ca m' 80,29 1 091 88 1 313,53 105 463.32 

us;nado a quente {CBUQ). espessura 4,0 
cm RS 17.064,74 R$ 1.370.127~7 

95877 39 ransporte locai de massa asfalt1ca - m~x km 883 ',9 1,55 1 86 1642,73 
pavirr:entaç5o wrcana { 11 K:T'J 1 RS l,86 R$ 1.642,73 

4 ICALÇAMENTO 1 51.202,80 R$ 59.960,09 
Execução de ;,asseio (calçada e rampa de 

1 

acess1b1l1dade,1 em concreto i.;s,nado 
espessura 6cm com Junta ce d11a1ação em 

m' 536.94 79,27 51 202,60 94993 41 madeira incluso 95,36 
lançamento e adensarnentc- iargurc1 ae 1 
í ,50 m do passeio 

1 RS J..11,67 R$ S9.960,09 
SINALIZAÇAO 14.086,05 R$ 1'.224,36 
Forn e 1mp1an'.ação placa sinal1z SE:m1-

1 reflet.va - completa (2 placas smalc:;;:ção 

5213418- s1cro $1 Parad<' Obr1gatcna· J - lados com 0,35:-n -

1 

cn' U8 3!;.8 84 479 80 566,16 
área ce O 59m·· 

i por placa, RS 657,79 R$ 776,19 

21015- Tuco oe aço carbono 1poste, ga1van.zaao i:i 

1 

1NSUMOS fogo, o,dmetro nominal O 015n·,. e!.pessura 

52 da parede 3,0 mm em barras co:n I. 2 840 ~ í 7 35 ".41,7i' 1 190,87 
metros ae comprimer.to 

RS 243,11 R$ 2:.042,12 

fecnado na pé.ir,e superior co:n: ;s:o;s, ! j 
~rosna po!.,çdo da placa e aíer'.~ dnt•·;lfo : 

1 

01doda :,a parte 1nfencr. forr,ec1ma,~:o e 

1 

s:a,ação- p,a-:a de 

1 
tParaca Obr1çatoria 



5213418- s1cro 

21015-
INSUMOS 

5213418 - s1cro 

21015-
INSUMOS 

102509 

5219605. s1cro 

53 

/~e~:;11:a
1~~~;~~;a01~

1
:~=c~~~1~a!ea~;o 

·c1clo~a,xa··) -
diâmetro de O 50rr- - art:a de :20:n• ;:ior 
placa) 

[l ubo de aço carbor,o (poste] gaivamzadc a 
fogo. diâmetro r,omrnal 0.075m. espessura 
da parede 3.0 mm em barras com 4,2 
metros de comprimento fechado na parte 
SJ;,error. com 2 /dois) furos ,'la posição oa 

5 4 placa e alerta an~1-giro soldada na parte 
inferior - fornec1mento e 1ristalação - placa 
de 

5.5 

56 

57 

58 

C1c1ofa1xa 

Forn e 1mplan:acão placa smaitZ Sem•
renetNa - comp1eta t4 placas 
denominativas- O 45xG 23-
area de 0.104m~ por placaJ 

Tubo de aco carbono I poste; galvar,iia.:o a 
.ogo, diâmetro nor-:1rial 0,:J75m espessura 
da parede 3.0 mm, em barras com 3.0 
metros de compr.mento e a1ertn ant1-g:ro 
soldada na ;;arte -r,ferro:-. fornec1men:o e 
1nstalacão 

1 

Sina11zaçao ~or:zoma1 com w::a 
retrorref!et,va a base de res1n.:, acr:11ca com 
m1croesferas de v,áro 

Fom e co,ocação de tacha ref1et 
b1d1rec1o~a, 

m' o.se 

8,40 

m' 0,42 

6 00 

m' 193,55 

u~1d ,s.: ao 

388 84 479 80 =7 
1 ,s 657,79 R$ 526,23 

117,85 141.77 1 190,87 

R$ 243,11 R$ 2.042,12 

398,84 479.80 201.52 

RS 557.79 R$ 276,27 

117,85 141.77 850,62 

RS 243,11 R$ l,458,66 
28.24 33,97 ô 574,89 

,s 48,25 R$ 9.338,79 
i3,40 i6,"'.2 3 12728 

,s 23,5:;! R$ 4,582,28 

472.321,95 R$ 1.974.607,36 



RES: ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
GABRIELA Mendes Gu,deroli <gmguideroli@autemengenhana.com.br> 
'Zelio A. Moretto Jr.' <zelio@jaboticabal.sp.gov.br> 

FABIANO Eduardo Da Silva <fesilva@autemengenharia.com.br>, 'CLAUDIA Elaine Aparecida de Carvalho' 
< ceacarvalh o@sa nenengen ha ria. com. br> 

<gabrielamg@autemengenharia.com.br> 

24/06/2022 17: 21 

orçamento.xlsx ( ~47 KB) 

AVISO LEGAL 

:=:'>ta ,i,t:•1:::.a•1t•1.1 

~-<s:,~erl\ ~ P:,t· tri..,.,r. 

GABRIE' .. 
s1~:t:: 

·,e!. (16 

:tC-

De: Zelio A. Moretto Jr. [mailto:zelio@jaboticabal.sp.gov.br) 
Enviada em: terça-feira, 14 de junho de 2022 10:31 
Para: gmguideroli@autemengenharia.com.br; karla.carvalho@autemengenharia.com.br 
Assunto: ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA • DISPENSA DE LICITAÇÃO 

À EMPRESA: 

AUTEM ENGENHARIA L TDA. 

Vimos solicitar cotação para o OBJETO a seguir: 

--< i\ ~. -~ -~--~-~"-'•· -~~·~~=-=-~--
1 i \ .) •• 

;:' t-1-G:~pEC2~~~ 
- ' ' 

~- . ~ - ----- ~-

contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de 
Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP). 

JUSTIFICATIVA DESTA SOLICITAÇÃO: Após realização de 03 tentativas de contratação através de processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS resultarem 
DESERTAS, encaminhamos esta solicitação para possível contratação por dispensa, balizados nas diretrizes da lei 8.666/93, sendo mantidas todos os requisitos e 

~igências habilitatórias definidas conforme constaram no último edital referente ao '>bjeto, 

Jue ARQUIVO anexado contendo: 

- OBJETO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA; 

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA; 

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

• MODELO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA; 

- PROJETOS. 

Sem mais, aguardamos o Prazo para resposta da referida Cotação até dia 20/06/2022. 

At.te, 

zelJ.O Ancõruo ~oa,:ir_ ;.1_i Jun.;,.,:,r 
Aqer,t,: t.Cl'rl_r,.::;t'".:it: 

PREFEITURA OE JABOTICABAL 
Departamento de Coopr~s 
16 3:.~·;,-33,:: 32;9-;;.-



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

DEPART,AívJEt'-iTO DE GEST.Ã.O DE Mi\TER.iA,L E PATR!MÔN!O 

Ofício DGMP nº 269/2022 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Assunto: Obra de ;,1te1<igação Residencia[ >~ jcão fv1aricato 

MANIFESTAÇÃO 

Trato-se do pedido de contratação de emo,e<;a de engenharia ooro 

8.666/93 - e ciL:+orizaao pele Secre+c,;a de G-::·ver:~'.), conforme despacho às fls. 116 e 1 : 7 

,: ''" Autem Engenharia (fis. '7 i o 173:. s&ndo o O:'(:Cn;e:-do elo primeiro o de ,T1er,01 voiv. 

quanto aos vaiores co1,tc.:ntE:s no planilha orçamentária das propostas. 

' . ~:::_,.........,____ .. 

--= .,..,.,.._~:L -.i~i.¾-_ 
.. ,. Õ~Aí~S 

< ~----..... ~.,_ ._) ;· C1 O ; . - \ :.::: 
-r-



T- -----~fi <~ ~- (Jt; -- · 

i N:_s\{;i '.y de 20'#- l 

' ~ }-__, . \ protco,C•>- ; 1 =,; 
'~ ' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO 

Processo 5162-4/2022 - Contratação para obra de interligação Com. João Maricato x 

Residencial 

Assunto: Análise da Planilha Orçamentária 

Considerando o valor proposto na cotação para contratação de serviços 

(folhas 129 à 159); 

Considerando que 2 (duas) empresas apresentaram proposta orçamentária 

para execução da referida obra; 

Concluímos que a empresa NOVA ERA LOCAÇÃO E SERVIÇOS, deve 

continuar com os trâmites para contratação, uma vez que foi a única a apresentar proposta 

orçamentário inferior à planilha do município. 

Atenciosamente! 

Jaboticabal, 29 de Julho de 2022. 

11 

.._, 0 '" 

1 11 //~ 
f\ ,/ 

c::::::=c-:-::::1:i±-r-.--,-,~~e:-:-:ida Filho 

j 506.921.428-6 



Número da RC 
1035/ 2022 

Prefeitura i\1 unicípaí de .Jaboticabai 
CNPJ: 50.387.844/0001-05 

002 - PREF.MUN!C.DE JABOTICABAL 

Unidade Administrativa Requisitante 002.010.001.000.000 
DEPTO DE CBR,i\S 

REQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS 

Data da Requisição 
14/03/2022 

'------ ---------------- --------------- ---- --------- --------------~-------·-- -- --·-··-----· ·---- -- ··-- - - ---------- -----·-----------
:DíSCRiMINAÇÃO DO PEDIDO 

Item Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Estimado i 
1 

2 09.53.0017-8 í .OOC' 472.321.9500 472.321,95 / 
COf\JTR_A.TA.Cí\O L1E Ef"v•'iPF~::S,A t:S~·E(',i.::i,~_L?~A,U,.s_ :::\-1! REGi;,JE: DE F:;V:µREr1·.b._Q,~ GLOB.AL. t~Of11l FO\~t~EC!i\~~f\-i'C: 
CE Lt2\TCRL;L E i/iÃC OE C-BRP" 1 PP,S:.A EXECLÇ.4C OE SER'✓!ÇC) OE DREN/..GC}Ji ~ Pt\Vlrv1ENTAC.ÀO DC VIA 
JRBA~~A NA !NTERLIG.A.ÇÃO DO BAiRRO RESIDENCIAL JABOTICABAL COM A RUA COMENDADOR JO.Ã.O 
fv:ARiCATO 

· T~oc de Custo Exr:;rclcio Estimativa de Custo Total 472.321,95 

Núrn·ero 
' 

CEP': : ,-'J'._,__ 1 

i ,:_ .,i:lção 2022 - 873 Vínculo: 01.110.00 
C!assif. Funciona! 154510024 1028 
2022 - 873 Vinculo 05.1 -'!O 0ú 
C/2ss:f FuncioriaL ! 545 í 002-<- 1028 

Elemento da Despesa 44905100 / 99 - OUT OBRAS E INSTALAÇÕES 1 

44905'!00 ! 99 - OUT OBRAS E INSTALAÇÕES 1 

iEvento 009.010 PAVIMENTACAO GUIAS E OUTROS i 
j1---; O_b_s_e_rv_a_c_, ã_o_e_o_u_E_x_i_g_e_n_c-ia_~_M_í_n_i_m_.a_s _________________________________ 7 
; J;s:~a;e:r, e ?avi:--;1entação Urbãna - ínter!igaç.ão do Ba;:10 Rcsidenci2i jê,::vticabi?.! cJr:: a H;.:a Cornen.:::aco, João r~·1a::catc. 

__ ~-~~.: :..:: r,= ;:asse,.:,<;·~ r/i 88584 :120;·9 _ C;:s:sc2.::; Q;:4i,~.?-.:1.~ 

!For.te de Recursos/Convênio 
/:·'. ~RÓPR!O:' 52 TR.t.NSF ~ED 

Justificat:va de Compra 

Qf 08'2022: 
'J,enage;r e Pavi:r,en:ação Urbana - Interligação do Sairro Resic2noia! Jabot:cabal oom a Rua Comendador João Mancaio. 
=-··Jr•::2~:: :ie repssse O(;u nº 88584-; /2·Jl 0 - Op,2raç5o ",;f:,4.~2<'1~ 

Data da Ernisstc, 

·------------------------------------------------------1 



■ ~;~;:~~~:A MUNICIPAL DE JABOTiCABAL 

NOTA DE RESERVA 
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
i:V0.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV Pt;SUCOS 
:Y, :C.01 - DEPTO DE OBRAS 

.- Reserva 
, :,,-·.::;, 02 ::;:Jstc 

, - F;i=:C:iJRSOS PROPR!OS 009.010 - PAViMENTAÇAO GUiAS E OUTROS 

1 Rec;:Jisição 

í.:3/J3/2G22 

CNPJ. 50.337 8441GOG·:-(1:; 

i Número I Fol:-a 

! 2086 1 

, ll 90 51 e-o - OBRA.SE iNSTALACOES 873 7 5 451 0024 1 028 - fnfra-estrutura Urbana 

C:-edor 

l- Valores 

1 
234.000,00 0,00 233.571,95 428,05) 

Histórico --------------------

---- Por Extenso 

Rcse;-·,,,ra ~:.rG'_sr,,2:-;:e c;s · --.~2;:~c;C? .. -: CJi-:·1 e '..:.i,lê"":·ia de 1\ifat-?~i2is 
21Cl'J103~ 

--------------------

21:::: t)'~;; 3:5 / 

1 

Total 233.571,95 i 

CONTADORA - CRC1 SP307857/0-C 



PREFEiTURA MUNICIPAL DE JABG T!CABAL. 

CEP: í4.870-900 

NOTA DE RESERVA 
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
02 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBUCOS 
02."i0.01 - OEPTO DE OBRAS 

j Even~o 

í 52 - TRANSFERENC!A RECURSO FEDERAL / 009.010 - PAVII\/JENTAÇAO GUiAS E OUTROS 
1 

Jr.f~a Í Requt~ição P:-o::essc 

24i03/2022 . 21001035 

:-- Ootaçao 

CNPJ: 50.387 .844,,.00Ct-CE. 

IE 

Numero 

2158 

4.4.90 51.·]C - OBF-<,;S:: 1NS IALACOES 873 ~, 5.45-1 .0024. í 028 - lnfra-estruturn Ur0ana 

Vaio,es 

238.750,0G 

Histórico 

··-· 

0,00 238.750,00 

Reserve P:Jv::;;:--i;er-1:e :e :;1~e;r3ç2: co:; 0 S:ste:-r1a ~je /1/;.:Ee'.°:ais. 
L'.i ,_:;:;--r O~;: 

o,ooi 

238 750,00 2:33 750.00 \ 

Total 238.750,00 
:--- Por Extenso------------------------------------------~ 

·' 'DJze,7!0s e Tr 1:-i:a E: Oito ~/ide Setecentos e Cinql1&i;ta Reais""'" 

G!:sc:. Antcn:o Me:enCa 

CER23500 - SMAr<apd ir.1cn-:;mica Ltda 



01/08/2022 11 :02 Locamail :: Documentos de qualificação 

Assunto: Documentos de qualificação 
r· --, PREFEITURA 
~--~ MUNICIPAL 

-. 

De <angela.gimenez@jaboticabal.sp.gov.br> ·· 

Para: <novaerabtos@gmail.com> 
··-· OE JABOTICABAL 

Data 01/08/2022 11:03 

• Documentação - Dispensa de licitação - Interligação Residencial x João Maricato.pdf ( ~231 KB) 

Bom dia 

Segue arquivo contendo 2 documentação necessária para a formalização contratual do processo 
de dispensa de licitação visando a contratação de empresa especializada, em regime de 
empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de 
Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua 
Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP), junto a vossa Empresa no 
valor total de R$472.321,95 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e 
noventa e cinco centavos). 

~olicitamos que a referida documentação nos seja encaminhada até as 10h00 do dia 04/08/2022, 
,:mto ao Departamento de Gestão de Material e Patrimônio desta Prefeitura, localizado à 
r _Jlanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra nº 160 - bairro Vila Serra, Jaboticabal/SP. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição 

Att 

• 

ANGELA P. G. DE OLIVEIRA 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

PREFBTURA MUNK:IPAL DE JABOTICABAL 

httos://webmail-seguro .com.br/jaboticabal .sp.gov. br/? _ task=mail& _ safe=0& _ uid= 1871 & _ mbox=I NBOX.enviadas&_ action=print&_ extwin= 1 
1/1 



Fls . 
. Prefeitura Municipal de 

~Jaboticabal 
Proc nº: 

Protco. 

5162-4/2022 

"$; 

1 - HABILITAÇÃO 

1.1 • A proponente deverá apresentar os seguintes dcJ-:t1~entos: 

1.1.1 - Cópia do Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, adequado à categoria do objeto licitado. 

1.1.1.1 - Caso existam certidões vinr.11IRd2s ao CRC com prazo de 
vencimento expirado na data da abertura ria sessão, a licitante deverá 
acrescentar as certidões devidamente atualizadas ao conjunto de 
documentos habilitatórios solicitados. 

1.1.2 • Declaração informativa constando que, caso vencedora, a licitante 
prestará garantia de execução contratual fixada em 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, a ser recolhida nntes da af.sinatura do instrumento de 
contrato, nas modalidades previstas no art. fG da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. (Anexo VIII) 

1.1.3 - Comprovação de patrimônio líqu:d•> mínimo de R$47.232,19 
(quarenta e sete mil, duzentos e trinta e dois J-3nis e dezenove centavos), 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estirn~tio da contratação, atestada 
mediante cópia do último balanço patrimonial. 

1.1.4 - Balanço Patrimonial e demonstraç: es contábeis do último 
exercício social, já exigível e apresentado nc1 ·j,:,r~'.13 d'.3 lei, que comprovem a 
boa situação · financeira da empresa, ved=1da a · sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. 

1.1.4.1 • Será considerado aceitável e Ba!anço Patrimonial que 
satisfizer no todo, os seguintes critérios: 

a) Endividamento Total (ET) mcmo~ ou igual a 0,5 (zero vírgula 
cinco), apurado de acordo com 3., ~eguir.te fórmula: (Passivo 
Circulante+ Exigível a Longo Prazo)/ Ativo Total; 

b) Liquidez Corrente (LC) maior ou .:.~uai a 1,0 (um), apurada de 
acordo com a seguinte fórmula: r\tivo Circulante / Passivo 
Circulante; 

e) .Llguidez Geral (LG) maior ou Í[i'.'.al a 1,0 (um), apurada de 
acordo com a seguinte f6rrr.1..:la: {/..l'.'O Circulante + Realizável a 
Longo Prazo)/ (Passivo Circu!a:ite -:• Exigível a Longo Prazo); 

Página 1 rle 27 
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. Prefeitura Municipal de 

~Jaboticabal 
~ 

lr-1s . 
1 Proc nº: 5162-4/2022 

Protco. 
1 

d) Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,0 (um), apurada de 
acordo com a seguinte fórmula: Ativo Total / (Passivo Circulante 
+ Exigível a Lor.go Prazo). 

1.1.5 - Declaração de aptidão, expressando que a licitante conhece e aceita 
todas as condições do edital e as normas fixadas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações; que procedeu à análise ,:!o Projeto Básico, Memorial 
Descritivo e Planilha Orçamentária, anexos e'.) r:resente edital, e que está 
apta a Cl.! nprir o objeto licitado. (Anexo VII) 

1.1.6 - Credenciamento do roprese=-ita;1td legal da licitante para 
participação ativa na sessão de abertura, apre.~ontando os documentos a 
seguir: 

1.1.6.1 - Tratando-se de representantP. legal, o estatuto social, 
contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
registrado na Junta Comercial, no quH! estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumlr ol.'rigações em decorrência de 
tal investidura, em original ou cópia auteri~'.::-ada; 
1.1.6.2 - Tratando-se de procurador, a p:·ccuraoão por instrumento 
público ou particular, da qual const;-1 :1. poderes específicos para 
ne Jociar preço, inte!"por recursos e desistir de sua interposição e 
praticar os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 
correspondente documento dentre os indicados na cláusula anterior, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. {Anexo IX) 

1.1.7 - Registro ou Inscrição atualizada da empresa na entidade 
profissional competente - CREA (Conselh0 .· Regional de Engenharia e 
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). 

1.1.8 - Registro ou Inscrição atualizada do{tLresponsável(is} técnico(s} 
na entidade profissional competente -· CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho d':-1. Vc:11itetura e Urbanismo). 

1.1.9 - Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, 
profissional detentor de Anotação de Res::,o!lnahilidado Técnica (ART) por 
execução de obra de característiccis semelhantes ao objeto da presente 
licitação. A comprovação poderá se dar por meio de: 

a) contrato social, no caso de sócio da cmp:-esa; 
b) carteira de trabalho ou ficha de emµrer,ado, no caso de empregado 
da empresa; cu 
c) contrato de prestação de serviços (Cor.forme Súmula nº 25 do 
Egrégio TCE/SP). 

1.1.10 - Certidão de Acervo Técnico (C:.T) para comprovação de 
capacida·!e . técn:co-profissicnal, c.levida!ne:·1~e registrado na entidade 
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profissional competente (CREA ou CAU). (Conforme Súmula nº 23 do Egrégio 
TCE/SP) . " 

1.1.11 - Atestado(s} de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, registrado nas entidades profissionais 
competentes, que comprove aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, prazos e quantidades, esta última 
admitindo-se quantitativos mínimos de prova de execução de serviços 
similares, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro 
percentual que venha devida e tecnicamente justificado (Conforme Súmula nº 
24 do Egrégiq TCE/SP) 

1.1.12 - Declaração de c1encia, atestando que é de conhecimento da 
licitante a faculdade de efetuar visita técnica ao local onde será realizada a 
obra. (Anexo VI} 

1.1.12.1 - Caso haja interesse em proceder à visita técnica, a 
interessada deverá solicitar agendamento junto à Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turismo, através do telefone (16) 3209-3303. 

1.1.13 - Declaração de comprometimento, atestando que a licitante possui 
os documentos listados a seguir, e que os apresentará até o momento da 
assinatura do Contrato, caso vencedora. (Anexo V} 

a} Ficha de registro dos empregados que forem realizar atividades no 
canteiro de obra; 

b) PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou o PCMAT 
(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção); 

c} PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 
d} ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) dos empregados que forem 

realizar atividades no canteiro de obra; 
e} Comprovante de treinamento admissional e periódico para os 

trabalhadores, de modo a garantir a execução das suas atividades com 
segurança; 

f) Comprovante de fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção 
Individual; 

g} Comprovante de contratação ou designação de profissional técnico 
especializado em segurança do trabalho para o acompanhamento do 
cumprimento dos preceitos legais relativos às normas regulamentadoras nas 
atividades de construção civil para o Município. 

1.1.14 - Declaração Conjunta de inexistência de fato impeditivo, atendimento 
ao Art. 9° da Lei Federal 8.666/93, cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIII da 
C.F./88 e indicação de regime jurídico. (Anexo li) 

1.1.15 - Para usufruir o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado 
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às Microempresas e Empresas de Pegueno Porte, aquelas enquadradas 
como tais deverão apresentar Certidão Simplificada, ou equivalente, 
expedida pela Junta Comercial da sua sede, nos termos da IN nº 103/2007 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNR), em original ou cópia 
autenticada, exceto aqueles emitidos e condicionados à autenticidade por 
meio de portal eletrônico do órgão expedidor. 

1.1.16 - Declaração de prestação de informações obrigatórias para 
contratos administrativos e atos jurídicos análogos, de acordo com 
assinada pelo representante legal ou procurador. (Anexo Ili) 
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

MINUTA DO CONTRATO 

5162-4/2022 

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com 
fornecimento d(; material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação 
no Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador 
João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse OGU nº 
885841/2019- Operação 1064482-38. 

Contratante: 
Prefeitura do Município de Jaboticabal, Pessoa Jurídica de direito público interno, 
CNPJ nº 50.387.844/0001-05, com sede à Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues 
Serra" nº 160, em Jaboticabal-SP, neste ato representada por seu Prefeito 
Municipal, senhor Emerson Rodrigo Camargo, doravante designada 
CONTRATANTE. 

Contratada: 
Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede à Rua XXXXXXXXXXX, Bairro 
XXXXXXXXX, cidade de XXXXXXXXXX, Estado de XXXXXXXXX, CEP XXXXX:XXX, 
inscrita no CNPJ XXXXXXXXXXXX, Inscrição Estadual XXXXXXXX, telefone (XX) 
XXXXX XXXX e fax (XX) XXXXX XXXX, representada por XXXXXXXXXXXXXXX, 
RG XXXXXXXX e CPF XXXXXXX, doravante designada CONTRATADA, têm entre 
si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, a execução dos 
serviços descritos na Cláusula Primeira do presente contrato, em razão do Processo 
Licitatório, Processo de Dispensa de Licitação, conforme Processo 
Administrativo nº 5162-4/2022 e mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 

GESTOR DO CONTRA TO: 
ALBERTO CLÁUDIO DE ALMEIDA FILHO 
Chefe de Gabinete - SEPLAN 

FISCAL DE EXECUÇÃO: 
PAULO TADEU ZUCOLO 
Engenheiro da PMJ 
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Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com 
fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação 
no Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador 
João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse OGU nº 
885841/2019 - Operação 1064482-38 conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro, anexos e parte integrante do edital de 
licitação, modalidade Processo de Dispensa de Licitação nº 5162-4/2022. 

A CONTRATADA deverá seguir todas as diretrizes do referido edital e da 
proposta apresentada. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua 

assinatura. 
O prazo para a execução será de 06 (seis) meses, conforme cronograma 

físico-financeiro e contados a partir da emissão da Ordem de Serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O preço estabelecido para a execução dos serviços descritos na Cláusula 

Primeira, é de R$ ............ (XXXXXXX). 

Os pagamentos serão efetuados em Depósito Bancário, no Banco XXXXXX, 
Agência XXXXXX, Conta-Corrente XXXXXXX, contra apresentação de 
documentação tiscal. 

Dos recursos: o aporte orçamentário e financeiro necessários à cobertura 
das despesas da presente licitação serão contabilizados a conta da Funcional 
Programática conforme segue: 

02.00.00 - Prefeitura Municipal de Jaboticabal; 02.10.00 - Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos; 02.10.01 - Departamento de Obras; 4.4.90.51.00 -
Obras e Instalações; 15.451.0024.1.028 - Infra Estrutura Urbana. Ficha: 873 
Vínculos: 
01.110.00 - Geral Total 
02.110.00 - Geral Total 
05.110.00 - Geral Total 
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O presente contrato tem fulcro legal no Processo de Dispensa de Licitação nº 
5162-4/2022 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 
São obrigações da CONTRATADA: 

• providenciar, junto às concessionárias de serviços públicos, as ligações 
indispensáveis à execução da obra em prazo não superior a 15 (quinze) dias 
corridos; 

• protocolar, no órgão municipal competente, pedido de expedição de Alvará de 
Construção em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos; 

• fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Contrato no CREA 
do Estado sede da Licitante e ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT do Contrato no CAU do Estado sede da Licitante em prazo não superior 
a 15 (quinze) dias corridos; 

• providenciar, junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, a obtenção do 
Certificado de Matrícula e Alteração da Obra (Matrícula CEI) em prazo não 
superior a 15 (quinze) dias corridos; 

• executar a obra mesmo sem o repasse de pagamento do órgão concessor 
pelo prazo mínimo de 90(noventa) dias sob penas previstas na Lei Federal 
8666/1993; 

• Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista, obrigando-se a 
saldá-la na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal; 

• Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecida na legislação específica de acidente do trabalho, quando em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer da 
obra e em conexão com ela, ainda que em dependências da Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal; 

• Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas a este processo licitatório e respectivo contrato, originariamente 
ou vinculados por prevenção, conexão ou contingência; e 

• Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta Concorrência. 

• A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, nem poderá onerar o objeto desta 
Concorrência, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa e passiva, com a Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal. 

• Executar o objeto contratado, descrito na cláusula primeira do presente com 
total zelo e eficiência, responsabilizando-se pela saúde dos seus funcionários, 
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encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais de âmbito municipal, estadual 
e federal, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos 
sob sua responsab:lidade, devendo apresentar, de imediato, quando 
solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

• Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 
do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados 
da Contratada intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

• Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente contrato, 
devendo manter, como membro da CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes-do Trabalho, um elemento que esteja prestando serviços neste 
contrato. 

• Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e 
idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 

• Apresentar a cada pagamento, as guias de quitação para com o INSS e 
FGTS, bem como o diário de obras contendo o . nome e função dos 
funcionários da mesma que estão prestando serviço na obra. 

• A contratada ainda será a responsável pelo fornecimento de combustível, 
estadias e alojamentos para seus funcionários ou prepostos durante a 
execução dos serviços, caso seja necessário. 

• Responsabilizar-se por todo e qualquer tipo de equipamento e material de sua 
propriedade, alocados à obra. 

• Apresentar ART de execução da obra, no prazo máximo de cinco dias da 
emissão da ordem de serviços. 

• Fixar no local da obra, placa metálica de sua identificação de acordo com as 
exigências da Contratante. · 

• A Contratada_ terá em posse e deverá fazer cumprir o REGULAMENTO DE 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO em 
atendimento à legislação vigente e aplicável a todos os prestadores de 
serviços da Prefeitura Municipal, para exercerem atividades a que diz respeito 
o respectivo instrumento. O citado Regulamento será fornecido pelo Serviço 
de Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal. 

• A contratada ficará obrigada a apresentar à Secretaria de Planejamento, os 
seguintes documentos, quando do recebimento da Ordem de Serviços, sob 
pena de descumprimento contratual e aplicação das penalidades cabíveis: 
1 - a ficha de registro dos empregados que forem realizar atividades no 

canteiro de obra; 
li - o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou o PCMAT 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 
Ili - o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 
IV - os ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) dos empregados que forem 

realizar atividad~s no canteiro de obra; 
V - comprovante de treinamento admissional e periódico para os 

trabalhadores, de mbdo a garantir a execução das suas atividades com segurança; 
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VI - comprovante de fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção 
Individual; 

VII - a contratação ou a designação de profissional técnico especializado em 
segurança do trabalho para o acompanhamento do cumprimento dos preceitos 
legais relativos às normas regulamentadoras nas atividades de construção civil para 
o Município. 

São obrigações da Contratante: 
Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na Cláusula Terceira. 
Exercer plena fiscalização quanto da execução das obras. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A rescisão contratual poderá ser determinada: 
Por ato unilateral. e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados a 

seguir: 
1) não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
2) cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
3) atraso injustificado no início dos serviços; 
4) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada; 

Em caso de rescisão, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7 .1. O atraso injustificado na execução do cronograma físico ou o descumprimento 
das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de 
0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, uma vez comunicada, oficialmente ou descontada da garantia 
oferecida. 

7 .2. Por inexec11ção total ou parcial do objeto desta Concorrência, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes 
sanções: 

7 .2.1. Advertência; 
7.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial ou 
descontada da garantia oferecida; 

7 .2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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7.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a rec::bilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 

CLÁUSULA OITAVA- DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA 
A Contratada neste ato presta garantia na modalidade xxxxxxx, para 

execução da obra, .nos art. 56 da Lei 8.666/93 e edital de licitação, no valor de 
R$xxxxxx, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

A garantia prestada será liberada ou restituída à contratada, após a 
expedição pela contratada no termo de recebimento definitivo da obra. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Jaboticabal, para qualquer procedimento 

relacionado com o cumprimento do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em, até 25%(vinte e cinco 
por cento), do valor atualizado do contrato. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 4 
(quatro) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

· Jaboticabal, aos xx de xxxxxx de 2022. 

Contratante 

Contratada 

Testemunhas 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRA TOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

CONTRATADA: ______ _ 

CONTRA TO Nº /2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO ---

5162-4/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, 

com fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de 

Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua 

Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse 

OGU nº 885841/2019 - Operação 1064482-38. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de 

sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 

eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

e) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 

que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados 

no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 

Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem do~ prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
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d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados 

estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP -

CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções nº 01/2020, 

conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 

consequente publicação; 

b) Se for o ca~o e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Jaboticabal, aos ...... de ....................... de 2022. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Cargo: Prefeito de Jaboticabal 

CPF: 218.870.108-90 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Cargo: Prefeito de Jaboticabal 

CPF: 218.870.108-90 

Assinatura: -----------------------
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----------------------
Pela contratada: 

Nome: ------------------------Cargo: _______________________ _ 

CPF: ------------
Assinatura: ----------------------

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Cargo: Prefeito de Jaboticabal 

CPF: 218.870.108-90 

Assinatura: ----------------------
GESTOR DO CONTRATO: 

Nome: ------------
Cargo: ___________ _ 

CPF: ------------
Assinatura: -----------

DEMAIS RESPONSÁVEIS: 
Secretaria solicitante: 

Nome: ------------
Cargo: Secretário Municipal de _______ _ 

CPF: ------------
Assinatura: ----------------------

Página 13 de 27 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 



Prefeitura Municipal de 

~Jaboticabal 
~ 

ANEXO li 

Fls. 

Proc nº: 

Protco. 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

À 
Presidente da Comissão Municipal de Licitações 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Sr8. Presidente 

5162-4/2022 

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), 
inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , através de seu representante 
legal/procurador, DEC_LARA que: 

(a) está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que 
rege o certame acima indicado, bem como tem ciência das penalidades nas quais pode 
incorrer, em caso de descumprimento com tais exigências, em conformidade com o disposto 
no art. 4°, inciso VII, da Lei nº 10.520/02; 

(b) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da 
Constituição Federal; 

(e) inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer 
esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes; 

( d) conhece e não descumpre as vedações constantes do artigo 9° da Lei nº 8.666/1.993; 

(e) está enquadrada no regime jurídico assinalado abaixo: 

D Microempresa 

D Cooperativa 

D Empresa de Pequeno Porte 

D Microempreendedor Individual 

Por ser verdade assina a presente. 

Local e data. 

Assinatura e nº do CPF do declarante 
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

5162-4/2022 

MODELO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA 
NOTIFICAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E 

ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

À 
Presidente da Comissão Municipal de Licitações 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

S~ Presidente: 
A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), 

inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem, para fins de 
habilitação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, prestar as seguintes 
informações para preenchimento de Notificações, Contratos Administrativos e Atos Jurídicos 
A 'I • 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

C.N.P.J.: 1 Telefone/Fax: 1 

E-mail institucional: 

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome Completo: 

Cargo na Empresa: 

C.P.F.: R.G.: 

Data Nascimento: f f Telefone/Celular: { ) 

Endereço residencial: 

E-mail pessoal: 

Por ser verdade assina a presente. 

Jaboticàbal, ___ de __________ de 2022. 

Nome Completo do Representante: 

C.P.F.: 
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

5162-4/2022 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

À 
Presidente da Comissão Municipal de Licitações 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal .• 

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) (endereço ~·ompleto), 
inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , neste ato, representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(e) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação; 

(d} que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 

Assinatura 
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO 

5162-4/2022 

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) 
(endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , neste ato, 
representada pelo seu {representante/sócio/procurador}, no uso de suas atribuições 
legais, DECLARA, sob as penas da lei, que possui os documentos listados a seguir, e 
que os apresentará até o momento da assinatura do Contrato, caso vencedora: 

a) Ficha de registro dos empregados que forem realizar atividades no canteiro de 

obra; 

b) PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou o PCMAT 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção); 

c) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 

d) ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) dos empregados que forem realizar 

atividades no canteiro de obra; 

e) Comprovante de treinamento admissional e periódico para os trabalhadores, 

de modo a garantir a execução das suas atividades com segurança; 

f) Comprovante de fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção Individual; 

g) Comprovante de contratação ou designação de profissional técnico 

especializado em segurança do trabalho para o acompanhamento do 

cumprimento dos preceitos legais relativos às normas regulamentadoras nas 

atividades de construção civil para o Município. 

Local e data 

Assinatura 
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

5162-4/2022 

A empresa (Razão Social da Empresa}, estabelecida na(no) 

(endereço completo}, inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , neste 

ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que teve ciência da faculdade de 

efetuar VISITA TÉCNICA ao local onde será realizada a obra, conforme disposições 

do Edital. 

Local e data 

Assinatura 
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO 

5162-4/2022 

A empresa (Razão Social da Empresa}, estabelecida na(no) 

(endereço completo}, inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , neste 

ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador}, no uso de suas 

atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que conhece e aceita todas as 

condições do edital e as normas fixadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações; que procedeu à análise do Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilha 

Orçamentária, anexos ao presente edital, e que está apta a cumprir o objeto licitado. 

Local e data 

Assinatura 
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DECLARAÇÃO INFORMATIVA 

5162-4/2022 

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) 

(endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.º ......................................... , neste 

ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador}, no uso de suas 

atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que, caso vencedora, prestará 

garantia de execução contratual fixada em 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

a ser recolhida antes da assinatura do instrumento de contrato, nas modalidades 

previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

Local e data 

Assinatura 
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

5162-4/2022 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela 

melhor forma de direito, a empresa _______ , com sua sede na(no) 

nº , bairro ________ , ---- ---- devidamente inscrita no 

CNPJ nº ________ , representada neste ato por seu sócio gerente 

(qualificação), nomeia e constitui seu representante, o Sr. 

(qualificação), portador da cédula de identidade nº _____ , a quem são 

conferidos poderes para representar a empresa outorgante no PROCESSO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5162-4/2022, instaurado pela Prefeitura 

Municipal de Jaboticabal - SP, em especial para firmar declarações e atas, negociar 

os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar os 

demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 

Local e data. 

- Assinatura do responsável pela outorga 
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5162-4/2022 

~ 

ANEXO X 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.110/2020 
Regulamenta os procedimentos para expedição do CRC no âmbito da 

Administração Direta do Município de Jaboticabal 

DECRETO Nº 7.110, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Regulamenta os procedimentos para expedição 
do CRC no âmbito da Administração Direta do 
Município de Jaboticabal. 

José Carlos Hori, Prefeito do Município de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições, e; 

Considerando a necessidade de regulamentação dos procedimentos para expedição 

do CRC no âmbito da Administração Direta do Município de Jaboticabal, e a necessidade de 

atualização de informações sobre os documentos exigidos, de modo a cumprir com a exigência de 

manutenção de registros cadastrais para efeito de l1abilitação, conforme Art. 34, da Lei Federal nº 

8.666/93; 

Considerando ainda os procedimentos para inscrição no Cadastro Geral de 

Fornecedores e a obtenção do CRC para efeitos de participação em Licitações Públicas, na 

modalidade Tomada de Preços, em atendimento ao Art. 22, §2° da Lei Federal nº 8.666/93, com suas 

atualizações; 
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Art. 1º. A abertura de Processo Administrativo para fins de Registro Geral de 
Fornecedores e obtenção ou renovação do Certificado de Registro Cadastral (CRC), no âmbito da 
Administração Direta do Município ocorrerá na forma deste Decreto. 

§1°. O interessado, na posse dos documentos de que trata o art. 27 da Lei Federal nº 
8666/93, se dirigirá ao Sistema Prático de Atendimento ao Cidadão - SIPAC, localizado no Paço 
Municipal, no horário de atendimento (08:00 às 16:30 horas), para entrega da documentação e 
abertura de Processo Administrativo visando a inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores e a 
obtenção do CRC (Certificado de Registro Cadastral). 

§2°. São documentos indispensáveis para a emissão do Certificado de Registro 
Cadastral: 

1 • REFERENTE A HABILITAÇÃO JURIDICA (ART. 28 DA LF Nº 8666/93): 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, ato ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade o exigir; 

li - REFERENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA {ART. 29 DA LF Nº 
8666/93): 

a) Prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF) ou cadastro de pessoas 
jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade para com os Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 
Contribuições Socil'lis; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante, referente 
aos tributos inscritos e não inscritos na Dívida Ativa Estadual do domicílio ou sede da requerente; 
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título Vil-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943. 

Ili - REFERENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 30 DA LF Nº 8666/93): 

a) Registro ou inscrição da requerente na entidade profissional competente, se o 
ramo de atividade assim o exigir; 

IV - REFERENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 31 DA LF 
Nº 8666/93): 

a) Balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado a mais de 03 meses da data da apresentação da proposta; 

b) Certidão de Falência e Concordata expedida até 90 dias antes da abertura do 
Processo Administrativo para requerimento do CRC, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

V - SIPAC fixará em local visível ao público a relação de documentos de que trata o 
inciso anterior e o interessado, no ato da entrega, assinará requerimento especificando a finalidade 
(modelo constante do anexo 1) e declarando sob as penas da lei: 

a) quantidade e a discriminação dos documentos apresentados; 

b) a autenticidade e veracidade das informações e documentação; 

c) o compromisso de comunicar todas e quaisquer alterações ocorridas. 

Art. 2°. A Comissão Permanente de Licitações (COPEL) emitirá o CRC em até 03 
(três) dias da abertura do respectivo Processo Administrativo, devendo o interessado retirar o 
certificado no Departamento de Gestão de Material e Patrimônio (DGMP) da Secretaria de 
Administração. 

§1º. O CRC terá validade anual, condicionado à validade dos documentos 
apresentados, cujas datas de vencimentos se farão constar do CRC. 

§2º. A COPEL publicará, anualmente, aviso aos fornecedores para que procedam à 
renovação dos documentos do Cadastro Geral de Fornecedores através do Jornal Oficial do 
Município, Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União (art. 34 Lei Federal nº 8666/93, §1º). 
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Art. 3°. A atualização de documentos do Cadastro Geral de Fornecedores poderá ser 
realizada diretamente no Departamento de Gestão de Material e Patrimônio, mediante protocolo 
manual, observado o prazo do art. 2°, deste Decreto. 

Parágrafo único. A Presidência da COPEL poderá designar o(s) membro(s) da 
COPEL responsável(eis) pela emissão do CRC, que subscreverá conjuntamente o certificado. 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, ficando revogado o 
Decreto nº 5.724, de 16 de fevereiro de 2012. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 07 de fevereiro de 2020. 

JOSÉ CARLOS HORI 

Prefeito Município 

ADILSON MARTINS 

Secretário de Administração 

Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 07 de fevereiro de 
2020. 
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Modelo de Requerimento e Procuração 

ILMO(A) SR(A} PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
DA PREFEITURA DE JABOTICABAUSP. 

REQUERIMENTO 

Eu, ______________ , brasileiro (a), ( ) casado (a) ou ( ) 
solteiro (a), portador (a) da cédula de identidade RG nº e inscrito (a) no 
CPF sob nº________ residente e domiciliado na cidade de 
__________ , na ____________ , nº ___ , bairro 

neste ato representando a empresa 

-----------------------, inscrita no CNPJ sob 
n º __________ _, Inscrição Estadual nº _________ , com sede 
na cidade de no endereço da 
____________ , nº __ , bairro ________ , conforme 

Instrumento de Procuração em 
requerer: 

anexo, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria 

(_) a expedição do CRC (Certificado de Registro Cadastral) conforme Cadastro Geral de 
Fornecedores nº ________ (Código de Cadastro no Município de Jaboticabal/SP, 
se já for cadastraçlo) 

(_) a inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores desta Prefeitura para fins de participação 
em licitações públicas (caso ainda não tenha cadastro no Município de Jaboticabal/SP). 

(_) a atualização do Cadastro Geral de Fornecedores. 

(_} a renovação da documentação constante do Cadastro Geral de Fornecedores. 

E, para tanto, faço juntada dos seguintes documentos (discriminar): 

Declaro, ainda, sob as penas da lei, tratar-se de informações e documentos autênticos e 
verdadeiros, comprometendo-me a promover a atualização do Cadastro Geral de 
Fornecedores sempre que ocorrer mudança ou alteração das informações prestadas. 

Jaboticabal, __ de __________ de ___ _ 

Requerente 
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A empresa -----------------------, inscrita no 
CNPJ sob nº __________ , Inscrição Estadual nº _________ , com 

sede na cidade de , no endereço da 
________________ , nº __ , bairro _____ , neste ato 
representada por _________________ , brasileiro (a), L_) 

casado (a) ou ( ) solteiro (a), portador (a) da cédula de identidade RG 
nº _______ e inscrito (a) no CPF sob nº ________ , residente e 

domiciliado na cidade de na 
____________ , nº ___ , bairro ________ ,, NOMEIA e 

CONSTITUI seu bastante procurador o (a) Sr (a) 
_______________ , brasileiro (a), L) casado (a) ou L) solteiro 

(a), portadora (a) da cédula de identidade RG nº _______ e inscrito (a) no CPF sob 
nº ________ , residente e domiciliado na cidade de _________ , na 
____________ , nº ___ , bairro _______ para os fins 

específicos de: 

(_) a expedição do CRC (Certificado de Registro Cadastral) conforme Cadastro Geral de 
Fornecedores nº ________ (Código de Cadastro no Município de Jaboticabal/SP, 
se já for cadastrado) 

(_) a inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores desta Prefeitura para fins de participação 
em licitações públicas (caso ainda não tenha cadastro no Município de Jaboticabal/SP). 

(_) a atualização do Cadastro Geral de Fornecedores. 

(_) a renovação da documentação constante do Cadastro Geral de Fornecedores. 

Podendo, para tanto, assinar requerimento e dar recebimento, realizar protocolo, retirar 
documento e o que for necessário ao fiel cumprimento desta procuração. 
Por ser a expressão da verdade firmo o presente. 

Jaboticabal, __ de ___________ de ___ _ 

Outorgante 
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INSTRUMENTO PARTICULAR OE 2° ALTERAÇÃO DE UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

ORLANDO SEBASTIÃO PEDROSO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
portador da cédula de identidade RG n• 21.723.151-2 SSP/SP, expedida em 08/01/2020 inscrito no 
CPF sob n• 141.023.798-27, nascido aos 08/05/1970 na cidade de Barretos/SP, empresário, 
residente e domiciliado à Rua 42 n• 205, Bairro Baroni, CEP 14780-180, município de Barretos, 
Estado de São Paulo 

Único sócio da empresa NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida à Avenida 
13, nº 60, sala 26, bairro Centro, município de Barretos, Estado de São Paulo, CEP 14.780-270, com 
seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob n• 35.230.377.059, inscrita no CNPJ sob n• 
27.244.047/0001-57, resolve alterar o contrato social, em concordância com o que estabelece o 
Código Civil Brasileiro e as dáusulas e cond!ções seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade altera sua sede e endereço passando a ser Rua 18, nº 01278, 
sala 1, Jockey Club, CEP 14787-276, cidade de Barretos, Estado de São Paulo. 

Realizadas as alterações acima descritas, resolve o sócio consolidar o contrato social, conferindo 
assim, nova composição às cláusulas contratuais, passando o mesmo a vigorar com a seguinte 
redação: · 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade girará sob o nome de NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede e dornidlic à Rua 18, n!! 01278, sala 1, Jockey 
Club, CEP 14787-276, cidade de Barretos, Estado de São Pauto., podendo abrir filiais ou sucursais 
em qualquer ponto do território nacionai, obedecendo as disposições vigentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto da sociedade é a exploração por conta própria do ramo de 
prestação de serviços de construção, reforma e pintura de edifícios em geral, residenciais e 
comerciais, públicos e privados, obras de alvenaria, obras em gesso e estuque, montagem e 
desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, obras de urbanização, construção e 
manutenção em vias urbanas, ruas praças e c:alcadas, serviços de sinalização com pintura, 
manutenção de redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto, execução de atividades 
paisagistas, podas de an10res, plantio e manutenção de áreas verdes, coleta de lixos domésticos, 
resíduos em lixeiras públicas, entulhos e refugos de obras e demolições, coleta, classificação e 
separação de resíduos e sucatas metáHcos e nao metálicos, de papel e de papelão, transporte 
rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal e 
interestadual serviços de fünpeza de piscinas, chaminés, caixas d'água, caixas de gordura, tanques, 
tubulações, sumidouros, limpeza de ruas, maquinas industriais, comercio varejista de materiais de 

RUA 18 n2 1947, (05X07)-FORTALE ~" 323-6250-(16) 999773-2772.~N·, 
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construção. 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 03/03/2017 e seu prazo de duração 
será indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA: O capita! social de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais}, 
representado por 250.000 (duzentos e cinquenta mii) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real} 
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, fica totalmente 
distribuída ao sócio ORLANDO SEBASTIÃO PEDROSO. 

CLÁUSULA SEXTA: Nenhum dos sócios poderá ceder, transferir ou alienar, a qualquer título suas 
quotas a terceiros não sócios sem o prévio consentimento, por escrito, de sócio ou sócios detentores 
da maioria do capital social, sob pena de nulidade de pleno direito do ato, pelo descumprimento 
deste artigo. 

Parágrafo Primeiro: O Sócio que desejar ceder, transferir ou alienar suas quotas a qualquer título, 
deverá observar o disposto no caput deste artigo, notificar por escrito, contra recibo, os sócios 
remanescentes a respeito desse seu propósito, informando-os no texto da notificação, sobre o 
preço e as condições para a cessão ou transferência por ele pretendida. 

Parágrafo Segundo: Ocorrendo a hipótese do parágrafo imediatamente precedente, os sócios 
remanescentes, dentro de 30 {trinta) dias subsequentes à notificação, terão preferência pela 
aquisição das quotas que estão sendo cedidas ou transferidas. 

Parágrafo Terceiro: Toda e qualquer cessão, transferência ou alienação, a qualquer título, de quotas 
e/ou direito a sua subscrição, realizada sem observação do disposto no presente artigo, será 
considerada de pleno direito e sem qualquer efeito. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio ORLANDO SEBASTIÃO 
PEDROSO, que representará a sociedade, com poderes e atribuições perante as repartições públicas 
federais, estaduais, municipais, bancos, fornecedores, clientes, no que diz respeito a assinar auto 
de infração, termo de ocorrência, cheques, solicitar t;;;!ões de cheques e extratos, dar quitação em 
recibos e qualquer outro documento que diz respeito à empresa, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
em favor de terceiros, bem cor.,o onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. 

CLÁUSULA OITAVA: O administn,dor declara que não está impedido por lei, e que não praticou 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pe::u!ato, contra a economia 
popular, sistema financeiro nacional, às normas de defesa da concorrência, às relações de consumo, 
à fé pública ou à propriedade. 

RUA 18 ,, 1947, (05X07J- FORTAliZA- 0/<RR<f"'ls)- FONE (17) 3323-6250-(161999n3-26 
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CLÁUSULA NONA: Os poderes para praticar quaisquer dos atos relacionados abaixo, que importem 
em responsabi!idade ou obrigações da sociedade ou de outra sociedade na qual aquela seja 
detentora da maioria do capita! social estão sujeitos a deliberação dos sócios, representando a 
maioria do capital social, a saber: 

a) Comprar, vender, permutar, hlpm:ecar, onerar ou arrendar, bem como adquirir ou gravar 
bens imóveis a qualquer tit;,iío; 

b) Assinar contratos de empréstimos cu financiamentos com vaior superior a 20% (vinte por 
cento) do capital soc:ai, corrigido monetariamente na forma da Lei; 

c) Incorrer em qua;squer obrigações ou responsabi!idades, exceto aquelas necessárias para o 
curso normal dos negócios sociais; 

d) Contratar empréstimos Oi..i conceder adiantamentos a qualquer pessoa física ou jurídica ou 
assumir, garantir, endcssar ou, de qualquer outra forma, se responsabilizar por obrigações 
de qualquer pessoa física ou jurídica; 

e} Hipotecar ou alienar qualquer ativo; 
f} Dispor, ou de qua!quer forma, adquirir quaisquer ativos com valores superiores a 20% (vinte 

por cento} do capital saciai, corrigido monetariamente na forma da Lei; 
g) Abrir ou extinguir füia:s, escritórios ou representações; 
h) Aumentar ou diminuir o capita! social; 
i) Subscrever ou transfa,ir quotas ou ações; 
j) Transferir reservas de capita', em conformidaoe com as condições legais aplicáveis a espécie; 
k} Reaiizar trar.sações entre a sociedade e quaisquer subsidiaria e seus empregados diretos, 

quotistas ou acionistas, nomear diretores; 
!) Participar de qua!que:- atividade fora do curso normal do negócio; 
m} Aprovar o orçamento anu2l operacional e o orçamento anual de despesas; 
n} Alterar o presente contrato ou 01.:tros de quaisquer sociedades nas quais essa seja detentora 

da maioria do capita! soc:a!. 

CLÁUSULA DÉCIMA: É vedêdo aos sócios o uso da denominação em negócios alheios aqueles do 
objeto social e na pratica de atos a estes não inerentes, tais como avais, finanças, endosses ou 
quaisquer outras garantias em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, respondendo 
solidariamente perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas 
funções, conforme preceitua os conceitos do artigo 1016 do Novo Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A título de pró-labore e a débito da conta de despesas gerais, o sócio 
ORLANDO SEBASTIÃO PEDROSO fará jus a uma retirada mensal e cujo valor será fixado respeitando
se os limites prescritos na legislação do imposto de renda, devendo-se observar que as retiradas 
não venham a prejudicar o r•tr:,o -,orrna! dos negócios sociais no que se refere a excessos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercicio social terá inicio em 1º de janeiro e terminará em 31 de 
dezembro. Ao final de ;:ada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado o balanço 
patrimonial e preparada e d<:T.o:istração da conta de lucros e perdas. 

~---
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os iucos e perdas apurados no balanço a ser realizado após o 
termino do exercício socia! serão rlistrlbuidos eiou ressarcidos entre os sócios, de forma direta, 
proporcional as suas quotas de capital, ficando a cargo dos sócios o aumento ou não do capital da 
sociedade, em caso de lucro, ou em caso de prejuizo, peia compensação em exercícios futuros. 

Parágrafo Primeiro: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a 
respeito da distribuição dos resultados, podendo ser realizada de maneira proporcional ao 
percentual de participação co quadro societário segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 
10.406/2002, bem como a forma de ressarcimento à empresa em caso de prejuizo, para a devida 
recomposição das quotas de capital socla!. 

Parágrafo Segundo: Fica a scciedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, 
com base no levantamento do balanço intermediário, observada a disposição de lucros quando a 
distribuição não afetar o capital social conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A. retirada, exciusão, morte, extinção, insolvência ou falência de 
qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade que prosseguirá com os remanescentes, a menos 
que estes, de comum acordo, resolvam liquidá-la. 

Parágrafo Primeiro: Os haveres do sócio retirar.te, exduído morto, extinto, insolvente ou falido 
serão calculados com base no balanço especial a ser levantado pelos sócios remanescentes. 

Parágrafo Segundo: O valor a;::ur:ado na forma prevista no caput desta clausula será pago em 
parcelas mensais sucessivas nc prazo de 12 (doze) meses, vencendo-se a primeira parcela no prazo 
de 60 (sessentaj dias da data do evento de forma subordinada às condições econômicas e 
financeiras da sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: No caso de falecimento de um dos sócios, não acarretará a dissolução 
da sociedade na qual, seu espolio ou herdeiros passarão a representa-lo, após a partilha judicial, os 
herdeiros aquinhoados poderão continuar na sociedade ou se preferirem, vender as quotas 
herdadas, quando terão de dar preferência, ao sócio remanescente em primeiro lugar e aos demais 
herdeiros, se houverem, em segundo lugar. 

Parágrafo Primeiro: Nc c:i;>c àe disso!ução da sociedade, qualquer sócio terá direito de preferência 
sobre terceiros interessados, nz: compra àe toda a sociedade, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias 
para fazer o use deste dir,e1to, ::ontados da data da reunião que assim deliberara. 

Parágrafo Segundo: Se mais de um sócio manifestar ínteresse em fazer uso do direito de 
preferência, este será exercido proporcionalmente à participação societária de cada sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: C ~ontrato social poderá ser livremente alterado a qualquer tempo, 
ressalvando-se as que deliberações ccs sócios, de qualquer natureza, inclusive para exclusão de 

1··; ~· 
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sócio, serão tornadas por votos representando a maioria do capitai social correspondente a um voto 
cada quota. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão indusos em 

nenhum dos crimes previstos em Lei, cu nas restrições legais que os impeçam de exercer a 

administração da sociedade conforme emana o artigo 1.011 da lei 10.406 de 10/01/2012. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eieito desde já o foro e comarca de Barretos, Estado de São Paulo, 
para julgar qualquer ação fundada neste instrumento, rejeitando-se a qualquer outro, por mais 
especial que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os ::asas omissos ou não expressamente estabelecidos neste contrato 
social, serão regidos pela legislação em vigor. 

E, por estarem de acordo, em tudo quanto neste instrumento particular lavrado, obrigam-se a 
cumprir o presente contrato, assinando-o em 3 (três} vias de igual teor e para um único efeito. 

Barretos/SP, 23 de junho de 2022. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 27.244.047/0001-57 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*'IHrtt*** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

DATA DE ABERTURA 

07/03/2017 

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada*) 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
71.19-7-99 -Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada*) 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
R 18 

NÚMERO 

01278 
1 COMPLEMENTO 

SALA1 

1 CEP 
14.787-276 

I BAIRRO/DISTRITO 

JOCKEYCLUB 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

PVMAMBIENTAL@GMAIL.COM 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

**'""' 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 
**1Mlr**** 

1 MUNICÍPIO 
BARRETOS 

1 TELEFONE 
(17) 9104-0590 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/03/2017 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
................... * 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSJM nº 51, de 11 de 
Junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 09/08/2022 às 14:26:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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• 
Consulta Pública ao Cadastro 
ICMS 

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS - Cadesp 

Código de controle da consulta: cdc5f8b7-a59e-4511-99cc-7363bb4c43db 

IE: 204.291.359.117 

CNPJ: 27.244.047/0001-57 

Estabelecimento 

Nome Empresarial: NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA 

Nome Fantasia: 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

logradouro: RUA 18 

Nº: 1278 

CEP: 14. 787-276 

Município: BARRETOS 

Endereço 

Complemento: SALA 1 

Bairro: JOCKEY CLUB 

UF:SP 

1 ~-----------------~---------------------·-·---; 
Informações Complementares 

Situação Cadastral: Ativo 

Ocorrência Fiscal: Ativa 

Data da Situação Cadastral: 23/02/2021 

Posto Fiscal: PF-12 - BARRETOS 

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL 

i Atividades Econômicas: Construção de edifícios 

---------···············-··----------------------------
Informações NF-e 

' Data de Credenciamento como emissor de NF-
2510212021 e: 

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010 

··- j 
-----~,_, __ ! 

-------------------------------- --··j 
Informações CT-e 

:----~-... ,--------------------"---------------

! Data de Credenciamento como emissor de CT· 
e: 24/02/2021 

Modal: Rodoviario 

Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 2.3/02/2021 

Voltar 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são 

https:l/www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(SUnk5mlhOeqb5twtd3hqp5rem))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx 1/2 
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oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com 
eles ajustadas. 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(Sünk5mlhOeqb5twtd3hqp5rem))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx 

Versão: 4,13.0 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS L TDA 
CNPJ: 27.244.047/0001-57 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 07:47:11 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/01/2023. 
Código de controle da certidão: D159.0823.F42B.6A1C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ: 27.244.047/0001-57 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão nº 

Data e hora da emissão 

Validade 

22080206592-71 

09/08/2022 14:38:35 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br 

Folha 1 de 1 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 27.244.047 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do lnteressado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão nº 

Data e hora da emissão 

Validade 

38222519 

09/08/2022 14:27:04 

30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Folha 1 de 1 

(hora de Brasília) 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: 27.244.047/000l-57 

Razão Social:ALVES E ALVES EDICAO DE JORNAIS LTDA ME 

Endereço: RUA 38 0685 / MARILIA /BARRETOS/ SP / 14780-160 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:28/07 /2022 a 26/08/2022 

Certificação Número: 2022072803213679645181 

Informação obtida em 09/08/2022 14:24:30 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 27.244.047/0001-57 
Certidão nº: 25384011/2022 
Expedição: 09/08/2022, às 14:27:57 
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.244.047/0001-57, NÃO CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

JUCESP 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES 

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE. 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO 

SITE WVVW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA 

NIRE !REGISTRO 
1 ;;/~;:;;~~ITUIÇÃO 

! INÍCIO DAS "IVIDADES 

35230377059 03/03/2017 

NOME COMERC!AL 

NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA ... , 
C.NP.J 

27.244.047/0001-57 

BA:RRO 

JOCKEY CLUB 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 

OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

1 ENDEREÇO 

RUA 18 

1 MUNICÍPIO 

BARRETOS 
1 UF 
SP 

OBJETO SOCIAL 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS. PRAÇAS E CALÇADAS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 

SÓCIO E ADMINISTRADOR 

NOME 

ORLANDO SEBASTIAO PEDROSO 

.. ,NDEREÇO [NÚMERO 

,UA 42 205 -
BAIRRO 

!;:;:;TOS BARONI 

CPF 
1 CARGO 

141.023. 798-27 SÓCIO E ADMINISTRADOR 

lJl. TIMO DOCUMENTO ARQUIVADO 

DATA l 'UMERO 

1 
28/06/2022 282.048/22-4 

l PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO 

T!PO JUR1DICO 

LIMITADA UNIPESSOAL 

(M.E.) 

INÚMERO COMPLEMENTO 

01278 SALA 1 

ICEP 

14787-276 
l MOEDA 

IR$ 

í VALOR CAPITAL 

250.000,00 

1 COMPLEMENTO 

jUF 

SP 
ICEP 

14780-180 
IRG 
217231512 

1 QUANTIDADE COTAS 

250.000,00 

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA 18, 01278, SALA 1. JOCKEY CLUB, BARRETOS- SP, CEP 14787-276., DATADA DE: 

23/06/2022. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35230377059 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 09/08/2022 
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JUCESP 
OOYiRNO 00 ESTI\DODISÃOMULO 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 

dm1,,1mc,1to 
"°'-'>Stnadc 

dlgitb.lrrtenk 

Certidilo Simplificada. Documento certificado por GISELA SI MI EMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal 

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 176640705, terça-feira. 9 de agosto de 2022 às 11 ·10:23. 
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BALANÇO PATRIMONIAL __ .. · 

----•-.. ----~----------·--·------·------------------ -- ·---- -. ·====- ··------------------------ ----- ----·-------------~----.----·--------- - -·- ·------------

Entidade: NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS L TOA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 1 

CNPJ: 27.244.047/0001-57 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

ATIVO 

Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEIS 

Caixa 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

TRIBUTOS A RECOLHER 

DAS a Recolher 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 

CAPITAL INTEGRALIZADO 

OUTRAS CONTAS 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
48.25.05.0E.20.6D.87.DA.57.F8.86.09.F1 .51.78.32.00.00.1 E.98-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.5 do Visualizador 

R$ 308.527,23 

R$ 308.527 ,23 

R$ 308.527,23 

R$ 308.527 ,23 

R$ 308.527 ,23 

R$ 2.186,07 

R$ 2.186,07 

R$ 2.186,07 

R$ 306.341,16 

R$ 250.000,00 

R$ 250.000,00 

R$ 56.341,16 
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-----· -- ----·-- ·-------- --- ·- ------ - ---- -- ------------·--------- ------ --·--- --------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
============-=-·.=-=-----====---=--=--···--------~--- =========-.:..:._-::-.:.:::::::=-.-:::::-. .::_-:-..::::._._::·::::=:~-. 

Entidade: NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.244.047/0001-57 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota Saldo anterior 

RECEITAS R$ 0,00 

DOS SERVICOS R$ 0,00 

Serviços Prestados à Vista R$ 0,00 

(-) DOS TRIBUTOS R$ 0,00 

(-) ( - ) Simples Nacional R$ 0,00 

(-) DESPESAS R$ 0,00 

(-) ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 

(-) Manutenção de Maquinas e Equipamentos R$ 0,00 

(-) Locação de Equipamentos R$ 0,00 

(-) Combustiveis e Lubrificantes R$ 0,00 

= Lucro R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
48.25.05.0E.20.6D.87.DA.57.F8.86.D9.F1 .51.78.32.00.00.1 E.98-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.5 do Visualizador 

:i . J 

Saldo atual 

R$ 763.131,26 

R$ 792.465,31 

R$ 792.465,31 

R$ (29.334,05) 

R$ (29.334,05) 

R$ (706.790, 10) 

R$ (706.790,10) 

R$ (103.741,96) 

R$ (201.504,67) 

R$ (401.543,47) 

R$ 56.341,16 
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Análise das Demonstrações Contábeis Folha: 1 

NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LIDA 
Período: 01/2021 a 12/2021 

CNPJ: 27.244.047/0001-57 

l - Índices de estrutura de capitais 

Grau de endivrdamento 

Capital de terceiros 

GE =------------------
Ativo total 

So/V!§nc1a geral 

Ativo Total 
SG = 

Capital de terceiros 

li• Índices de liquidez 

Liquidez ge~ai 

Ativo Circulante+ Reaiizávei a iongo prazo 
LG -

Passivo circulante+ Exigi.e! a longo prazo 

Liquidez imediata 

Disponibilidades 
LI = 

Passivo círcuíante 

L,auidez Seca 

Ativo circulante - Estoques 

1 

LS = 
Passivo Circulante 

1 Liquidez Corrente 
l 
l 
1 

LC =------------------
Ativo Orcu!2nte 

Passivo Orc:iíante 

2.186,07 
GE = ---------- GE = 

308.527,23 

308 527,23 
SG = SG :: 

2.186,07 

308 527.23 
LG = LG : 

2.186,07 

308527,23 
u = LI "' 

2.186,07 

308 527,23 
LS = ---------- LS = 

2.186.07 

308527,23 

LC = ---------- LC 
2.186,C7 

Barretos, 31 de dezerrtro de 2021. 

soem ADM!'-i!STRADOR 

ORLANDOSEBAST!AO PEDROSO 
Cf'F- ,1-11.n:n 798-17 

CONTADOR RESPO~SA VEL 

A1ARCOS ROBERTO DA SILVA 
CTCRC: 30:J:'()JIO-J 

141,13 

141, 13 

141, 13 

14113 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL- Sped Versão: 9.0.5 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE 
. 35230377059 

- • NOME EMPRESARIAL 

CNPJ 

27.244.047/0001-57 

-, NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS L TOA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Livro Diário 

NATUREZA DO LIVRO 

Livro Diário Geral 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

4B.25 05.0E.20.6D.87.DA57.F8.86.D9.F1 .51.78.32.00.00.1E.9B 

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

_01/01/2021 a 31/12/2021 

NÚMERO DO LIVRO 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

~ 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ 

CONTABILISTA 21739071824 

Procurador 21739071824 

NÚMERO DO RECIBO: 

48.25.05.0E.20.6D.87.DA.57.F8.86.D9. 
F1 .51.78.32.00.00.1 E.9B-4 

NOME Nº SÉRIE DO 
VALIDADE CERTIFICADO 

MARCOS ROBERTO DA 620813273778752719 12/05/2022 a 
SILVA:21739071824 9 12/05/2023 

MARCOS ROBERTO DA 620813273778752719 12/05/2022 a 
SILVA:21739071824 9 12/05/2023 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 25/07/2022 às 08:38:34 

4C.ED.E9.0E.A0.54.87.B7 
C2.0C.9A.32.FB.C7 .EB.B9 

RESPONSÁVEL 
LEGAL 

Não 

Sim 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014. 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.244.047/0001-57 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 
AII\ 

Número de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 

Quantidade totai de linhas do arquivo 
digitai 

... ,Jome Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

TERMO DE ABERTURA 

NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS L TOA 

35230377059 

27.244.047/0001-57 

Livro Diário Geral 

BARRETOS 

07/03/2017 

31/12/2021 

414 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS L TOA 

Livro Diário Geral 

414 

01/01/2021 

31/12/2021 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
4B.25.05.0E.20.6D.87.DA.57.F8.86.D9.F1 .51.78.32.00.00.1 E.9B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.5 do Visualizador Página 1 de 1 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão: CI - 2853666/2022 Válida até: 31/12/2022 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste 
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis 
técnicos, nos termos da Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a 
pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se 
encontram em débito com o CREA-SP. 

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar 
quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis 
técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos 
dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição. 

Razão Social: NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 272.440.470-00 
Endereço: Avenida 13, 60 SALA 26 

CENTRO 
14780270 - Barretos - SP 

Número de registro no CREA - SP: 2353458 
Data do registro: 24/11/2021 
Processo (Sipro): F-005813/2021 
Processo (SEI): -*-*-*-*-* 

""' Capital Social: R$ 250.000,00 

Observação: 
Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. REGISTRADA PARA ATUAR 
NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA 
ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E METALÚRGICA, AGRONOMIA, QUÍMICA, 
AGRIMENSURA, GEOLOGIA E DE MINAS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 

Objetivo Social: 
A exploração por conta própria do ramo de prestação de serviços de construção, reforma e 
pintura de edifícios em geral, residenciais e comerciais, públicos e privados, obras de 
alvenaria, obras em gesso e estuque, montagem e desmontagem de andaimes e outras 
estruturas temporárias, obras de urbanização, construção e manutenção em vias urbanas, 
ruas praças e calcadas, serviços de sinalização com pintura, manutenção de redes de 
abastecimento de agua e coleta de esgoto, execução de atividades paisagistas, podas de 
arvores, plantio e manutenção de áreas verdes, coleta de lixos domésticos, resíduos em 
lixeiras públicas, entulhos e refugos de obras e demolições, coleta, classificação e 
separação de resíduos e sucatas metálicos e nao metálicos, de papel e de papelão, 
transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 
intermunicipal e interestadual serviços de limpeza de piscinas, chaminés, caixas d'água, 

Página 01 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Continuação da Certidão: CI - 2853666/2022 Página 02 

caixas de gordura, tanques, tubulações, sumidouros, limpeza de ruas, maquinas 
industriais, comercio varejista de materiais de construção. 

Responsabilidade Técnica Ativa: 

Nome: FREDERIKO KIYOUSHI RODRIGUES MORIMOTO 
Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições do Artigo 7° da Lei n° 5.194/1966, nas competências especificadas 
pelo Artigo 70 da Resolução n° 218/1973, artigo 28, letras a,b,c,d,e,f,h,i,j,k, do 
Decreto n° 23.569/1933. 

Origem do Registro: CREA-SP 
Número do Registro (CREASP}: 5070335234 
Registro Nacional: 2617908585 
Data de início da responsabilidade técnica: 24/11/2021 
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data. 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa 
e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus 
dados acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando 
"" o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br 

Código de controle da certidão: d9db8342-9a36-4fla-b464-06d36459Sab7 

Situação cadastral extraída em: 04/08/2022 13:50:03 

Emitida via Serviços Online. 

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale 
Conosco ou ainda através da unidade UGI BARRETOS, situada à Rua: I-6, 303, , DISTRITO 
INDUSTRIAL I, BARRETOS-SP, CEP: 14783-032, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima. 

SÃO PAULO, 04 de Agosto de 2022 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão: CI - 2853665/2022 

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de 
responsabilidade técnica do(s) profíssional(is) a seguir discriminado(s). 

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer 
qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição. 

Razão Social: NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
Número de registro no CREA - SP: 2353458 
Data do registro: 24/11/2021 
Processo (Sipro): F-005813/2021 
Processo (SEI): -*-*-*-*-* 

Responsabilidade Técnica Ativa: 

Nome: FREDERIKO KIYOUSHI RODRIGUES MORIMOTO 
Título: ENGENHEIRO CIVIL 
Origem do Registro: CREA-SP 
Número do Registro (CREASP): 507033523-<0 (Registro Ativo) 
Registro Nacional: 2617908585 
Data de início da responsabilidade técnica: 24/11/2021 
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data. 

Esta certidão não quita n~m inv,1IJd.:. t~uaiquej· débito ou infração em nome da empresa 
e/ou profissional{is), e perderá ,ma valic!é.lclc: ca~c- oc.;,rram quaisquer alterações em seus 
dados acima descritos. 

A falsificação deste documento ccr.stitu;-s2 2n1 c:-i;~1,2 previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando 
o(a) autor(a) à competente ação pe,1ai ejo11 Di'o,:·2ss0 ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão C:ev~t.ii !:er vedfk:ada r,o sit~: ·nww.creasp.org.br 

Código de controle da certidão: 1f34e.:,d8-1~i63~~-e5Y-84e:.-S-5600990cda9f 

Situação cadastral extraída em: 04í0B/2C2:..'.. :1.:::;:1.;:9:5t 

Emitida via Serviços On!in.:. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA 

Continuação da Certidão: CI - 2853665/2022 Página 02 

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale 
Conosco ou ainda através da unidade UGI BARRETOS, situada à Rua: I-6, 303, , DISTRITO 
INDUSTRIAL I, BARRETOS-SP, CEP: 14783-032, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima. 

SÃO PAULO, 04 de Agosto de 2022 
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Pague também com PIX ~---------------

CREA·SP 
GcnHll><>lleÇ,0,.;t\O<'t,.,...,..u,~~"9,--.,, 

<!éh"'6,:,<1+S,,.~i>~u1u 

CNPJ: 60.985.017/0001-77 

5AC; 0800-0111811 

Detalhes da Cobrança 

Pagador 
FREDERIKO KIYOUSHI RODRIGUES MORIMOTO 

CPF/CNPJ 
015.***.***-43 

Linha Digitável 

Registro 
5070335234 

00190.00009 02802.718029 21481.529176 1 90750000008967 

Data Emissão 
05/08/2022 

Data Vencimento 
12/08/2022 

Nosso Número 
28027180221481529 

Valor 
R$ 89,67 

EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO· PROT: A2G22032077 111 RS 89.67 

f/j. BANCO DO BRASIL 1 001-9 1 00190.00009 02802.718029 21481.529176 1 90750000008967 
~~; Local ce Pagame:ito 

fi PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 
:~ Nome co Senetd.ano(CPF.:CNFJ 

[CONSEi_HO REG DE ENGENHARIAEAGRONO DO E CPF/CNPj: 60.985 Ql7i0001-77 
Z: Data do Dc:::ufl"emo 
t 05 êjf'i202~ !~ N~:fi~~~~~~~2 ~, 4S ·; E~ ~S 
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Anotação de Rasponsabifidade Técnica • ART 

Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

...---- 1. Responsável Técnico ----

fREDERIKQ KIYOUSHI RODRIGUES MORIMOTO 
Título ProflSSIOnal: Engenheiro Civil 

Empresa Contratada: NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS l TDA 

----2. DadoscloContrato -------
Contratante: Prefeitura do Munlcfpío de Barretos 
Endereço: Avenida ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
Complemento: 

Cidade: Barretos 
Bairro: RIOS 
UF: SP 

Conttato: Celebrado em: 09/03/2022 Vinculada à Art n•: 

Valor. R$ 167.516,09 

Ação Institucional: 

Tipo de Contratante: PeNoa Juridlca de Direito Público 

...----3. Dado$ da Obra Se,viço ____ _ 
Enderer.,.o: Comunidade LAGOINHA 

Complemento: estrada rural BA-'16 

Cidade: Bamitos 

Dela de Inicio: 09/03/2022 

Previsão de Término: 09/05!2022 

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Rural 

,-----4. Atividade Técnica-----

Execução 
1 Reparo 

Reparo 

Sistemas Viários para 
fins Agrícola& 

Reforma 

Bairro: 

UF: SAO PAUi.O 

Estrada Rural 

Pontes 

ART de Obra ou Serviço 

28027230220404706 

RNP: 2617908585 

Registro: 5070335234-SP 
Regls1ro: 2353458-SP 

CPF/CNPJ:44.780.609/0001-04 

N°:500 

CEP: 14783-200 

CEP: 

Código: 

CPF/CNPJ: 

Quantidade Unidade 

1,00000 unidade 

1,00000 unidade 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

--- s. Observaç6es 

reconatruçiclrefonna m, ponte nual ele biboa de con....tc> arm:.tdo, e repareai raf,ttma cta -.da nm,L 

--- 6. Declarações 

Acessibilidade; Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas nonnae técnicas da ABNT, na legl&lação especifica e no Decreto n" 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profülsionals acima 111laclonadas. 



---7. Entidade de Classe 

ASSOCIAÇÃO BARRETENSE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA 

,-.---a. Assinaturas 

Declaro serem verdadell'U as lnformaç6es acima 

RIMOTO • CPF: 015.74c.776-43 
1./ , _ _,,..-

t 1i.l,vi1l !-'t 
Prefeitura do Munlcfplo de Barretos· CPF/CNPJ: 44.780.609/000i-M 

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo i - Modelo A 

Página 2/2 

.---- 9. Informações 

• A presento ART enc:ontra-ee devidamente quitada confonne dados 
constantes no rod11pé-versão do sllltema, cel1fficada pelo Nosso H,m,ero. 

• A autenticidade deste documento pode - wrlflcada no site 
www.c-p.org.br ou -.confea.org.br 

• A guarda da Ylal assinada da ART senl da responsabilidade da proflsslanal 
e do contrallnte com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 

www.creasp.org.br 
Te!: 08000171811 
E-mail: acessar finlc Fale Conosco do site acima 

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 27/06/2022 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230220404706 Versão do sistema 
Impresso em: 01/07/2022 14:28:27 



PREFEITURA DO MUNlCÍPlO DE BARRETOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
-Rua 30, nº 0506, Bairro Marília, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 -Te!. (17) -.1322-7831-99160-7660 

- email· ~ecretariaobras(@bam:tossp.gov.br -

ATESTADO de CAPACIDADE TÉCNICA 

• BARRETOS 
:JPE:FF.IT•.i,;,\ 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS estado de São 

Paulo - S.P, inscrita no CNPJ: sob o nº 44.780.609/0001-04, situada à Avenida 

Almirante Gago Coutinho, nº 500, Bairro Rios, CEP: 14783-200, estado de São Paulo-SP, 

Atesta para os devidos fins que a Firma NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, estabelecida na cidade de Barretos, estado de São Paulo estabelecida à 

Avenida 13 n° 60 - sala 26 no Bairro Centro, EXECUTOU para a PREFEITURA do 

MUNICÍPIO de BARRETOS, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo aos 

prazos estabelecidos os serviços de CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA 

JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE GALERIAS NA RUA DI 15 NO 

BAIRRO PEDRO PINTO PAIXÃO - DISTRITO INDUSTRIAL 2 (RECUPERAÇÃO 

DE LOCAL DE DESMORONAMENI'O DEVIDO CHUVAS TORRENCIAIS) -

CONTRATO EMERGENCIAL 119/2021 - PROCESSO 20.555/2021, sendo que os 

serviços foram executados à contento, nada havendo que desabone a Firma NOVA ERA 

BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, conforme descrições abaixo: 

PLANILHA do CONTRATO: 

ITEM , Q\,IAN.T. 

i · IJJ ,. ,SERV1tOSéP1'âf~Ãítts•. L---+------'-=----~-----""-------'--'---~-_._--"'--=;.._.._..;.. _________ -'--___,__.c_.;.~"i-'-~--i 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

2.0 

\ Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm 
de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da 

obra, com transporte no raio de até 1 km 

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 
de até 4 m 

Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 
1500mm 

Pedreiro 

Servente 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 
260 KW - CHP DIURNO. AF _03/2016 

REATERRO 

02.09.040-

CDHU 

46.20.020 -

CDHU 

B.01.000.010139 ' 

-CDHU 

B.01.000.010146 

-CDHU 

93287 - SINAPI 

mz 
1.120,00 

m3 
3.360,00 

,., 
; 

M 
140,00 

H 
112,00 

H 
140,00 

CHP 
35,00 



AI\ 

2.1 

2.2 

".1~oJ~'f• 

4.1 

4.2 

4.3 

~.O- r~~-

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

.,;:•~.é;º' 

1 

1 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

-Rua 30, n' 0506, l3airro Marília, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 -· Te!. (17)-3322-7831-99160-7660 
- email.: seçretariaqbms'(l'barretos.5p.gpv.br-

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 101617 - SINAPI 

NATURAL). AF _08/2020 

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 07.11.020-

compactador CDHU 

i-"-~~~,t~~;~;::~-!~~~:;~il~'~:,·~·- -~ 
49.12.110 -

m2 

M3 

Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP 
CDHU UNID. 

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, 9.12.120 -
M 

diâmetro interno 70 cm - pescoço CDHU 

46.26.840 -
1 Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm 

CDHU UNID. 

: •~t~â~~i~;l.~i: · "'~ .. 
Concreto usinado, fck = 20 MPa (DISSIPADOR DE CONCRETO 11.01.100 - m3 
ARMADO) CDHU 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 11.16.060 m3 
estrutura CDHU 

Forma em madeira comum (DISSIPADOR DE CONCRETO 09.01.020 m2 
ARMADO) CDHU 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,S MM, 
_12/2015 (DISSIPADOR DE CONCRETO ARMADO - CA 50 - 92804 - SINAPI kg 
12,SMM) 

Concreto usinado, fck = 20 MPa(DISSIPADOR DE CONCRETO 11.01.100 - m3 
ARMADO - FUNDO DE CONCRETO) CDHU 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 11.16.060 m3 
estrutura CDHU 

Forma em madeira comum (DISSIPADOR DE CONCRETO 09.01.020 m2 
ARMADO - FUNDO DE CONCRETO) CDHU 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 
_12/2015(DISSIPADOR DE CONCRETO ARMADO - CA 50 - 92804 - SINAPI kg 
12,SMM - FUNDO DE CONCRETO) 

ltE~~iP~#"'-~~ , . 

1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

1 TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 93287 - SINAPI CHP 

• BA.RRl!TOS 
PQEFf:'.!TUQA 

280,00 

4.089,54 

3,00 

6,00 

3,00 

""""'' .1 

i 
12U 

i 

3,18 1 

44,80 

159,00 

1,50 

3,00 

0,30 1 

150,00 

?'(' 

10,00 
i 260 KW - CHP DIURNO. AF _03/2016 
L.,__, __ -'-----------=-------------'-------L...---'------" 

ELEJ\IIENTOS COIV1RATUAIS 
CONTRATO: nº 119/2021 

VALOR DO CONTRATO: R$ 170.458,50 (cento e setenta mil quatrocentos e cinquenta e 
oito reais e cinquenta centavos). 
DATA DO CONTRATO: 12/novembro/2021. 

VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATUAIS EXECUTADOS: 
R$ 170.458,50 (cento e setenta mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 
centavos). 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
-Rua 30. nº 0506, Bairro Marília, 3arretos - Si' - CEI': 14.780-615 - Tel ( 17) - 3322-7831-99160-7~0 

• email.: secretariaqbras'à'barretos.sp.gov br. 

CONTRATANTE: 

• BARRETOS 
PQEFEITUP.l 

PRE:FEITlTRA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, com sede à Avenida Almirante Gago 
Coutinho, nº 500, Bairro Rios - Barretos/SP, - CNPJ sob o nº 44.780.609/0001-04. 

CONTRATADA: 
NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na cidade de 
Barretos, estado de São Paulo estabelecida à Avenida 13 n° 60 - sala 26 no Bairro Centro, 
inscrita no CNPJ: 27.244.047/0001-57. 

PERÍODO de EXECUÇÃO: 
Inicio: 12/novembro/2021. 
Término: 15/dezembro/2021. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
Frederiko kiyoushi Rodrigues Morimoto - Engenheiro Civil - CREA: 5070335234-SP. 

Prefeitura do Município de Barr~t()s estado de São Paul9, a9s 20 dias do mês de dezembro de 2.021. 
·,._ , 

p>---, . ..... :-~ &-,,, 

RAULCARLOSPAGANELLIGUIMARÃES 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Engenheiro Civil - Crea/SP: 5061125232 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
.&,,a 30. 0º0506, Baim, M2:rili3. 3mot°" • SP-CE?: 14.780-615 -Tcl. (17}-361!-2720 

• email.: ~ariap1'ra#,!;,árrHús :ili gú\..br • 

ATESTADO de CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA 00 MUNICÍPIO DE BARRETOS estado de São 

Paulo - S.P, inscrita no CNPJ: sob o nº 44-780.609/0001-04, situada à Avenida 

Almirante Gago Coutinho, nº 500, Bairro Rios, CEP: 14783-200, estado de São Paulo-SP, 

Atesta para os devidos fins que a Firma NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, estabelecida na cidade de Barretos, estado de São Paulo estabelecida à 

Avenida 13 n° 60 - sala 26 no Bairro Centro, EXECUTOU para a PREFEITURA do 

MUNICÍPIO de BARRETOS, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo aos 

prazos estabelecidos os Serviços de engenharia para execução de Reforma da 

Estrada Rural BA-16 - localiza.da na Comunidade de Lagoinha, com construção 

de ponte de tubos de concreto armado, ate:rro da estra~ execução d.e cacimbas 

e lombadas no Município de Barretos/SP - CONTRATO EMER.GENCIAL 

59/202.2 - PROCESSO 3,971/2022, sendo que os serviços foram executados à contentol 

nada havendo que desabone a Firma NOVA ERA BAR.RETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA, conforme descrições abaixo: 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

!ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS cóDlGO UNID QUANT. 

1.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M (REMOÇÃO DE TUBO OE PEAD 21.03.07- ~J 

1.1 400MM - 2 FIADAS OE 6,00M) DER m 12,oo;:~. 

1.2 Carga do Material 
22.02,06-

DER 
m• 39,00 

1.3 Transporte de 1/2 categoria além de 15 KM - (18km) 
22.03.06-

m3xKM 1.950,00 DER 

1.4 Enrocamento de pedra arrumada 
24.09.01- m• 47,00 DER 

1.5 Assentamento de Tubo de concreto Diam 1200 MM PA2 
37.04.51-

9,00 DER m 

1.6 Concreto fck==15 Mpa - para berço/ envelopamento /vigas/pilares 
24.07.02-

mª 26,00 DER 
1.7 Barra Aço CA-60 (fundação/pilares/reforço/viga) 24.06.03 Kg 1.698,00 

1.8 Construção de Ala em Alvenaria de bloco de concreto 
24.11.05-

m• 12,00 DER 
UI A'l'ERRiU>A PON.TE ·-

i 2.1 Escavação e carga de material de 1! categoria 37.02.14· m• 1 )3,53 
1 DER 

r-,~ 

\ (2.º) Reg,stro C~'lt Pessoas Naturais i 
; . da Coma; de Barre!Cs-SP l 
~\ih•~ Hu:.:_fi (iabn, H;:rh~1:, -Oikial !mcrino} 

~AüTEfiTI~áQ: E· e.a cvp1a m;m;~ffif1ca confere' 

\ 
\ 



ti PREFEITURA DO MUKICÍPIO DE BARRETOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
-Rua30, n°0506, Baim, Marília, Brmto!- SP-CEP: l4.'80-6!5 -Te!. (17)-3612-2720 

- email.'. sçumriapb;u·nbaq;e1ns.5P.gov br • 

2.2 Transporte de 1/2 categoria ate 1 km 

2.3 Compactação de aterro 

3.0 ES'i'MDA 

3.1 
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
rebaixamento de lençol freático/curso de água de ponte 

3.2 RASPAGEM DO TERRENO 

3.3 CARGA OE MATERIAL LIMPEZA 

3.4 TRANSPORTE MATERIAL OE LIMPEZA ATE 1 KM 

4,0 '"'OCA.DE.SOLO 

4.1 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE l/2A CATEGORIA 

4.2 Transporte de 1/2 categoria ate l km 

s.o ~lEflROOA:i5111ADA 
.. 

·•· 

5.1 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA 

5.2 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM 

5.3 Compactação de aterro 

6.0 ·CACIMBM · · 

6.1 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA 

5.2 
ESPALHAMENTO/ REGULARIZACAO / COMPACTACAO DE M.~TERIAL EM 
BDTA·FORA (TRANSPORTE BOTA FORA) 

7.0 LOMBADAS-. 

7.1 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE l/2A CATEGORIA 

7.2 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM 

7.3 Compactação de aterro 

ELEMENTOS CONTRATUAIS 
CONTRATO EMERGENCIAL 59/2022 
PROCESSO 3971/ 2022 
DATADO CONTRATO: 09/março/2022. 

VALOR TOTAL. 

37.02.21-
DER 

37.02.20-
DER 

08.70.050-
COHU 

22.01.06 • 
DER 

22.02.06-
DER 

22.03.11-
DER 

22.02.0l· 
DER 

37.02.21-
DER 

.. ··, 
37.02.14-

DER 
22.03.02.99 

-DER 
37.02.20-

DER 

,. .. 

37.02.14· 
DER 

22.02.09-
DER 

37.02.14-
DER 

22.03.02.99 
-DER 

! 
37.02.20· 

DER 

m"xKM 53,53 

m• 41,18 

.. 

i)( 1 0,71 

1 

m• 3.300,00 

m• 990,00 

m3*KM 990,00 

m• 240,00 

m"xKM 240,00 
. , . . . .. . . 

• . 

m• 1.613,10 

m'"KM 3.226,20 

m• 1.241,46 

... . . 

m• 1 600,00 
1 

m• 600,00 

.. 

m• 199,68 

m3*KM 399,36 

m' 152,78 

R$167.516,09 (Cento e sessenta e sete mil quinhentos e dezesseis reais e nove 
centavos). 

\ 



PREFEITURA DO MUNICiPlO DE BARRETOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
-Rua 30, nº 0506, Bairro Marilia, Barretos• SP· CEP: 14.780-615- Tel (17)- 3612-2720 

- email.~ secrl!tarjaghfa.5,.iâbarrç:tps. i' gcv .br .. 

VALOR TOTAL EXECUTADOS. 

• BARRETOS 
PR€FS: :TURA 

R$ 167.516,09 (Cento e sessenta e sete mil quinhentos e dezesseis reais e nove 
centavos). 

CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, com sede à Avenida Almirante Gago 
Coutinho, n° soo, Bairro Rios - Barretos/SP, - CNPJ sob o nº 44.780.609/0001-04. 

CONTRATADA: 
NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na cidade de 
Barretos, estado de São Paulo estabelecida à Avenida 13 nº 60 - sala 26 no Bairro Centro, 
inscrita no CNPJ: 27.244.047/0001-57. 

PERÍODO de EXECUÇÃO: 
Inicio: 09/ma.rço/2022. 
Término: 05/maio/2022. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
Frederiko kiyoushi Rodrigues Morimoto- Engenheiro Civil- CREA: 5070335234-SP. 

Prefeitura do Município de Barretos estado de São Paulo, aos 28 dias do mês de julho de 2.022 . 

. r\ /. 

/ /1 / 
/ I {j;7/ , , -.;::;. 

{/ j. (;/t-4'1crl.P' 

jAffil11E/ÇAJ;AQ E,ta copia rep 
l cc.m ;) Ofi•J.:·,:i r,,.. ,, 

i . " . 
/Barretos 2 8 ) l, z 

RAUL CARLOS PAGANELLI GUIMARÃES 
Secretário Municipal de Obras e Seroiços Urbanos 

Engenheiro Civil - Crea/SP: 5o61125232 
; 

jPAGO oor ôülf::itic 

l 
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E S T -~ D O D E S .4. O P A U L O 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
•Roa 30, n' 050ó, Bairro Marilia,Barmos-SP-CEP: 14.730-615-Tel. (17)- 3612-2720 

• email.: seçretariaobgjftba;re~c.~.sp. :.ro~ br .. 

ATESTADO de CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA. DO MU?lt'ICÍPIO DE BARRETOS estado de São 

Paulo - S.P, inscrita no CNPJ: sob o nº 44.780.609/0001-04, situada à Avenida 

Almirante Gago Coutinho, n° 500, Bairro Rios, CEP: 14783-200, estado de São Paulo-SP, 

Atesta para os devidos fins que a Firma NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS LIDA, estabelecida na cidade de Barretos, estado de São Paulo estabelecida à 

Avenida 13 nº 60 - sala 26 :no Bairro Centro, EXECUTOU para a PREFEITURA do 

MUNICÍPIO de BARRETOS, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo aos 

prazos estabelecidos os Serviços de engenharia para execução Demolição e 

Reconstrução de Ponte em Estrada. Rural localizada na Comunidade do 

Brejinho no Município de Barretos/SP - CONTRATO EMER.GENCIAL 58/2022 -

PROCESSO 3.97oí2022, sendo que os serviços foram executados à contento, nada 

havendo que desabone a Firma NOVA ER~ BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS 

LTD.A, conforme descrições abaixo: 

PLANILHA.ORÇAMENTARIA 

1 ffEM 

! 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS l CÓDIGO UNID QUANT. 

1.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

Demolição de concreto simpies - (Retirada de 3 linhas de tubo de 
27.01.02-

1.1 600mm) sem reaproveitamento (4,00 m largura x 6,00 m 
DER 

m• 38,40 
comprimento x 1,60m altura) 

1 

1.2 carga do Material 
22.02.06-

m• ! 38,40 
' DER ; 

1 
1.3 Transporte de 1/2 categoria aiém de 15 KM • (18km) 

22.03.06-
m3xKM 691,20 

DER 
l 25.02.04· m• 560,00 l 1.4 Escavação mecar.izada para desvio de leito do correge 

DER 
1 1.5 Enrocamento de pedra arrumada 

24.09.01- m3 30,00 
DER 

1.6 Assentamento de Tubo de concreto Diam 1200 MM l>A2 
37.04.51-

6,00 
DER 

m 

1.7 
Concreto fck=l5 Mpa - para berço / envelopamento / vigas 24.07.02- m• 20,00 
/pilares DER 

1.8 Barra Aço CA-60 (fundação/pilares/reforço/viga} 24.06.03 l(g l.800,00 

1.9 Construção de Aia ::m Aivenaria de bloco de concreto 
24.11.05 • m• 20,00 

DER 
2,0 -ATERRO .,..,_ 

essoas Naturais l 
arretos-SP ! 

I· .(V". ! ,,.: 1 ~ 



PREFElTURA DO MUN!CÍPiO DE BARRETOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
-Rua 30, n' 0506, Baiiro Marilia, Bamlos-SP - CEP: 14.780-ó\5 - 'fel. (17)-3612-2720 

- email.: secretariaobraffi·h.metôS m gov.bt ~ 

1 2.1 Esca11ação e carga de materíai de lil categoria 

2.2 Transporte de 1/2 categoria ate 1 km 

2.3 Compactação de aterro 

ELEMENTOS CONTRA1VAIS 
CONTRATO EMERGENCIAL 58/2022 
PROCESSO 3970/2022 
DATA DO CONTRATO: 09/max~,0/202.2. 

VALOR TOTAL. 

37.02.14- m• 
DER 

37.02.21- m¾:KM 
DER 

37.02.20· m• 
DER 

1 
1 

R$ 101.630,61 (Cento e um mil seiscentos e trinta reais e sessenta e um 
centavos). 

VALOR TOTAL EXEClJfAOOS. 
R$ 101.630,61 (Cento e um mil seiscentos e trinta reais e sessenta e um 
centavos). 

CONTRATA.~: 

'!M:~ 

31,20 

31,20 

31,20 

PREFEITURA 00 MUNICÍPIO DE BARRETOS, com sede à Avenida Almirante Gago 
Coutinho, nº 500, Bairro Rios - Barretos/SP, - CNPJ sob o nº 44-780.6o9/0001-04. 

CONTRATADA: 
NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS L'ID.A, estabelecida na cidade de 
Barretos, estado de São Paulo estabelecida à Avenida 13 nº 60 - sala 26 no Bairro Centro, 
inscrita noCNFJ: 27.244.047/0001-57. 

PERÍODO de EXECUÇÃO: 
Inicio: 09/março/2022. 
Término: 05/maio/2022. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
Frededko kiyoushi Rodrigues Morimoto - Engenheiro Civil - CREA: 5070335234-SP. 

Prefeitura do Município de Barretos estado de São Paulo, aos 28 dias do mês de julho de 2.022. 

@Reg1str Naturais 
daCo P 

V:1or lfa~:ú G tnte1111\l 

A.OTEr~IiCAC confere 
~l'.:OITI O Oi'i.lJ,T.-n o ,.;.;, 
: ' .lÕÜ 
is~ ~ ( X , 1 ~ ~ : 

i!H! 
i 
! 

n\~ \ 

"d 

Q,)l/~1~.~ 
RAUL CARLOS PAGANELLI GUIMARÃES 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbcmos 
Engenhei.ro Civil - Crea/SP: 5o61125232 



NOVA ERA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
CNPJ: 27 .244.04 7 /0001-5 7 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

À Presidente da Comissão Municipal de Licitações Prefeitura Municipal de Jaboticabal Sr.ª. 

Presidente A empresa NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS, estabelecida na RUA 18, N2 

01278, BAIRRO JOCKEY CLUB, BARRETOS -SP, inscrita no CNPJ sob nº 27.244.047/0001-57 

através de seu representante legal ORLANDO SEBASTIÃO PEDROSO, DECLARA que: 

(a) está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege 

o certame acima indicado, bem como tem ciência das penalidades nas quais pode incorrer, em 

caso de descumprimento com tais exigências, em conformidade com o disposto no art. 42, inciso 

VII, da Lei nº 10.520/02; 

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

emprega menor de dezesseis anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 72, da 

Constituição Federal; 

(e) inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa 

de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes; 

(d) conhece e não descumpre as vedações constantes do artigo 92 da Lei n2 8.666/1.993; (e) está 

enquadrada no regime jurídico assinalado abaixo: Microempresa Empresa de Pequeno Porte 

Outros Cooperativa Microempreendedor Individual Por ser verdade assina a presente. 

JABOTICABAL, 04 DE AGOSTO DE 2022 

~Kl=A'm OS BASTIÃO PEDROSO 
i 
\ 

NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS 

Rua 18, n2 01278, Sala 01, Jockey Club - Barretos/SP 
Email: novaerabtos@gmail.com 



09/08/2022 15:04 Locamail :: Re: Documentos de qualificação 

: ,,,,,, Re: Documentos de qualificação 
De <angela.gimenez@jaboticabal.sp.gov.br> 

Fara: <novaerabtos@gmail.com> 

Data 09/08/2022 15:04 

Boa tarde 

Acusamos o recebimento da documentação por parte de vossa empresa, porém elencamos a ausência dos relacionados abaixo: 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

• Prova de regularidade para com o FGTS; 

• Certidão negativa de falência (Caso a empresa esteja em recuperação judicial deverá ser 
apresentado o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno 
vigor). 

Os documentos acima tratam de documentação para atualização do CRC 

~ ainda: 

1.1.2 - Declaração informativa constando que, caso vencedora, a licitante prestará garantia 
de execução contratual fixada em 5% (cinco P-Or cento) do valor do contrato, a ser recolhida 
antes da assinatura do instrumento de contrato, nas modalidades previstas no art. 56 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. (Anexo VIII) 

1.1.9 - Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, profissional detentor 
de Anotação de Responsabilidade Técnica {ART) por execução de obra de características 
semelhantes ao objeto da presente licitação. A comprovação poderá se dar por meio de: 

a) contrato social, no caso de sócio da empresa; 

b) carteira de trabalho ou ficha de empregado, no caso de empregado da empresa; ou 

c) contrato de prestação de serviços (Conforme Súmula nº 25 do Egrégio TCE/SP). 

~ 1.1.10 - Certidão de Acervo Técnico {CAT) para comprovação de capacidade técnico
profissional, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU). 
(Conforme Súmula nº 23 do Egrégio TCE/SP) 

1.1.13 - Declaração de comprometimento, atestando que a licitante possui os documentos 
listados a seguir, e que os apresentará até o momento da assinatura do Contrato, caso 
vencedora. (Anexo V) 

a) Ficha de registro dos empregados que forem realizar atividades no canteiro de obra; 

b) PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou o PCMAT (Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção); 

c) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 

d) ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) dos empregados que forem realizar atividades 
no canteiro de obra; 

e) Comprovante de treinamento admissional e periódico para os trabalhadores, de modo 
a garantir a execução das suas atividades com segurança; 

https://webmail-seguro ,com, br/jabotica bal ,sp,gov.br/? _ task=mail& _ safe=0& _ uid= 1900& _ mbox=I NBOX.enviadas& _ action=print& _ extwin= 1 1 /2 
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f) Comprovante de fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção Individual; 

g) Comprovante de contratação ou designação de profissional técnico especi~lizado er:n 
segurança do trabalho para o acompanhamento do cumprimento dos _prec~1~os legais 
relativos às normas regulamentadoras nas atividades de construçao c1v1I para o 

Município. 

Certa da atenção que será dispensada ao exposto, aguardamos o envio dos mesmos o mais 

breve possível 

Att 

• 

ANGELA P. G. DE OLIVEIRA 
AGEN:E ADMiNiSTRA,WO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

::m 01/08/2022 11 :03, angela.gimenez@jaboticabal.sp.gov.br escreveu: 
~ 

Bom dia 

Segue arquivo contendo a documentação necessária para a formalização contratual do 
processo de dispensa de licitação visando a contratação de empresa especializada, em 
regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para execução 
de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal 
com a Rua Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP}, junto a vossa 
Empresa no valor total de R$472.321,95 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte 
e um reais e noventa e cinco centavos). 

Solicitamos que a referida documentação nos seja encaminhada até as 1 0h00 do dia 
04/08/2022, junto ao Departamento de Gestão de Material e Patrimônio desta Prefeitura, 
localizado à Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra nº 160 - bairro Vila Serra, 
Jaboticabal/SP. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição 

'"""Att 

• 

ANGELA P. G. DE OLIVEIRA 
AGENTE ADMlNíS7RA7"VO 

PREFBTURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

https://webmail-seguro.com .br/jaboticabal .sp .gov.br/? _ task=mail& _safe=0&_ uid=1900& _ mbox=INBOX. enviadas&_ action=print&_ extwin= 1 2/2 



NovA ERA LocAçÃo E SERVIÇOS 
CNPJ: 27.244.047 /0001-57 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO 

A empresa NOVA ERA LOCAÇÃO E SERVIÇOS, estabelecida na RUA 18, N2 01278, SALA 01, 

JOCKEY CLUB, BARRETOS/SP CEP: 14780-755, inscrita no CNPJ sob n.2 27.244.047/0001-57, 

neste ato, representada pelo seu REPRESENTANTE LEGAL ORLANDO SEBASTIÃO PEDROSO 

No uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que conhece e aceita todas as 

condições do edital e as normas fixadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; que 

procedeu à análise do Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, anexos ao 

presente edital, e que está apta a cumprir o objeto licitado. 

Jaboticabal, 04 de Agosto de 2022. 

7 
ROSO 

Rua 18, nº 01278, Sala 01, Jockey Club - Barretos/SP 
Email: novaerabtos@gmail.com 



NovA ERA LocAÇÃO E 8ERv1ços 
CNPJ: 27.244.047 /0001-57 

PROCESSO DE DISPENSA OE LICITAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

A empresa NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS, estabelecida na RUA 18, N2 01278, 

SALA 01, JOCKEY CLUB, BARRETOS/SP, CEP 14780-755, inscrita no CNPJ sob 

n.º27.244.047 /0001-57, neste ato, representada pelo seu REPRESENTANTE LEGAL ORLANDO 

SEBASTIÃO PEDROSO, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que 

teve ciência da faculdade de efetuar VISITA TÉCNICA ao local onde será realizada a obra, 

conforme disposições do Edital. 

Jaboticabal, 04 de Agosto de 2022. 

/~ 
✓ ' 

/ 

/ 

//. 

/ 
l 

Rua 18, n2 01278, Sala 01, Jockey Club - Barretos/SP 
Email: novaerabtos@gmail.com 



NOVA ERA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
CNPJ: 27 .244.04 7 /0001-5 7 

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS E ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

À Presidente da Comissão Municipal de Licitações 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Sra Presidente: 

A empresa NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS estabelecida na RUA 18, SALA 01, N2 

01278, JOCKEY CLUB, BARRETOS/SP CEP 14780-755 inscrita no CNPJ sob n.° 27.244.047/0001-57, neste 

ato representada pelo seu REPRESENTANTE LEGAL ORLANDO SEBASTIÃO PEDROSO, no uso de suas 

atribuições legais, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

prestar as seguintes informações para preenchimento de Notificações, Contratos Administrativos e 

Atos Jurídicos Análogos: 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: NOVA ERA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 

C.N.P.J.: 27.244.047 /0001-57 Telefone/Fax (17) 98145-7719 

E-mail institucional: novaerabtos@gmail.com 

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome Completo: ORLANDO SEBASTIÃO PEDROSO 
Cargo na Empresa: ADMINISTRADOR 
C.P.F.: 141.023.798-17 R.G.: 21.723.151-2 

Data Nascimento: 08/05/1970 Telefone/Celular: (17) 98145-7719 

Endereço residencial: RUA 42, 205, JARDIM ALVORADA, BARRETOS/SP CEP 14780-180 

E-mail pessoal: orlandospedroso@gmail.com 

Por ser verdade assina a presente. 

Jaboticabal, 04 de Agosto de 2022. 

~STIÃ PEDR 

NOVA ERA BARRETOS L9ÍCAÇÃO E SERVIÇOS 
! 

Rua 18, nº 01278, Sala 01, Jockey Club - Barretos/SP 

Email: novaerabtos@gmail.com 
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Locamail :: Re: Documentos de qualificação 

f'ssunto. Re: Documentos de qualificação 
De NOVA ERA LOCAÇÃO <novaerabtos@gmail.com> 

"'2,·21: <angela.gimenez@jaboticabal.sp.gov. br> 

[)ata 09/08/2022 15:47 

• Certificado de Regularidade FGTS - CRF.pdf ( ~82 KB) 
• CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS.pdf ( ~8 KB) 
• CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA, CONCORDATA.pdf ( ~45 KB) 

Boa tarde 

Estou providenciando as documentações 

Segue o que já tenho em mãos 

Atenciosamente 
Aline Santos 

•' " ,< 

- PREA:ITIJRA 
ê'1 MUNICIPAL. 

"'-,.•DE 

Em ter., 9 de ago. de 2022 às 15:04, <angela.gimenez@jaboticabal.sP..,,gov.br> escreveu: 

Boa tarde 

Acusamos o recebimento da documentação por parte de vossa empresa, porém elencamos a ausência dos relacionados 
AI\ abaixo: 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

• Prova de regularidade para com o FGTS; 

• Certidão negativa de falência (Caso a empresa esteja em recuperação judicial deverá ser 
apresentado o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno 
vigor). 

Os documentos acima tratam de documentação para atualização do CRC 

E ainda: 

1.1.2 - Declaração informativa constando que, caso vencedora, a licitante prestará garantia 
de execução contratual fixada em 5% (cinco P-Or cento) do valor do contrato, a ser recolhida 
antes da assinatura do instrumento de contrato, nas modalidades previstas no art. 56 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. (Anexo VIII) 

1.1.9 - Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, profissional detentor 
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) por execução de obra de 
características semelhantes ao objeto da presente licitação. A comprovação poderá se dar 
por meio de: 

a) contrato social, no caso de sócio da empresa; 

b) carteira de trabalho ou ficha de empregado, no caso de empregado da empresa; ou 

c) contrato de prestação de serviços (Conforme Súmula nº 25 do Egrégio TCE/SP). 

1.1.10 - Certidão de Acervo Técnico (CAT) para comprovação de capacidade técnico
profissional, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU). 
(Conforme Súmula nº 23 do Egrégio TCE/SP) 

https://webmail-seguro.com.br/jaboticabal.sp.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=24028&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/2 



U!:!/U8iLU22 15:58 Locamail :: Re: Documentos de qualificação 

1.1.13 - Declaração de comprometimento, atestando que a licitante possui os documentos 
listados a seguir, e que os apresentará até o momento da assinatura do Contrato, caso 
vencedora. (Anexo V) 

a) Ficha de registro dos empregados que forem realizar atividades no canteiro de obra; 

b) PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou o PCMAT (Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção); 

c) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 

d) ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) dos empregados que forem realizar 
atividades no canteiro de obra; 

e) Comprovante de treinamento admissional e periódico para os trabalhadores, de modo 
a garantir a execução das suas atividades com segurança; 

f) Comprovante de fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção Individual; 

g) Comprovante de contratação ou designação de profissional técnico especializado em 
segurança do trabalho para o acompanhamento do cumprimento dos preceitos legais 
relativos às normas regulamentadoras nas atividades de construção civil para o 
Município. 

Certa da atenção que será dispensada ao exposto, aguardamos o envio dos mesmos o mais 
breve possível 

Att 

• 

ANGELA P. G. DE OLIVEIRA 
AGENTE AD!VlíNlS-TRA"1VO 

PREFElTURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

Em 01/08/2022 11 :03, angela.gimenez@jaboticabal.sR.,gov.br escreveu: 

Bom dia 

Segue arquivo contendo a documentação necessana para a formalização contratual do 
processo de dispensa de licitação visando a contratação de empresa especializada, em 
regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para 
execução de obras de Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial 
Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato Santo Antônio 
Jaboticabal/SP), junto a vossa Empresa no valor total de R$472.321,95 (quatrocentos e 
setenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos). 

Solicitamos que a referida documentação nos seja encaminhada até as 10h00 do dia 
04/08/2022, junto ao Departamento de Gestão de Material e Patrimônio desta Prefeitura, 
localizado à Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra nº 160 - bairro Vila Serra, 
Jaboticabal/SP. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição 

Att 
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CAIXA 
::::;_,:.,I.X:fa. scor·,JÓfvl-C.-'\ FEC:ER.AL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 27 .244.047 ;0001-57 
Razão Social: ALVES E ALVES EDICAO DE JORNAIS LTDA ME 
Endereço: RUA 38 0685 / MARILIA /BARRETOS/ SP / 14780-160 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Service - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
. débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade:28/07 /2022 a 26/08/2022 

Certificação Número: 2022072803213679645181 

Informação obtida em 03/08/2022 15:04:56 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 



PREFEITURA DO MUNICíPIO DE BARRETOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Departamento de Receitas 

Rua Trinta nº 564, CEP 14780-900 

Telefone (17) 3321-1128 

CNPJ: 44. 780.609/0001-04 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
Nr° da Certidão: 031122/2022 

Interessado:- NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA 

Finalidade .... : licitação 

SIG 

Contribuinte: 33812- 27.244.047/0001-57 - NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA 

Endereco ..... : 18 01278 SALA 1 JOCKEY CLUB 

Dt Abertura .. : 09/08/2017 

Fone ............. : 1733236250 
Atividade ..... : 304 - CESSãO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS 

CERTIFICAMOS, atendendo ao pedido da pessoa interessada, que foi verificado os registros em 
sistema eletrônico e constatado, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do 
Artigo 149 da Lei Federal nº 5.172 de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional, que não possui 
débitos com a Fazenda Pública Municipal, por tributos mobiliários, ressalvando o direito de 
inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados em 
procedimento fiscal posterior. 

VALIDADE DE 30 (TRINTA) DIAS Barretos, 29 de Julho de 2022 

Claudia Maria Pereira Pires 

DADOS PARA CONSULTAR VALIDADE DO DOCUMENTO 

barretos.sigiss.com.br 

Nr' CND: CNPJ Interessado: Data Emissão CND: Código Validade: 

031122/2022 27.244.047/0001-57 29/07/2022 GCIY7E9C 

s 



03/08/2022 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO Nº: 9335722 

0059343968 

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -

Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
02/08/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:***************** 

NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVIÇOS, CNPJ: 27.244.047/0001-57, conforme indicação 
constante do pedido de certidão.*************************************************************************** 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do 
Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
SPI nº 22/2019. 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em 
Grau de Recurso. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às 
filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do 
nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEi, LTDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 3 de agosto de 2022. 

0059343968 
PEDIDO Nº: 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 TJSP 
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12/08/2022 15:16 Locamail :: Re: Documentos de qua11t1caçao 

NOVA ERA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
CNPJ: 27 .244.04 7 /0001-5 7 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DECLARAÇÃO INFORMATIVA 

A empresa NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS estabelecida na RUA 18, 01278, SALA 

01, JOCKEY CLUB, BARRETOS/SP CEP 14780-755, inscrita no CNPJ sob n.2 27.244.047/0001-57 

neste ato, representada pelo seu REPRESENTANTE LEGAL ORLANDO SEBASTIÃO PEDROSO no 

uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que, caso vencedora, prestar~ 

garantia de execução contratual fixada em 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser 

recolhida antes da assinatura do instrumento de contrato, nas modalidades previstas no art.56 

da Lei no 8.666/93 e suas alterações. 

Jahoticabal, 04 de Agosto de 2022. 

,,.,_,,---·· -.""\ 
// ; 

/ 
ORLAN. O OJlDROSO 

NOVA ERA ·~R ~ÇÃO E SERVIÇOS 

Rua 18, n!! 01278, Sala 01, Jockey Club - Barretos/SP 
Email: novaerabtos@gmail.com 

L_J V "+/ '10 u::,duu 

https://webmail-seguro.com.br/jaboticabal.sp.gov.br/? _task=mail&_caps=pdf%3O1 %2Cflash%3O0%2Ctiff%3O0%2Cwebp%3O1 &_uid=24172&_ .. • 1 /· 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SP 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 5162-4/2022 

DISPENSO, a licitação nos termos do Inciso V do 
artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com os valores definidos 
pela referida Lei e posteriores alterações, em favor da empresa 
NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS L TOA., visando 
a contratação de empresa especializada, em regime de 
empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra 
para execução de obras de Pavimentação no Município 
(Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua 
Comendador João Maricato - Santo Antônio - Jaboticabal/SP) -
Contrato de repasse OG U nº 885841/2019 - Operação 1064482-
38, no valor global de R$472.321,95 (quatrocentos e setenta e 
dois mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco 
centavos). 

Por outro lado, autorizo a contratação requerida. 

Jabotica_~ªLr 19-de ago-sfu de 2022 

,.r·:_..,,·-- .," 

~fson Rodrigo Camargo 
~~ Prefeito 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SP 

RATIFICAÇÃO DO ATO 

PROCESSO Nº 5162-4/2022 

RATIFICO a dispensa da licitação promovida pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, com suporte nos 
termos do Inciso V do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
os valores definidos pela referida Lei e posteriores alterações, em 
favor da empresa NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS L TDA., visando a contratação de empresa 
especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento 
de material e mão de obra para execução de obras de 
Pavimentação no Município (Interligação do Bairro Residencial 
Jaboticabal com a Rua Comendador João Maricato - Santo 
Antônio - Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse OGU nº 
885841/2019 - Operação 1064482-38, no valor global de 
R$472.321,95 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e 
vinte e um reais e noventa e cinco centavos), face ao disposto 
no art. 26 da Lei nº 8666/93, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído. 

Publique-se. 
------~·--·--._ 

', 

Jaboticabé;lJ; 19 de agos~ de 2022 

/2"~ ~ ----------------
/~e rs o n Rodrigo Camargo 

l.....-/✓- Prefeito 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIA O- seção 3 

FARMACÊUTICOS LTDA. Apresentou o menor preço para os ,tens: 21, 23, 26, 35, 64, 87, 88, 
89, 103, 104, 112, 116, 119, 121, 123, 160. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 
Apresentou o menor preço para os itens: 60, 69, 76, 92, 95, 108, 131, 135, 137. SOMA/SP 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Apresentou o menor preço para os itens: 20, 31, 52, 55, 
56, 107, 110, 120, 132, 147, 156, 158, 162, 171. DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 
Apresentou o menor preço para os ·,tens: 14, 25, 28. TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. 
Apresentou o menor preço para os itens: 77, 84, 129, 145. CENTERMEDI-COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Apresentou o menor preço para os itens: 44, 58, 71, 79, 
97, 106, 113, 146, 166, 169, 174, 175, INOVAMED HOSPITALAR LTOA. Aoresentou o menor 
preço para os itens 43, ,!, 80, 93, 94, 109, 117, 130, 144, 150, 1:;s, 159, 170. 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. Apresentou o menor preço para o 
item: 40, FUTURA COMÉRCIO DE PROD. MÉD. E HOSP. LTDA. Apresentou o menor preço 
para o item: 57. ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. Apresentou o menor preço 
para os ,tens: 7, S9. DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. Aeresentou o menor 
preço para o item: 138. DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. Apresentou o menor preço para os itens: 9, 143, 154. MEDILAR IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAtARES S/A. Apresentou o menor preço para 
os itens: 37, 66, 70, 98, 100, 142, 161, 177. AGIL DISTRIBUIDORA OE MEDICAMENTOS LTDA. 
Apresentou o menor preço para os itens: 96, 151. SULMEDJC COMÉRCIO OE 
MEDICAMENTOS LTDA. Apresentou o menor preço para os itens: 12S, 126, 127, 128. TOP 
NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI. Aprt,sentou o menor preço 
para os itens: 168, 176. DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS EIRELI. 
Apresentou o menor preço para o item: 114, MEDICINAL! PRODUTOS PARA SAÚDE EIREU. 
Apresentou o menor preço para o item: 124. FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. Apresentou o menor preço para o item: 115. BIOMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA. Apresentou o menor preço para o item: 91. COMERCIAL 
RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA. Apresentou o menor preço para os itens: 90, 105. 
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Apresentou o menor preço para os 
itens: 1, 24, 33, 42, 45, 46, 49, 72, 136, 141. MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA. Apresentou o menor preço para o item: 133. CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTOA. Apresentou o menor preço para o item: 68, objeto deste 
pregão. Fracassaram os itens 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, IS, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 29, 30, 32, 
34, 36, 41, 47, 54, 61, 62, 85, 99, 111, 148, 152, 153, 163 e 167. 

PROCESSO N' 136/2022 

Fernandópolis-SP, 19 de agosto de 2022. 
ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO 

Prefeito 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
CONCORR~NCIA N• 2/2.022 

Extrato da Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações para 
Delrberar sobre o Transcurso do Processo para a contratação de agência de publicidade 
para execução de p·0 :;i.açz:...-. de serviçvs de comunicação p.'..Olica. Após ã decisão e,., 
Prefeito Municipal, pelo êlCOlhimento do recurso; a C.P.l. por unanimidade de seus 
membros, decide encaminhar novamente os invólucros n2 01 à Subcomissão Técnica para 
que elaborem reova "Ata de Julgamento de Planos de Comunicação P ubllcitária" 

Fermrnd6po1is-SP, 19 cJe agoc;to de 2022. 
CIBELE BERGER SANCHES CARBONE 

Gerente de Suprimentos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA 

AVISO DE HAMAMENTO PÚBLICO N• 4/2022 

O Município de Horto!ândia informa 3 Reabertura do CHAMAMENTO PÚBLICO 
04/2022, Edital 116/202), PMH 7.827/2021. Objeto, Celebração de Termo de íomento que 
t~rn por objetivo reabilitação entre qu:idros: Patologia de pós-operatórios, Patologia 
neufológicos, quddros agudos e crónicos, Patologias Cardiorrespiratórias, Patologi;:is Uro 
ginecológicas e Obstêtncas, Patologías Oncolôgicas, Pacientes Amputados, Distúrbios ATM, 
como tambem o atendimento em reabilitação infa11til para as múltiplas deficiência~ em: 
fonoaudio!ogia, terapia ocupacional, fisioterapia e avaliação psicológica para diagnostico de 
deficiências intelectuais e demais deficiências que afetam a qualidade de vida e capacidade 
laboral de muito!> pacientes, termo celebra-Jo entre a Prefeitura do Municipío de 
Hortolãndia, através da Secretária Municipal de Saúde e o interessado, mediante as 
condições estabelecidas no Plano de Trabalho a ser executado por Organização da 
Sociedade Cívil (OSC), nos termos óo art. 22, da Lei 13.019/2014. de acordo com as 
exigências e as condições constantes neste Memorial Descritivo. Abertura 23/08/2022. 
Encerramento 21/09/2022 ás 17:00. Sessão Pública 22/09/2022 às 09hs. Edital: 
www.hortolandia.sp.gov.br ou presencialmente no Paço Municipal, das 9 às 12hs e das 13 
às 17 hs. 

Hortolândia, 16 de agosto 2022. 
IEDA M. DE OLIVEIRA 

Secretária de Adm. e Gestão de Pessoal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CARTA CGNVllt N• 11/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 P4486/2022 
A Prefeitura da Estância Turística de lbiüna, Estado de São Paulo, através do 

Departamento de Licitações e Contratos, por autorização do Senhor F'refeito, resolve 
Homologar e Adjudicar o processo de licitação cujo objeto: Contratação de empresa 
espec·1ali2ada para a reforma da Praça Capela Bom Jesus da Prisão, conforme memorial 
descritivo, planilha orçamentâria e anexos do edital. Para a Empresa: MAROST!CCA 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, vencedora do certame por ofertar o MENOR PREÇO 
GLOBAL e atender as exigéncias do edital. Valor íl$ 306.397,76, 

!b:üna, 19 de agosto de 2022. 
PAULO KENJI SASAKI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI 

AVISO OE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 4/2022 

Republicação 

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal, a Ucitação Moáa!idade Pregão 
Eletrônico, em conformidade com o Processo n2. 1404/2022, tipo menor preço, para a 
Aquisição de 01 Veículo de Transporte Sanit~rio. Zero Km, com AcessibindJde para 1 
Cadeirante, em atendimento à Unidade Básica de Saúde, Dr2. iaminato Tion, d~ste 
município, conforme espec"iricações conf1das no Termo de Referência, _Anexo t, do Ed1t~l 
Local: www.bllcompras.org.br; Inicio do Cadastro das Propostas: Dia 23/08/2022., as 
ôa:õôl">. Têrtt111\0 cto (3tlastru ctõs ~ropums, Dia 05/09/2022_ ás 8:30h. !,bertura e Exame 
das Propostas: Dia 05/09/2022, das 08:31h as 09:00h. 1.n_1c10 da Sessao ~e l~nce~··. Dia 
05/09/2022, as 09:00h. Todos os ntos serao disponibilizados. ~o _Site M~~1c1pal: 
http·//www. itariri.sp.g:ov.bí/, e na pág'1na eletrón·1ca da Bob.;. de Lic1taçoes e Leil(?eS do 
Brasil -BLL: https:// www.bllcompras .. o~g.br. O _E~ita! poderJ ser, retirado no site da 
PrefeitLJra, W\V'.v.itariri.sp.gov.br; na pagina eletronica da SLL · w..._.,w.bl~compras.orf.~r. e 
também poder"' ser obtido no Departamento de Compras. e l1c1taçoes da Pre eit_ura 
~unicipal, locai~ado na Ru~ N_o.ssa Se,:ihora do Monte Serrat, 133. Centro, telefonP. \.l 3} 
34187282, e-rnad: cmnpras.1tann@gma1l.com; 

01NA.t-.H:R!í0 GONÇALVES PERONI 
Prefeitv 

ISSN 1677-7069 N2 159, segunda-feira, 22 de agosto de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 

.AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRfNCIA PÚBLICA N• 21/2022 

Republicação 

ripo Menor Preço Global • Edital n2 116/22. Objeto: Contratação de empresa para 
execução de obras de reforma das instalações do imóvel no qual se encontra em 
funcionamento o Centro de Convivência do !doso, por execução indireta, em regime de 
empreaQda por preço unitário, tudo em conformidade com os projetos, memorial, planilha 
e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus anexos. Disponível na 
íntegra, na S. de licitzições, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de lucca, ltatiba/SP e endereço 
eletrônico www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes se encerrará no dia 22/09/22, às 
10h. Fone (11) 3183-0655. 

ADRIANA STOCCO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

- PROCESSO N• 3144-5/,022 
DISPENSO, a licitação com fundamento nos termos do Inciso li, do artigo 24 da 

Lei rederal n2 8.666/93, com os valores definidos pela referida Lei e posteriores alterações, 
em favor da empresa: SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA., 
visando a contratação de empresa para fornecimento de Internet e telefonia fixa para o 
prédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no valor mensal de 
RSl.449,80 {um mil, quatrocentos e quarenta e nove rea'ts e oitenta centavos} e valor total 
anual de R$17.397,60 (dezessete mil. trezentos e noventa e sete reais e sessenta 
centavos). 

Por outro lado, autorizo a contratação dos serviços. 

Jaboticabal, 19 de agosto de 2022. 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

• PROCESSO N• 5162·4/2022 
DISPENSO, a licitação nos termos do Inciso V do artigo 24 da Lei Federal n!? 

8.666/93, com os valores definidos pela rP.:ferida Lei e posteriores alterações, em favor da 
empresa NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., visando a contratação de 
empresa esped.=ilizada, em ,egime de empreitada global, com fornecimento de material e 
mão de obra para execução de obras de Pavimentação no Munícípio IJnterligação do Bairro 
Residencial Jaboticaba! com a Rua Comendador João Maricato • Santo Antônio -
Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse OGU n2 885841/2019 - Operação 1064482-38, no 
valor global de R$4i2.321,95 (quatrocentos e setenta e do'1s mil, trezentos e vinte e um 
reais e noventJ e cinco centavos). 

Por OtJtro lado, autorizo a contratação requerida. 

Jêlbot1cabal, 19 de agosto de 2022. 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N• S9/2022 

· PROCESSO N• 6532-3/2022 - COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
OBJETO: REGISTRO DE PHEÇOS visando a aquisição de carnes, pescado, e derivados para 
suprimentos proteicos nos cardápios de Berçários, Creches e Escolas de Ensino Bâsico, 
Fundamental e Médio da rede pública do municipio. 

HOMOLOGO todo o procedimento realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
Homologada a adjudicação do objeto licitado na seguinte conformidade, item, cota, 
empresa vencedora, valor unitário, a saber: 1, PRINCIPAL, FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES 
LTDA., R$36,SO; 2, RESERVADA, 1.C. RISSI ALIMENTOS, R$36,69; 3, PRINCIPAL, BELARIS 
ALIMENTOS LTDA. - EPP, R$36,82; 4, RESERVADA, BELARIS ALIMENTOS LTDA.·EPP, R$36,82; 
5, PRINCIPAL, FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA., R$33,00; 6, RESERVADA, I.C. RISSI 
ALIMENTOS, R$33,04; 7, PRINCIPAL, 1.C. RISSI ALIMENTOS, R$17,24; 8, RESERVADA, 1.C, 
RISSI ALIMENTOS, R$17,24; 9, PRINCIPAL, ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS 
EIRELI, R$8,25; 10, RESERVADA, VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP, R$9,50; 11, 
PRINCIPAL, VIDABRAS COMERCIAL 00 BRASIL EIRELI EPP, R$20,50; 12, RESERVADA, 
VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP, R$20,50; 13, PRINCIPAL, VIDABRAS 
COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP, R$ 20,23; 14, RESERVADA, VIDABRAS COMERCIAL DO 
BRASIL EIRELI EPP, R520,23; 15, P:11NCIPAL, VIOABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP, 
R$35,00; 16, RESERVADA. VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP, R$3S,00; 17, 
PRINCli',;L, FRAéAS5ADO: 18, P.ESERVADA, FRACASSADO; 19, PRINCIPAL, AUMENTAR 
DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI, R$27,90; 20, RESERVADA, VIDABRAS 
COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP, R$28,00; 21, PRINCIPAL, ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE 
CARNES E FRIOS EIRELI, R$19,80; 22, RESERVADA, ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES 
E FR,OS EIRELI, R$19,30; 23, PRINCIPAL, BELARIS ALIMENTOS LTDA. • EPP, R$46,45; 24, 
RESERVADA, BELARIS ALIMENTOS LTDA. - EPP, R$46,45; 25, PRINCIPAL, FRUTTI MAIS 
COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, R$12,00; 26, RESERVADA, VIDABRAS 
COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP, R$16,00. 

Jaboticaba!, 18 de agosto de 2022. 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 

DESPACHO 

RATIFICAÇÃO DO ATO , PROCESSO N• 5162-4/2022 
RATIFICO a dispensa da licitação promovida pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JABOTICABAL, com suporte nos termos do Inciso V do artigo 24 
da Lei Federal n2' 8.666/93, com os valores definidos pela referida Lei e 
poslenores alterações, em favor da empresa NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA., visando a contratação de empresa especializada, em regime 
de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra p_ara 
execução de obras de Pavimentação no Município {Interligação do Ba,r~o 
Residencial Jabatic.abal com a Rua Comendador João Mar'lcato - Santo Antônio 
. J,3boticab21/SP) • Contrato de repasse OGU n2 885841/2019 · Operaçâ~ 
1064432·38, no valor p,lobal de R$472.321,9S (quatrocentos e setenta _e do,s 
mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), face ªº. disposto 
no art. 26 da Lei 111 8666/93, vez que o processo se encontra devidamente 

insln.:ído. 
Publique-se. 

Jaboticaba!, 19 de agosto de 2022. 
EMERSON RODRIGO CAMARGO 

Prefeito 



sábado, 20 de agosto de 2022 Diário Oficial Poder Executivo - Seção 1 São Paulo, 132 (169) - 443 

por deteaninação do ExcelentíssimQ Senhor Pí!ltito Munídµal 
de ltira~a, em conformidade com o Processo Administrativo n• 
3182/2022. acha-se ab....,1a no t;:;,: Municipal. à wt.ção sob 
o critério de seitçào "M•nor Valor Global". NI modalidade de 
TomadadePr!ÇO'Sn"008/2022,serãregldaporesteEditafepela 
Lei ftderal rf 8.666, de21 df junhodt 1993,com as alterações 
inlToduzidas pela hi fedtrtl n• 8.883, dt 08 de junho de 19!M: 
9.648 de 27 de maio de 1998 e poslfriom, dm:wnenk regu
lvntnudas. Os lnttl'fflado5 podttio examinar gra1Wtamente 
e adquirir o presente Edital:Requisibr nos e-mails: liôa(a.)@ 
,tirapina.sp..gov.bt liârac.aoSOftlrapina.sp.gov.br e licit&caoiO 
itlrapinu9.gov.br. Inicio de rttiradai de Edital: 22 dt agosto de 
2022. 0.ita e horârio ~mite p,ara ENTREGA DOS ENVELOPES: 
08h30rn do dia 12 de $tlembro de 2022. Data e horário da 
SESSÃO PÚBLICA; sera inkiad.i ,l Sfflão quando ena-rrada a 
fase deueóenciamffltocb interessadospresentH, no dia 12 
OE SETEMBRO DE 2022. Local da SKsão de licitação: Sal, d! 
Rtunião • Div1li.io de Licitação e Compras, na Avtnida 01, n" 106, 
Centro• CEP 13.530-000-ltlrapina- SP.A Munkipilidaide njo 
se ruponsabiiurii St houver algum problema na transmiss3o 
dos ,uquivos. lttrapina, 19 de agoslo de 2022. ELIANE APARE· 
ODA MARTINS GARCIA • Pr,sidente da Comiulo Permanente 
deLicitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA 

RETIFICAÇÃO OE EDITAL • PREGÃO ELETRÓNICO N" 
047a022. O Munidpio dt ltupeva, Estado de S.\o Paulo. torna 
público que fica retif!Qdo o tdital do Prtgâo Eietrõnko nº 
04712022, que traia da AquiSJÇio dt roç.adtira lúdriulka artku· 
lada tstradeira, cllfrigindo-se o ittm 1.1. do ANEXO IV - ).UNU· 
TA DO CONTRATO. O ed'ttal retificado encontra-se disponivel 
junto ao site oficial da Prefeitura de li~ em www.itupev•. 
~ ltupeva, 19 de agosto dt 2022. 

(MARCO ANTONIO MAR(HIJ 
Prefeito Municipal 

JABOTiCl.Bi,L 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAl 

RATIFICAÇÃO 00 ATO· PROCESSO N" 5162--412022 
RATIFICO a dispensa da licitaÇiO prMIOVid.1 pela PREFEI· 

TURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL com suporte nos lermos do 
Inciso V do utigo 24 da Lei Federal n" S.666193, com os valotes 
definidos pela referida lei e p,5tl!riotes alttrat;ôt!s, em faV'Of da 
empresa NOVA ERA BA.1P.ETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.. 
visando a contrata(ão de emprm especialiuda, em regime d,: 

Aviso de licitação empreitada global, com fornecimento de material e m:.O de obra 
O Munic.lpic da fstânci,1 TurisClca dt ltu infcrm,1 a JbM\Jra para txt<Utão de obras dt Pav1mtntaçio no Municipio (ln~,~ 

do Pn-glo ~cial rf' 6612022, para CONTRATAÇÃO ()f gação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS PARA SUPORTE. JoâoMaricatc-SantoAntónia-Jaboticabal/SP)-Contratotk 
MANUTENÇÃO CONTINUADA DO SIG WEB. ATENDIMENTO repasse OGU n~ 815841/2019-0pera~ 1064482-38, no valei 
HElP DESK. ATENDIMENTO USUÁRIO GEO PIXEL ODAOES. Os global d, RS472J21,9S (quatroc,ntos e setenti e dois mil, 
enve¼opes dev~ão ser entregues a1t as 08hSOmin, com abertura treztntos e vinte e um reais t noventa e cinco cent.lvos), face 
as 09h00min do dia 01/09/2022. O Edital compltto estâ ~ dis• ao disposto no art. 26 da lei n• ~l. vei que o prçcmo se 
pos1ç}o p,ara consulta e imprtsSão no site da Prefeitura: www. encontra devidamentt instruido. 
1tu.sp.gov.br, ou diteumeo1, ri., Prefeitura no qu.ll o int,:resç.ido Fublique·se. 
dfflt.i trazer um CD para cópia junto ao Oepto. Cen11al de Jabotitabal, 19 d, agosto de 2022 
Compras, ~to naAv.1111400 anos, n• 111. B. lt11 Novo Centro, l!u/ EmtMn Rodrigo (amargo 
SP. das OShOOmin às t2h00min e das IJhOOmin as 16h00o :,1 Prdti:o 
ltu, l9I08/2022. lost Robtn:o Fernandes B.l11eira - Staetârio TERMO DE HOMOLOGAÇÃO • PREGÃO PRESENCIAL N-
M11t1icip<ll de Pianejam.?nto. Habitação e Gest5o de Projetos. 059/2022 . PROCESSO N- 6532-3/1022 • COTA RESERVADA DE 

:.V!~O ck ~citaçio ATE ,lS% PARA Mi(:tOErAPRESAS E E~!'itESAS DE Pf')IJH.iU 
O Ml.l\i~io da Eru:OOa TurtsL~ dt ltu informa a abertura PORTE 

do Prl!gão Presencial n• 67n022. para CONTRATAÇÃO DE OBJETO: REG!STRO OE PREÇOS 11isando a aquisiçilo de 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS PARA f>LANEJA ames, pescado, t der111ados para ~os proteicos nos 
MENTO GERAL. OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO OE AEROi.E· cardâpios de Be1çirios, Crtches t Escolas de EMU'IO Básico, 
VANTAMENTO 00 MINIST~RIO DA DEFESA, MOBIUZAÇÃO Fundimcntal t Mtdio d.l rede pcjblia do mooic~ill. 
DAS EQUIPES E AERONAVE, MAPEAMENTO AEROFOTOGRA· HOMOl.OGO todo o procedimento rHlizado pelo Pre-
MITR!CO, APOIO TERRESTRE E GERAÇÃO Oi ORTOFOTOS. Os goeiro e Equipe de Apoio. Homologada a adjudicaçáo do 
envelopesdevt,ão serenlrtgUeS atê as 13hSOmin, com abertura oo;eto licitado na seguinte conformidade. item. cot., empresa 
as 14h00min do d"ta 01/09/2022. O Edital completo fft.S á dis- venctdora, v.alor unitário, a W,tr: 1, PRINCIPAL. FRIGOBOI 
posição pata consulta e imptessio no úte d.a Prefeitura: WWVI COMtRao OE CARNES lTOA., RS36,SO; 2. RESEitVAOA, I.C. 
i111.sp.go,,.bt ou diietamenle na Prefeitura no qtJal O intetessado RISSI AUMrnros. RSló,69; l. PRltlCIPAL BElARIS AUMHITOS 
dtwt.i traz~ um CD para cópia junto ao Depto. Central dt LTOA. • EPP, RS36,82; 4. RHERVADA. BEIARIS AUMENTOS 
Compru, si!On.aAv.llu 400inOS,n• 111, 8.llv NovoCentro.ltul LTDA.·EPP, RS36.82; S, PRINCIPAL, FRIGOBOI (OM(F.00 OE 
SP, das OBhOOmin as 12hOOmin e das 13h00min 4s !6hCOmin CARNES LTDA., RS33.00; 6, RESERYADA. I.C. RlSSIAUMENTOS, 
ltu, 1910&,'2022, Joi-! lobfrto Fwnandts Barreira - Staet.)l'io RS33.04; 7. PRINCIPAL LC. RISSI ALIM[NTOS. RS17.H; !. 
Municip.aldtP!aN-jamenlo,H.Abiuçãoeeihtiodl!Projttos. ílESêRVADA. J.C. RJSSI AUMENTOS, flS\7,24; 9, PRJNCl?AL 

TOMADA OE PREÇOS ,r 1412022 - CONTRATAÇÃO OE ALIMENTAR íllSlRIBUIOORA DE CARNES E FRIOS EIREU. 
EMPRESA DE ENGENHAAtA PARA SERVIÇOS OE REFORMA RSS,2S; 1 O, RESERVADA.. VIDASRAS (O ME ROA!. 00 BRASll 

f~~AR: :~~~~:u~~~ ~Z~Q~sT:~Ã~~~ EIRELI EPP, RS9,S0; 11, P,RINCIPAL. VIOABRAS COMERCIAl. 

485, JAROIM PAORE BENTO. NO MUNICIPiO ITU/Si'. A Secret.lri~ ~J::t~ e:~~L RJ~~-~º~p
1
{ R~i~~:~Afi ;~~~~ 

Municip.J de S.iúdt informa a quem poua interessar que se VIDABRAS COMERCIAL 00 BAASIL [IREU EP?, RS 20,B~ 14, 
enconta aber'.a a Tomada de Pr~os n• 14/2022, p;ira O objeto RESERVADA. \.iO.UAAS COMERCIAL 00 &RASIL EIRELI EPP, 
acima ÔHCtrto. Os envelopM contendo 1 ~io e RUO.B; 1S, PRINCIPAL. vtOABRAS COMERCIAL DO BRASIL 

ril~':o~:-:0~ !;~~~ ~: e;.i:~ ª!:!1 ~cn~~ EIRELI EPP, RU5,00; 16, RESERVADA. VIDABP.AS COMERCIAL 
completo est.i i ~posição para cons"'1a e itnp,'5Wo r,o 5ite 00 BRASIL EJREU EPP.RS3S,OO; 17. PRINCIPAL F/:ACASSADO; 
da Prefeitura: www.itu.sp.g:.r,.br. Calo prefira obter' tôpia -lo 18, RESERVADA. fRACMSAOO; 19, PRINCIPAL ALIMENTAR 

ediuJ direlamtnU! nJ Prefeitl.Q o inttrts~ de11erá trmr o ~~~~:::0:~:~EiC:O~El:~1:sE~~'t~; /~ 
CD para rfl)l'oduÇào do mtsmo, 1'10 hor.irio d,u OShOO ,h 12hOO J.:S28,00; 21, PRINCIPAt. AUMENTAR DISlRIBUIDORA DE 

~c~o:,=à~t~
6
~ ... :~:sz::~:~D~l~l== CARNES E fRJOS EJRELl. RS19,8.J; 22. RESERVAO,t, A~IMEN-

Centro. !MP. Ob~ 1) NiO ~trá enviado O Edital ptlo correio. 2) !j~ p~!~~~~~~~Rl~EA~~E~~O: l~~~~ :~~.E~j4::4lt~;: 
Não serão PtCit.>dai inlormações po, lt>lelont. llu, l9/08/2022 RESERVADA. BElARIS AUMENTOS lTOA. · EPP, RS46,45; 25, 

-~T~:~~i;; ~R~r~~ ~~~;~ri~ f~~!U~~ PRINCIPAL, fRUTTI WJS COMERCIO OE BEBIDAS E ALIME~-
EMPRESA OE ENGE!lHARtA PARA SERVIÇOS OE REFORMA TOS EIRELl RS12,00; 26, RESERVADA, VIOA8RAS COMERCJl.l 

~f~~o p~tf~E :~~: ::nz:~';ºo~~ DO ~:1~:~~\1aE::· .l~o
1
s~~~; 2022. 

~~:~~~~!u::"fl!~ ~:~Pl!:u:;~~~~:Jr: ~~;::00N RODRIGO cAMARGO 

encontr,.abmra.aTom.dadePreç,osn•13/20.?2.waoobjete TERMO DE DISPENSA OE LICITAÇÃO· PR0Cf$SO fl" 
,1cim:1 dcscrilt). Os cn,tiopes ~=-:·,endo a ÓOC\lmentai;jo e 31 44·512022 
propos1.acomtroald~tràosetl!l'\lreg1..iesatiodi::i06/0912022, DISPENSO. a licitaçJo com lund;.mento nos h:1'TIOS do 
às 08h30, sendo a abertuia is 09h00 do m~mo dia. o Edital Inciso U, do artigo 24 da Lei ~ai n• 8.6~3. ·com os 
,ompleto esta i disposiçáo para consui\a e impr~~o no Site valores dcfl/lilJos pela referida lei t postl.!riorcs islltraÇÕM. em 
d.i Prtftitura: www.iw.sp.gav.br. Caso preíira olatr cópia do lavot da ,mptt-u: SISTEL FIBRA SERVIÇOS OE COMUWCAÇÃO 
ed,tal uirttamtn!e na Pref,itu,a o in~ssad:i dever.i tralft o MULTIMIDIA tTOA, visando a contul.lção de ,mprna par.1 
CD p.,ra rept'O(lução d:i rnesrno, no horáno d.is 08h00 às 12h00 fornecimento de ln1emtt t t,;lefonia fixa pari! o ptUio d.; 
, das 13h00 ,h 16h00, H:dusrvamente no Otpffl,\menlo Cent:.1! Secretaria Municipal de Educaçáo, Cullu1a, Espc.rtc e t;izer. 
de Compras, silo na Av. l:U <lOO Anos, n• 111, Bairro ltu t.011.:i no valc;r mensal de RSl.449,80 (um mil, q<Jat;°'cn1os o! qua-
Centro, llU/SP.Obs. 1) NJo será enviado o Edital pelo correio. 2) rt'nta, nove reais e oi1entJ centavos) e v.,lor lutai anJ::il d, 
Não seráo pri'.Sladas infonn~óts por telefone. ITu. 19/08/2022 RS17.l97,60 (dezen,1e mil trezentos e navenl• e st-t, ruis 
- .lanaina Civttino dt Cam.a.r90 - Se<rctâria Municipal de Saude f Sfisent.1 centavo~). 

AVISO OE UCITA(Ao Por outro bdo, autorizo a contra~ão dos sel'\i;.:is. 
CONCORRtNCIAN" 01'202: ·A PRUtlTURA 0A ESTANC!h l.lboticat:.lJ. 19 de agosto de 2022 

TURlSTICA OE ITU, ATRA~S DA SECRETARIA MUNICIPAl OE E.mttS0n kodriço Carrwgo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE J4CAREI 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE i.GUA E ESGOTO 
COMUNICADO 
REf.: TOMADA OE PREÇOS N" 005/2022 • OiUETO: CON

TRATAÇÃO OE EMPRESA OE ENGFNhARIA !:.SPfCIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE COLETOR OE ESGOTO NA RUA OAlVA E 
RUA NAZUR. NO MUNldPIO OE lACAREi • 9, P(CORRENTE DA 
SOLICITAÇÃO DE COMPRA (SC) N" 642/2022, 

19108J2022Comunica-!:t que o processo 51./)(4 está sendo 
s1.1Sptnso p.ra ajustes no td1tal 

Atenciosamente, 
Nflson Gonçallles Prianti Júnior·· Pre1iC.:~nte do SAAf -

JaareL• :· •• 
AVISO OE UCITAÇôES 
lnf0(1D3Ções: Unidade dt üotaçôes t Corn~r.is - R. Mi\111el 

Ltite do Amparo, 121 - Centro - Jacaref - SP- fooc 12-3954· 
0200-ltamais 1612/ 1620/ ló30,165S t 1670, ' 

PREGOES ELETRÔNICOS: Editak www.comrr"'!.IJ~men· 
tais.9011.br (UASG 926641), www.saaejacardsp,9011.br (LINK 
"UCITAÇÕ[s-) ou mediante comp.:ire<,,rr,cn10 <lO bakão da 
U111dade dt Licitações e C0mptas- R. MigUtl leite do A.mparo, 
121-Centro-Jacarel -SP • das08:3Vils lfi:JO, s;.,rncumcom 
apresentação de CD-r Ol.l p('ndrille. 

PREGÃO PRESENCIA!: Edital: v,w.•1 . .a:ie-1atarei.si:o.gov.br 
(UNX ºUCITAÇÕES") ou m~te c.;mpamir. curo ao balcão 
da Un.idade de Licit:iç6en c-,m~ras- k. ~l'.~1.1tl ~t'it~ dv Amp.:,
ro. 121 -Ctnllo - Jacarei • SP • das08·30 ãs ltdO, sem custo 
com apreser,t~o de CD-r 011 pendrive. 

PREGÃO HETRÔNICO N". 07312021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PA;'.A COiHR.\TAÇÃO OE 

EMPRFSA ESPECIALIZADA PARA PR[SlAÇÃO OE SERVIÇOS OE 
MANUlENÇÃO CORRETIVA, COM FORUFCIMHdO DE MAlE· 
RIAIS E MÃO CE oeRA PARA SOFT ST.<.R\t.K E l.~\'ERSOR OE 
fREQUtNCIA OE DIVERSAS MARCAS E ~,OOfü,S. 

Valor estimado: RS 3.347.584,69 
Re<ebimtntodoslances:âs~hOOtrunJoeii.JO.i/0912022. 

~~':'J.~1
ilt:tfot~:kc22. 

COM COTA RESERVADA PAM A7fNDth /, LCI 147/2C14 
(,_.E/E~P) 

OBJETO: REGISTRO OE PREÇOS r'A?..\ AQL'l<:IÇÃO DE 
OMRSOS MATERWS EM PVC. 

Valur j6tirnado: RS 4.327.382,88 
Re<tbimtnto dos lanm: âs 09ii\lOn1i11 J,:i d1,1 D2/0'll/2:122 

~~~triiLf~~ot::~12022. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO OE EMPR:ESA F.S,'E(JALJZAOA 

PARA SERVIÇOS DE ANÁLISES LASORATOP.IAIS DL ÁGUA BRUTA 
E AGUA TRATADA OE ABA.STEOMENTO PÚBU(O 'vlSANDO A 
ATENDER A ll<,,/A PORTARIA GM1MS t.r 8'.S CE ú4/0S/2021 E 
ANÁLISE OE ÂúUA PEAGENTE PAU USO p,,· ·t:,~vlv,j.J6.U0. 

valorestiinado:RS 901.673,70 
Recebimento do~ Lances: às 09h00iltn c!o di.; OS/OJ/2022. 

~~:~il iL~~:i:~o~~:~2022 
(>-ClUSIVAMENTE PARA ATENDER A Ltl 1~7/2014 (ME/ 

EPP) l' 

OBJETO; AQUISIÇÃO CE KIT SF.LO M~G:J.KO Tl?O 21, 
DIÂMETROS: 112•; S/8"; 314º; 1º; 1,1,4'; 1.3/r; 1,112"; 1.5/8; 
1.1''4~: 2.1/4" E 2", PARA USO DO OEPAATAMEtlTO DE OP(RA· 
ÇÀO E MANUTENÇÃO 00 SAAE. .IACA.~Ei llA MAHUTEfiÇÃO 
PRMNTIVA E CORRETIVA 00 CONJIJl!1°0 '.1.2,Tt.,i:l.MOA. 

Valor estimado: fS 19.838,88 
Recebimento dos Unces: âs OCJh'JOn,in.du .fi 1,~'iJ.09.'2022 
J:icarti,t5dtagostode2022 , 
PREGÃO PRESENOAl N'. 006/20;2 
EXCLUSIV,U,,l[t,m PARA ATEN~:R :. .LEI l<lH.t01.: (MEi 

EPM 
OBlETO: REGISTRO DE PREÇOS ?AAA CONr;t;.TAÇÂO OE 

EMPRHA ESPECIAUZAOA EM lA'/AúE~ tOMf'l!iA DE VEICU
l05, PULVERIZAÇÃO OE CHASSI E t.101vR COM ÓLEO OE BASE 
VEGETAl E LUBRIFICAÇÃO DOS VtlCULO.S F ~.RTE.~ICENTES A 
fROTA 00 SAAE JACAREI. . 

1J3lot esi,mãdo: RS 49.959,00 
Recebimento ~ envelopes: ímj)fe\tfr.d,n.•ntc a1,: ~s 

09hOQm;ndodia06J09/2022 ' 
Ctedel'lci..mentu: âs 09 hctas no :i.c~rno k,c.ll em ato 

pUbfi<o 
Sesdv: lago apús o uedenciar~ultl, 
JJcareí,15deigostodt2022 
J.eliOll Gançalvts Prianli Juni,Jr . P,e~i.J<,:lt d, SA,U 

fac.:irci. ' ... ··· 

PREf[l[URA M'JNICIPAL DE J/,G'.IAR;•)::;, 

37.578.426/0001-37, pois foi a ünica empresa participante; 
habilitada e que apres,ntou o menor prtÇO global. A Ali da 
COMISSÃO PERMANENTE OE UmAÇÔES que dassificou as 
propostas de p1eços d.as ~ habiíltidM e decretou a 
empresavencedora.est.iindusanosautosdoctrtame.osquais 
encontram-se com vista fmque:ida a qualquer intttessado. nos 
tennosdo § s•, do mesmo irtigo e Lti acima citados.Atenciosa
mente- (EUY FWUINOFS FUENTES -P~idtnte da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
A PREFEITURA DO MUNJC/PIO OE JALES • 5P, avtsa que st 

encontram abertas as insoiçóts à /\citação na modalidade PRE
GÃO ELETI;.ôNICO, registrado sob o n• S&/2.022, que objetiva a 
Aquisição de Materiais dt Higiene e Limpeza para Marv.rttnção 
de todas as unidades da Stc:rttaria Ml.initipal de E~ 
forma pare.elida, conforme ANEXO 1, por ~ detenrur.ado, 
sendo o seu encerramento às 08:00 horas do dia 28 de sttembro 
de 2.022. com a abtl'tura das propostas às 08 hrs e 30 mit11.1tos 
do mesmo da. As empttsas interessadas em participar da refe
rida licit~ poderio obter maiores infonnações junto a Divisão 
de Licitações. Compr.as e Contratos da Prefeitura do Murtiápio 
de Jales • SP, sito na Rua Gnco. n• 2.266, Centro. nesta. ou pelo 
telefone (17) 3622·3000- Ramal 3033 ou 30>6, no horário nor
mal do expedltntt. O Edital completo e demais elementos que 
dttermina as condições do certame encontra-se â disposição 
dos intertssados no endereço acima mencionado, bem como. no 
site www.jales.sp.gov.br e na platafonna Bll www.bllcompras. 
org.br, poótndo ser retirados gratuitamente. .lales · SP. aos 17 
de agosto de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA. 
?REFEITO. 

Aviso deLidtaçâo-Proces~'rf.197n2 ... PregãoEletrônico 
n•. 64122 - Objt10: Aquisição dt materiais a sertm lllilizados 
na sNJilaçJo -wiária do Munid~ (tintas e solvente) conforme 
Anexo 1, por tempo determinado. Data para aprtstntaç.!io das 
propostas ate às 08h00 do dia 30I09f.2.022. O edital completo 
encontrJ-se a éisposiç.io para retirada no ~toe dt Licitações e 
Contr11tos, da Oivislo dt Ucitaç~ Compl'is e Contratos da Pre
feitura do Munidpio dt JaJes - SP. situada à Rua Cinco. 2266 e/ 
ou no site: www.jales.sp.9011.bd1ici1aeoe:S ou do p10lledor www. 
bllcompras.org.br. Todos os esclarecimentos poderão se, obtidos 
no enJueço supra ou pelo telefone (17) 3622·3000, ramais 
3016.3005, 3033 ou 3056.JalesJSP, 12 de agosto de 2022. Luis 
Hervique do~ Santos Moreira- Prefeito Municipal 

Procmorf.7l/19·Concorrêncian•.o3119.contraton•. 
13S119 - Termo Aditivo nº 03122 - Contratan1,: Prefeitura do 
Munidpio de Jillts • Contratado: Noromix Concreto S/A • Objtto: 
ProrT~odeprazo,pormaislSO(ctntoeoitenta}dias.na 
execução dt sistemas de captação e drenagem de águas plu
viôll$. pavimenução e recapNIMRtO asfâltico em ~ ruas 
do Distrito Industrial 1 - J~ Ant6nio Caparroz, em regime de 
empreitada global por lote, com aplicação de matW~ l!Qlli
pamentos t m,10 de obr.a. Errata - ,m publiação realizada no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. Página 226, Volume 132. 
Ediçlonº 132, PodP.rExetl.lWO-Stção l,em05I07/22.0ndtse 
lê: "ExtratoTennoAditil/'o n- 03/2021" • leia-se: "Extrato Ttrmo 
Aditivonº03/2022". 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA OE PREÇOS N" 0212.022 OBJETO: Visa-se a 

con1rataÇãodeempresa,p.,raexecuçãodeserviços/obfadelns· 
tillaçõwlmp!antaçóes ~ Sistemas de Prevenção , Combitt a 
lníéndios t C.Qstrof~ em Pr~s Publicos. M Município.com 
fomecimento de m;itttiai!Jequipamtnlos e mão de obra, confor
me Memorial Descritivo. Planilhas Orçamentárias e Cronograma 
Fisico finance110, por lffllPO dtt«minado. Com fundamento 
no mciso VI. do art 43. da lei FMtral n• 8.666193 e ai1erações 
posterior~ADJUOK:O o procedimento 1icitatório na modalidade 
Tomada de Preços n•ovi.022, tipo menor preçoglobalporW)te, 
e HOMOLOGO em iallOI' da empresa O. CESAR NASCIMENTO 
MATERWS El1TRICOS • ME. CNPJ. (MF) n• 17.358.033/0001· 
00. J~ • SP. MI 18 de agosto df 2.022. lUIS HENIUQUE DOS 
SANTOS MOREIRA Prefeito Municip.il. 

EXTRATO OE CONTP.ATO 
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jale$ • SP. 

CONTRATADA: D. CESAR NASCIMENTO MATERIAJS ELÉTRKOS 
- ME Y"'-OR: RS 491.417,89 Global ASSINATURA: 18/0&l2.02Z 
CBJETO: ·viu-se i <ontratação de ernp1ts.1, para ex.ea.ição 
dt st.1'11iços/obra dt lnstalaç6esllrl'lpWI~ de Sistcma:s de 
PrevCl\(.ão e Combati! a Incêndios e Catástrofes. em Pr~ 
Publicos, no Município. com fornKinwnto de tn.1teriais/tqllipa• 
mentos em.ão de obra. conforme Memorial Descritiw. Planilhas 
Orçamrnl.irias e Cronograma Flsico Financeiro. pot iernpo 
dettrmNdo". MOOA!.IOAOE: Tomada de Preços rf' 0212.022 • 
Proce5SO n• 1 J/2.022, VlGtNCIA: 12 {doze) mesa a partir da 
data da il5\inatura do contrato.lales-SP. 18de a!jos!o de2.0Z2. 
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA Prefeilo 

PREFtlTURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO 

AViSO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Jambeiro 
1?11'1.l publica a aberu..r-i dt licitação na modalidade Pregão 
Prtsenci.11 N• 041/2022. ObjtlO: AQUISIÇÃO OE CAMISETA 

~b~~o°iRi~L~~~~~;2~LAssu ;,ftçl.~1 ~!~~~~~~;~E ~~=E~ec:i!~E~:~~:~ rii 
Objeto: Pr.-s!aç.\o d., serviços dt ;i..:.r,•J«<r.ç,lo t: tOMfí'i~ REFERENCIA. Oa1a d.:i reaüzação:01/09/2022 às l.\hOCmin • lnl· 

dJ Avl!llida M.lrginill (conte~ illie.Joies, f1JÇ.l Uc11 Ando- CIO do uedenclamento. tOCill da reali:açào.: Prefeitura Municipal. 
rinlw e.wtnida Ant.w1ica}, Pr~a s.lnt.a Crui ?r.ic~ Mo,;ii Mi rim, Rua Cel Não Franto de Camaf90, n• 80, Centro, lambeiro/SP. 
Praça dos ftnovi.irios. Praça U1nlll:~ri:i Bu,'l)C. j:,~t,<1 ~ustu Edital na integra poderá ser consultado no Stto, dt licitaçóes. 
Cl:iêlllegJto e Pra(a Ca,!os Gemes. retirado gratuitamente no site: www.jarnbtiro.sp.go....br. Ouso~-

No d(-cimonono dia do 1Dõ de agMo ào áikl Jt dois mil e citado arraVõ do e-mail: lkitacaoOjambtu'o~gO't.hr. 
W11e tdois is OSiiO horas na sala dlS ~dsóes dei li~p,arwnen- A\'ISO OE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de .larnbei'o 
to de Lici11~ e Contratos. reuniu-w it comissão Pttm•nente !orna pública a abertura de licitação na modalidade P~ 

PLANEJAM(NTO, HAIITAÇÃO E CiESTÃO DE PROJUOS. TORNA P,ef~ilo 
PÚBLICO A RêABERTURA DO EDITA!. PARA CONCESS.ÂO OE TiRl.10 OE OISPf~fiA OE LKITAÇÃO · PROCESSO W 

de llcit.,çõM p:,r.a re..lizaµD de SfS!.30 pi:,;;lic.i rdtrtntt ao pro- Presencial N• 04012022, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
etdimcnto , 111 ,pigr;Je e julgametilu de C!JsSlha~o. Após as E!.PECIAUZADA PARA PaESTAÇÃO OE SEIMÇOS Df COLETA. 

USO DE ESPAÇO PÚBLICO. lOCAf!ZAOO A PRAÇA OOUTUR Slii2--412022 
GASPAR RICARDO, n• SO. BAIRRO U8(RDA0E (ANTIGA ÁREA OISM:NSO. a liciuçáo nos mmos do lnci:!oV do artigo2.i d.1 
DA FEPASAJ, PAAA flNS OE IMPlANTAÇÁO Of CENTRO OE Lei Federal n• 8.666/93, com os 11.llotes definidos Ptb referida 
PROOUÇÁO ARTfSTICA. CIJLTUP.Al., TURlsTICA E EDUCACIONAL lei , po5lerkns aheraçóts, em filVOr d.li empena NOVA ERA 
EM ÁREA PRÓPRIA DA MUNICIPAUOAOE.Os tnYtlopes dellt1ão BARRETOS LOCAÇÃO E SEIMÇOS LTDA.. visanJo a co11t1Jtaçlo 
~r entrtgufi ~lt ~~ 09h00min do di• 21/09120l2. nu Otfürt•· dt emprtta especi..li:.id.l, tm tt!JÍ'Tl' dt' emprf:itada 111,bo:I, 
ml!nto Centt.al de Comp,.u d3 Prdeitura d• fsl.áncia Turistic.1 de com fomecimento de materi.11 t m.\o de oLrJ para ,w-u(:Oo 
IIU - z• and.ll'. O [d;tôll c0mpJe10 esta à disposição ~31'1 consullol de obras dt Pavimen~ão no M11nicipio (ln1tf'li9a~.)O do Sam e, 
t impressiono ~it.e da Prefeitura: \W.W.itusp.9011.br, ou direta- Resid,ncial l.1bo1i0Klal com a R:!a Cem.tndadot João Ma1ic.ito 
mente no Oeparumtn10 Cenual de Compr.ll no ql.l,ll o inWres- - ~nto Allt6nio - ~cab..USP) - Conlrato de 1t>p,::SSe OGU 
sadodntrãtraz:en:m(Op.,racópia.slton.JAv.ltu400.:inoin- n" 8851141/2019 - Operação 10644!2-38. n,., v:.1111 glú~ dt 
111, a lt\J Novo Centro, ltu/SP. das 03h00 âi 12h00 e d.as 13h00 R$472J21,9S (quatrtJCenlos , set.enta e d.li~ mil. trezentos <: 
às lóh:00. Obs. N~o se,So presud.u info,nw~ões por telefone. 11inte e un rt'ah e noventa e cinco etnta•10s). 
!tu, 19/08/2022. J~ Roberto Fernandes Barrtua - Sta,Wrio Per outro larlo, au1oriz0 a Canlr.lt.oção r,equeri::!a. 
Murncipal Plarw:jamentc, HabitaÇS:, e Gestão de ProjtlO!.. J.1boticab.ll, 19 de .agosto de 2022 

COMUNICADO OE JULGAMENTO DA PROPOSTA. Emerson Rodrigo C31'1'1,ngo 
TOMADA OE PREÇOS N" 12/2022 • CONTRATAÇÃO OE P1efeito 

~~ij~~ ~~s~H!~~~o~~~~~~~ºlA~~1t11~:~f~ CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
DRENAGEM, REDE DE ESGOTO E REDE OE AGUA POTÁVEL NO 
COt-lJUNTO KA.BlTACI0/1:.;L ITU - 1, lOCAUZAOO PiA AVEMIOA AVISO oe ABERTURA DE LICITAÇÃO 
GAI.IUU BICUDO, tr S.900, LOTE 1, QUADRA A- RESIOENClAL Preg,J r,~i.ii n• 0S/202Z • rREGÃO Pii.ES~NCIAL. do 
BOM JARDIM, BAIRRO CRUZ OAS ALMAS, NO MUNIC!i'IQ DE tQXl m~ pr~o por it~. para Registro de Pr~os. DES':INAOO 
ITU/SP E).(lUSIVAMEN"':E À CONTRJ.TA.ÇÁO DE M!CRCLMPRESt. C 

A CPL tomuniGI :ios intetesS.ldos. que 3,pós o JUl~amcr.10 EMt'RESA OE PEQUENO PORTE,MICROEMt'RHNDEDOR U1DIVJ· 
d.a proposta, d.assifica " ;i0 ce~;,rr.!! a ~citante õ:-.cM Clri'iS• DUAL t COOPER/.""",'AS pata ~~iç~,; pl.xas p;u-.l hc~.:..1<1\ 
1~UÇÃU CM\. UOA .. ~\ l}U71,H., QtS\~ l{!m'I~. il Cmtll\!~O c~l~ c\pcttfKaçÔl:i (~tintn do Anuo 1. 
Pennanenle dt Licita\~ i.:lga V(!nc.êdor.1 do cMamc a \icita,-:te O edital t!.tii di~iudo llOS intem~1o\ n~ ~eo~ 
6MM (ONSTRUÇAO CIVIL LTOA por lei aµresentado o pr~o da Clmara MunKipaJ de Jabohcailal dutanlt \tu e~iente 

aiülises de pra.<t chegou-se ,1 seguinte dmif1Ca!,io: t• e ünico TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAl OE LIXO HOSl'ITALAR E 
bJar e Yffletdora a empresa PA~ Amb!L'f1t.r.l ÜDA ME - CNPJ MEOICAMENTOS.PARAPERIODO OE 12 MESES. CONFORME AS 
04.760.570/0001-30 com o valor gl..il ai d, Jil 3.09S.761,63 ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 00 TERMO DE 
{três milhôts, noventa , cinco mil sete<.1.illll~" fü'""lta e um REFERtNCIA. PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA 
rt::iis e sesst>n!3 f trés cenbvos), IU.b cori!omie ,;,,l.l tirrunst.Jn- AUTORIZAÇÃO CONTIDA HO ARTIGO S7. li, 0A lfl $666193 E 
cia:la dJ Sess.ão Pübfica oco,rida. F,c.,1 ab!II O ;:,mo recursai ALTEAAÇôES POSTERlORES.. Data dói realização: 01/0912022 
nos 11~1mos do an. 109, 1. ülineJ "b" d! lci ó\>V..'93, de OS as lOhOOmin • Inicio do credtnciamento. Local da realização: 
(ónco) áias Uuis, co,n rotiat;.ãa a esl-, juig ... ,.11m:~•. com~ando PreftitJ1a Municipal. R11a Cel J~ Franco dt Camargo, n• 80. 
ele a correr a partir do primeuo dia uttl sull.C',"Jc .. :~ à d.da da Cenvo. wnbtiroJSP. Edital na lntegta podera ser e~ 
Wtirna publit.l(lo. no S,tor lie l.kitaçóes. 11:tirado gratuitamente no site: WWW. 

Comissão Perni;.nente de Licitação, 1\1 u~ ~::i!to ae 2022. jambeirll.sp.9011..br. Ou solicitaJo atrava do e-rnail·. liótacaoO 
E~nJosl:d.iSilv,1Junie1-Prt)i.!.:11tt jatnbtito.sp.gov.br. 
AVISO OE REVOGAÇÃO A\'lSO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura t.luniôpal de Jambtiro 
TOMADA OE f'REÇOS tiº 014/2022 toma publica a abertura de licitação na modalicàde Pregão 
A PrefeilJta do Município de .!Jgua,:una, torf'a público I! F restncial W 039/2022. Objeto: REGISTRO OE PREÇOS PARA 

para conheci!Tlfflto dos interessados q.,e ~ T.irr,.ld.l de pr~os AQUISIÇÃO EVENTUAl. E FUTURA OE GENEROS AUMENTICIOS. 
.1ci:na m~ionada. que 1~ como c.t.;et.) ºC.Jnlr.ll.l(.Jo de CONíORME TERMO Df REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO 
Obc;;s da M .. :t.ori,1 na Rcui6úJ a,. un:d.:.d .. <fr rrrnto Ateridi• EDITAL Data da reillizaçjo: 0110912022 às OShOOmin • Inicio do 

m~,\~~~;~:::_;7;~%':2~:: ':~:e·''""'''' ,, ~:~~~•=t~;::~:l{~;tiÊ~! 
Gab!nete ~':!~~:n::;:: i:~w:=~c:-:b~ Ou solkitado 

PREFEiTUR,~ MtlNICIP~.l DE JA\ il 

EXlRATO OE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO N• OlS/2022 -No 
dia 1!1ro8/2022. dep:ih; 1e ronstatada: a ~dadl! dos 3lDS 
proc~rnentais, a. autCMidade ~entt. Sr. (.;n:6 ~ de 
~a P1efeito Municipal de ~P. Resolve HOMOl.OGA.R 
aAJj~~..açãop,ok'l'.ldapeloprepirorelerenleit05itensdopre

global compativel com a cswnatNa. e tt'f a1cndido as condiçõei norm:il :csreitados ~ .itos ~~rma~'vos Vl9'f'llts nc cori1~to da 
~ Edital.Apõs O Julgamento oa J)IOfOSla t I\OS termos do .. rt p:.ndcmi.l. ou ?(!lo sitcw.vv..Jabvtl~ba~sp.lt>g.~ , ·OO 

109 ·
1
~ l olline:i •b· da lld feJeral rf 8.666193, encc.ntrJ• Recebimcnlo das Propost~: Dia 3 ,/08/2022, 31e ~ ~-

OHGO ESPECl/..lfl 022 • CPL. • \ (p:) trn epigrale. qual ~ REGtSlRO OE PREÇOS PARA AQUISl-

0~ PREFEITIJPA. ÕE JALES • S!l • PJJ'.A: CC.NSTRIJlORA \ ÇÀO EVENTUAL E FUTURA DE MATERW. GRAFICO. CON~~RME 

Tom.i.la de Pr~os nª l '.i!l.022 • A (Of,\l)SÃO f'~R..., .. NENTE c.AAFICA !GUACU LTOA. CNPJ 20.949.657/0001-07. de 
hTUAl LiO,\ CNPJ. (t.;F\ n• 37.S/~A26/iltl.,. l.·3· ASSUNTO: TEil.M.OOEREfERE:NCIAEOEMAts.ANEXOSDOEOOAla!: 

DE UCIIAÇÀO, .1pÓS os Mtudos ~rtintr,t~ :lln~i.lt.u, .n~Ms dos 1lens 5, 7 a 1,1. 1~ 21, 22~~!~!· ~~ta3! ::s lor! e 
'abti1 ~ursaiqu.lnl0.itlased1:julganltntoda horJS. 

-seo sta..°u:. ~:&12022 _ Camib Carolint Gon,;alves fcrr.lfi \ lniciú úa \i:!Sslo: ~ ll/0812022. apó~ o f,nal da entrega 
~Pr:idente da CPL do~ ~n~dope~ e credef'lc1,1,,"l'len10. 

clet>Jaá.ls rcscl~e\l dwct.ir como '-~l, .. b<,,;A a propos~ RS 30.463•7º (tr)~~~I~ GRAFICA E EDITORA LTDA. CNPJ 
da ~mpm.l:· COMTRUTORA ATUAL-lTLA., r~;-~. (MF) n Stlent.a:centallOS, 

>Prodesp 
docume::to 

a-s!:ina•Jc 
c!igitalmc.-r,tc-

A Com ,mhia de Prccessamentc, do Cactos do Esta.do d~ Sao Paulo - Prodesp 
garanti a autenticidade deste dcc..1n.E:1,t0 quando visualizado diretamente no 
portal www.in1prensaoflc1éJl.com.ur 

sáb::ido. 20 de agosto de 2022 às 05:(,:ô: 19 



Jaboticabal 
Prefeito Emerson Rodrigo Camargo ! ANO XIII. Ed:ção Nº 818,Sexta-feira, '19 de Agosto de 2022 

EMERSONROD~GOCAMARGO 
Prefeito 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 3144-5/2022 

DISPENSO. a lirnação com func!amento nos termos do Inciso li do 
artigo 24 da Le, Federal nº 8 666.,93 com os valores definidos pela 
0e'enda Lei e poster.ores altere.ções. em favo· ,::a ernpresêl' SISTEL 

FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA L TOA. visanGo 

a c-:n;ratação ele ernpresa para fornecimento de Internet e tetefon1a 

fixa oera o prédio da Secretaria l\lun1c1pa! de Educaçao. Cultura, 

Espcr;e e Laze,- ,,o valor mensal de RS1 .449,80 (um mil. 

'rocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) e valor 

·""' anual de R$17.397,60 (dezessete mil, trezentos e noventa e 

sete reais e sessenta centavos) 

Por ou:re; la?.do. autorizo a c:)ntrataçáo dos serviços. 
.Jabor,cabe.l 19 de agosto de 2022 

Emerson Rodrigo Camargo 

Prefe;;o 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO W 5i62-4!2:02'.?. 

DISPENSO. a iic:iação nos terrnos do lno:so \/ do artigo 24 da Lei 

Federal ,,, 8 666 93 com os ve!ores c:efin;;jos pe:a refenda Lei e 

oosteriores alterações ern 'S'..Jor c\a en1presa NOVA ERA BARRETOS 

LOCAÇÃO E SERVIÇOS L TOA. v,san(:o a contrataçao de empresa 

espe.c1cd:zad21. en-1 reçpn-1e -.je e:nprenêida 9:cb.e:. COff1 fornecnT1entc de 
:~·,atenal e rT'\i?.;) <:ie o::,r·a para exec:uç8o :j8 ot)(as 1Je Pavl:rie:1°.aç8c, no 
· · -~,.c\::o (rntei\1g2iç?.c de 6·3,-·rc Res'.de1~1-::tai ,Jab·.Jt~cabci ccn-1 e Rda 

-~e.-11JaC-:Jr João l·J2.nc2.~o - Sc.nto F.ntônto - Jabot1caba/. SP} -
'~ ,re.;c de repasse OGU :1' 33584, 2í) 19 - Operaçao 1064432-38 

·,o va:•.)r g1obal de RS472.321,95 (quatrocentos e setenta e dois mil, 

trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), 

Por outw lado. êuc0r1zo a contrata,;ão requerida 

J a:)ct,cebal í 9 de agosto de 2:)22 

Emerson Rodrigo Camargo 

Preie1:0 

RATIFICAÇÃO DO A TO - PROCESSO Nº 5162-412022 

Jaboticabal.'SP) - Contrato de repasse OGU nº 885841 /2019 -

Operação 1064482-38 no valor global de R$472.321,95 

(quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e 

noventa e cinco centavos) face ao disposto no art. 26 da Le, nº 

8666 93, vsz que o processo se encontra devtdamen;e rnstrut"do 
Publique-se 

Jaboticaba:. 'i9 c!e agosto de 2022 

Emerson Rodrigo Camargo 
Prefeito 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
. .SOCIAL 

. : .. , ,• ,.EXJRA:JQ DEJl:;RMO DE COLABORAÇÃO 
\ f• • .,,, 

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022 

Processo administrativo 

Nº 3583-1 2022 (Dispensa ce Chamamento - Transferência de 
F:ecurso d8 Emenoa Parla:r1entan Serviços de Proteção Social 

E,,pec1al pan, PE<ssoas com Deficrências. Idosos e suas Famílias -

Secre:ana de Assistência e Desenvolvimento Soc:al) 

ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- i\lun1cipio de Jabot1cabal SP 

Organização da sociedade civil: .Associação de Pais e Arrngos dos 

Surdos· AP.Á.S 

CNPJ nº 50 406.95:3 000i-62 

OBJETO: Execução, em regime de mútua colaboração do Plano de 

Trabalho do s·erv1ços de Proreçao Social Especial - !,1édia 
Comp;exidade para pessoas e idosos com deí1c1ências auditivas e 

suas fami!ias, no âmt)ito do município de Jabot1cabal. definidos 

conforme regulamenrnção pr12conizada na T1p1ficação Nacional de 
Ser·.iiços So::,oass1ste:1c,a1s (Resolução Ci·lAS n'' 109,2009) 

Fundamento legal Lei Federcti n'º 13 019:2014 

Valor GLOBAL: RS 50.000.:JO (C1nquema rrnl reais). pagos com 
criundos de Emen::a Pariarnentar Federal no Véilor de RS 50.000.00 

1cern :mi reais) Funcional Progr2.mát1ca nº 08.244.5031.219G,0001 e 

~!º da Prog~amação 3õ2430320210006, creditada em 16i03'2021 na 

co1ta ,jo Fundo 1-.iun1c:pal àe Ass1stênc1a Social. 

Vigência: 2203-2022 a 21'06'2023 

DATA DA ASSINATURA. wor:;;2022 

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO N" 06/2022 

Processo administrativo 
11° 3532-3 2022 (Dispensa de c11amarnento - Transferência de 
R8curso de En-,enda Parlamentar i Serviço de Proteção Social 

::éspec\ai, Alta Comp',ex·,dac\e - Aco·,t1imento lnstituc1onal, no â~1b1to do 
il'Uii\cipn de JE>bo,,caosl - Secretaria de Ass1stenc1a e 

Desen\Jo\\=snentc Soc1:~'1) _ , .... 

ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA~ Mun1cíp10 de Jabot;oabal SP 
0 

sociedade civil: Recanto Menina - CNPJ n organização da 
ê>l "?2 ,3q.·0001.72 
'- .,_ ' , I b ~ ·· do Plano d9 
OBJETO Exoc·J-"0 om recime de mutua coa oraçao. · 

-- ' ·,~ - •· ., - ~ 1 de A1ta 
Trabalha ofertando Serviço de Proteçao Social Espee,1a . 



A22 SAS:.00, 20 DE AGOSTO DE 2022 

PR PIEDADE 
~Ili.. SSO-ler.!el'!.' 

ADIINS'ff!AlWA 
COMDI.Cl.lil.c, 

..,..-.;1r<<,hi<111: 1~:r' 
ide>'~.-~ -~. .... ~ 

--.!no 
fl"J(,o,,.,<;10 

,'"'!_,,,~ 

•. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES 
NlOCESSOH"1t1120U 

PREGAOELETR6NtcoH"o1012C122 
oe..Ho. lôlEGISH<O CE. PRE.COS VISANOo FUi\/H,1.$ AOUISIC()ES m: tMllLS.i.O 

.-.s,FA.;.T!CAJIPQ~ 1c. CQNFQRt,IE S6P!õelf'JCA,Çôe&E a:;,,,, .. l'ICl.A,DO;CCNST,.N!ES 1)() 

.t.HfX.0 1 TERMO DE F!:i:FERENCIAO;;E l!.êl;GR.A O E::irTJIL ~TlCfl!<l ~ Prcc,..'$1,s,, ea~ 
1J mr.i~11o11.~2"/C8•7.02ó? ~~~ ~ali:Cle.'09/2022 . .:i.i-,-llt :tas~.._ n ,i::1t;C"u11 .. 
<!ia06i0"li2ti::Z !r,coo~S......dl,o.ap.,..,.a.Wl3Qm.,.noç.,.[16rri11i:!02.l.~'lQI l'Ol'Jl.llrillit.Gn:t.. 
~ 0SS O E6W ,ir.e,-,,..__• ~to~ 1'1Wf'11wdo& "º Depv-,r,r; dft G~<> 11-
M.~l<>nal,. Pv~~. "10 .i A.,. l,b-,o Rllô~ TMes. ,.-,;1.: enc""'n)ffl'S'nJCiJ'.AAl'J~?-22'~ 

G.uDr.v.i,pe:;.,t<l<'~wc~:ozt 
u..,,.1,,4v..,.J<Ni-Drr,o;.,,Mdo~(!9c..,.k:,,JooM.:t,o,a,i.,P_,,,, 

AISABEL 
o 

'""" N'"l.40912022 
OSJ!;TO CCNTPATAÇÃC OE EMPRESA ESPEC!ALJZA.DA PARA Rf'.'l!,ÁO 00 
PLANO !)lf.lf.TC-R ')!') MUNlC•PIO DE:. SMf,>, ISABEi-SP. CAl,>, O!.. AB!.:R1URA 
DOS E'Nf! OPE'S· 22•09.'20:?2 AS C-9--IOC. O ed1tó111,citatón~ o !lt'us.int:~o,: :Y.>d"'"C 

r~:~~ti~~:i:3~ }:r=.sc:m~~tº:~':~tt i.::. $~~~:;~~:,,,~~ ~ 
Porta!C1aT:-ansparMr:o11.\Yl"'«Y'-o·m5élM'spnçytpr•l"'k•L>cit;J,;:õ~earidllnc,murai 
dr,uv•="O!'l"T&Or,~•11-, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARE 
A'ASO OE LJCJTAÇA.0- PMGÃO ,,,_ 31~ 

~' ~;;~.:? !'= ~tt'4f~~~"::=~•i,j..~..:;;i.;:; •;;:;:i:~l•~~~ 
I< "''CI.J,:• ~?C a">l>l.,lé•"O: 

& PREFEITURA 00 MUNICIPIO OE SÃO MIGUEL ARCANJO 
PREGÃO PRESENCIAL N-"45/2022 • PROCESSO N.'121112022 

A P•efeit:.1r<1 Jo MIJf<iCIPfO d~ soo M:g1.;e! A1.:ar.1C. atraVs!ii .jo ~ter d,; 
Cc'llÇras. !az s.tber a Q:.ldl"t.JS possa mlP.ress3r que. se aeha 3!ler:.."1 l,e,laçác n.. 
Modalidliór- Pr[-µo Pr<ncnci31 n.~45/2022. (1.:, UD-O me,,r,, proço. para aqu1s,ç.ã,. 
•10: 01 iuen) Vl:.ICULO. ano de Qbr,e,iç.,o e modelo 2022. u,ro (1•~•16'flelro. :a ser 
ut~i::.1d,:: ;:,ele! Sacrrn:me da OOfas. eom.::.rma &speofic11çOO~ eoMtanlOI!, no ANF.XO 
i - TERPJC DE REFERÊNCIA. E.d,131 atra·.réi dt> eüne11-p0fldénc.il e!at~ôrúe.1 
•,,_..r:-.iAL ,,ncam,'"ll<'ldos para "®Ptm3¾"mrm·1f?1rr.H11t0 l'I/' gpyl)'. ~ 
!bW!""3111ilfl'C3fl12 l!P 99" br ci.; aL'11vt~ do site www ppmll'Jortr-MIO sp go;, br 
sem 6:iu~ ao~ .r1\e'l,i.&ados $010Cll3/\l~. ~1,~.iman10· as \-4.30 t-.ora~ do 6a 3T 
de ~osto de 2C22. tr-fm:-nações' das 9.00 às 17 00 hotas. Enderey:i: Praç.3 Atnon,o 
r:erre,ra Le'fle. ri.G53. CGl'ltr:,, SMA Telefax: ;1s)321!i-8000. sao MiglJUI Ar-...anJo. 11; 
ae ,lQCSIO dl! 2022. Pauto Ricartio da s,tva - PrefOflo Mun,o;)cll. 

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 

o~,....s>ioot:rr. oo~r..-
•;l<lo:.it¾l'1:>I • 1•....-.-fll~ 

li PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÓNICO N." 064.'2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. G 12.159/2022 

TIPO. MENOR PREÇO 
O::i1e:o· AQuis!Çâo de ,.,atcrial permanente para uso do Proçrama Cnanr;.a;: ehz. 
Em .a!end11('1er•·o à lei complenen.ar n" ~23/06 altera-ia pela !e1 ,::ornp!err~n:..r 
r.~ 147/~4. a hcitaçào é exdus,va para m~:;roernpresas e ef'l'!presas-:;e pequeno 
porte. Data da sessão: 0210912022. Hor3rio de •nicfa da ~. 0!} GO hor-'I!.. 
O pregdo no 1omia eletrõruca s.erâ n:all2ado en, sessãt' públ,ca. 001 l""le,o 
oa ,ntY.net. mediante COOC1çôes de segurança - ttt,1toçrafia e autenbcaç.:ilo 
- em lodm; as !ii.<aS fases através do si$1ema de p,-&gào. na fomm el&trômca 
(bc:taç.ões) da bolsa de hcrtaçóes e leilões (~J. Edita! c:;1spc,nr>,el 

gratu1tamt1nts nos sites Yft{t( 5af'S@Qfl§Jtan sP QQY br e ~ Sáo 
Sébas'3ãu. 17 de agos\o de 2022. Fr8d@rico Schwar:: fJazzuo::a. SEll;reUiri:; 
Mumcipal de Oesen•,orvimento Econórmco e Social . 

• 

PREFEITURA MUN!CIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
EDITAL OE PREGAO PRESENCIAL N." 06912022 
PROCESSO ADMIN!STRAT1VO N.D 12578/2022 

TIPO: MENOR PREÇO 
ObJe1o: Contrataçjo dr. empresa especial1zada para prestaç."kl de serviço 
de locação de ambulâncias e UTI mó"-le! para atender às compet•~s 
nos Jogc,s Abe.'10S 'Horãcio Baby Banon,· Data de realrzação da 
Ses~: 02:os:2022. Horáno de inicio da :;essl:lo: ~4.00 Horc1::.. loca! da 
n:,a!:zaçác da sessão: Sala de re:.1n:ões da s~cretaria de Admin,s!Iaçào 
- Rua Sebastião Si!veslre Neves. 214 - Centro - São Sebasliao-SP. 
&.cratana de Admimstraçáo • De?aMament.:i de Suprimentos. Taxa para 
adq;.;i•,~ o echtaJ· R$ 4.00 {Ouatrc Reais), Ou Dispon!ve! Gratwtarnente 
No s.te www.saosebasliao.sp.gov.br. sao Sebastião. 19 de ;:;,,osto De 
2022. Elaine Nunes Maciel· Secretaria Murnc1pal de Esportes 

,'l:r,. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS • 
- A"'°<>dcLle°"'~P~El<,ll"OftlcoPMVZCtt f ~:i.ff?~~il~~~!f'~·~q?;g:1{~:~';fJ:.;.~;¼~:~~$j 
00 • X "'"'1::_,....,., .. ,!(A ")~' .~,z r .· Z .... A .• '1f••~ •11:• ....... •,·,:--_, S ,~ M .,r" 1.1 .• ,.... :,,~.~ .),, 

;~~: ;·-:;•u:,r•:~:~.r.,~·~:'j-$~ .. ~·;i:''. 1 "\t A~e;;a~•·: pu~ç·:;r:. .~,~~::•~~·:· 
· ..• "-·•Jt-"· ~v~, 1,,',•nnaç,,., .••. o• ...• ,, lv·,~«"' r ., : .~, .>8.\S.a, . ., .. a,r,,.~s 
<:k.<~I..~ C\ 0 ,• •C• .>. _/♦::,'<><•~•!«I• .... •,-_~• .-,.• .o••,.t,.,,...-;;• ,..:.. ; ,.<,yt,, 

.1J1.-- ·=""'·"-,L.1,k.~.f'-~' •,.,,.,,,e;.,/ 

,,C!', PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS / 

~:é •;;,.~·'."'.·~,:::~:~;~r·t:'.~~~•~;rT:t:~::r;:~:~:'.:~~f ~.~::·::.:·:~~··:':,~:: \ 
~.,r~:, L.,, S;J:; .,,CM\< :V- -·~uk. ~~·"""· ,:!. ··x••r,~ç••· <;1c··, ··.,.:.:-,,.2,J2JC_<.:; 
,,_ ~"•~.'t..- rurl, .. , ·,~'1. """1..-~., ,..,~,~,s 1,, r~.-t.•I ~,, (',,,.,r,,b -r, e~, ... ,...,,, ílt'l~.,.,, ..,..,,.,: 

;~.:~rTr~,a:c~~~· L.:~:.:y~~-~~·;:·•' ::sj~ : ? ·:· ,~'.~.~,y; ~ :~~ o ~e:;:/~•·: 
L :,oc •,;;i,,,..,,,.,,.,½ , ~"'•··•r,-~c?;(. ,•,,e'·"~,~•,- •. 

•. ,Is:,;=..,_,.:; Nrt,,•Prr/,ei,:,;,,,.,.,,:;,,;~· 

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS 
A"ISO d,: ~)C:I~ il't,tgJ1> ffc-trú,k:1> N"(l9,.202:z. 

t.. l"·c'e,!u•., Mu~ c,p.11 ,1t, ::.Crw.~.,, ~·m~a qoJ<; :,,;, •~•cor.Ir" "1;,;1" k.ra,;.,o 
'""''!.:11"'.ld: "r=-i;3<,, Elc"ón,.;c ~•:,,_.:~cn M)!c-,j•~•od;;, a oq::i•,•çlo 'l'• .. -1c.i1-:• ...... ,o .tCl'tO 
~,,. :,:,e ;,,.,~,11. r--:•~Je'!.:i. :,~, • .,. "u;ii~ ~:,"" .. ~~e O:c 11:,,.,:.,,;~-, :?02' ,:.u ,ij...,,.-c:•. -.Cd<'I'> 
~~22 o-~ e"l>Cn-o•. :,..1,.::: ,,~o .:;oi...~' s.-.... voc~"t" d~ "',mio .,,,.;.-es :l.:t ~,C>P'"~m.,,.;l\o ~IGTV 
ls17.;,f,/!:,C~O}_,:;:., A ..-,-;;\.. i,úbi,,_. '•"''"" r,"<),z,n, .I!,.-,., •. ~,: fl~~;,1 .~• (..,,.-1>'••·· ~,, •·,0.-r.r,1•, 
l'edt-r;:i: ..,._...,.,,-,mo,a,s<J.~;,:,i,;,m,;M,,.s,,.,., hr ~ [~1·,<;r,,,,., ,r., """'-,.; "" •.-,t .. n,t ·,.,. :<J22 ~1 
tl(J•~~ ~~ ~"("..,~~tr,, <fl~l'->h.v,ij l>O~ 'Ak<; •- r.l)l'>C'•"'• ~p !j,J,1,;" ;,,,..,.N.C.1' 'l'J"O'"""""'""'.._,i..>r~ 
~;~:;t!\=kt~~~,::: l;~•~r~,,r,~;~::it~:tl~'t~~;,.,;:•~-~ ~ ~r,d

"'<.-;" 
Ji.l•' J,w,~2,~~ N<"I=>- ,:,,,.1.-r.,. Mu.,:r.11.-,I 

Prefeitura da Estânda Turística de ll,?araçu do Tietê 
Processo de Licitacão n" 60/2022 

T'°".!<,) ""1 """•' <' -~~,.~ddt> !,i>!..Je> .,., P.'")l~.l :>.,,, . .:,,_,,~ r,.1>.1 ~,~li., ,1<1 í'.,,,,.-,. ,,< 45."X:.:•' 
cu,oc~«vre;:;,<tr·.(!R/V",-..;os;,,,,,;i;,.om,.31:,,::.;os•;.'!.:id•"'~'"''"•sclt'<>•-:r,1c""<M".1<'.,dc,<; 
"'-'!> C"'t''= ""'10'1!~ a;, Mt•(',Cl,al✓)!fl'l-<,. ,e,""2i!d<1 .:,,,,,,.,,.,.~ ...... ~li.\ S.,.,:...-.0 Pwib.,., :n <1.
JáM dfl:102: H.::;M~GGO. pa"tlle<i✓.OCNe,tc•, o,e..il:aec<lvo-,:,$<1C,;.·.;.",e,.µ0.~•d<> 
<, iolJ•J t,!a:,>1.,• M,,:. ,,.,.,1/l"! th :.rtno <!' """" A.XI' % Lf,· F~ o< •Q ~C/Clt .,,, "",::,11\<"'< 
err.p,-3eas A :,,s.ti'.~('>.> Lo,,,sc.-. ,_-rt;:. :&, .,n1c, 1:)-13! :ti:, '-<S 5;6(',<! -;a '··~-•:i ~ 
<!.,,, "'4 " "''O\<°"""""",.,,,,..,,,......,~, , ... ,,.,,.~, ~-.,~••&\ C" - o<,..1 n., .... ,a orc-, .. ,., r,..,,.,.,.. 
Pt'ÍC v,ll;o, l<'lal c;n R$ 9{1 ,1< 15(1 ;,,r,.o:'lt:3 e~ r-,1 ,. ·'u1or.,,,,. ,, 11,,10•,•~c "'""' !· <ir.q.,.-.,,1a 
é.P.l"tav,,,;l.U-G-;rrC<l••!:.<!.,S<-.r.,J lOA:..n· :,,oi,.,,...>lr,)r ")n!:!<•RS %i1<1<1 !"-'1º'"",it.,,,,.,, .• ,,.,4 
n r,,iw,a,•IM" ~.u,>:,n "'~" ,. ,,.y.,,.1,, c~.~.1,,_.,,..\ f_ . ..:.,n=.,\..,,...,~~ •.1-'{f<. ,,,. l 1'.:» ,,..i-. •. ...,... 
10\!1 O,, RS 2~!c ~5 00 ,~,u,~•lr./t;" •.!~""'":,, e dr,,;..~ m! ,• no•~,-,,,.1::,._"' q.,:r,~-~• e'•""-· ..,:,,:~: 
Dl,,()8de,ir,,,!.t:>.::e20;: Ro!<l'do\'..,-rp,l,::.,,;4,d.,Slh,;, .. :>,.,k,lt<>U!,nlq;:~ 

• 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal • SP 
n.k\lOllli nr-.1·r,,,\1n. l 1tTIM. \o 

·• J'61:fW~:<,,M) V.~!l',l-11!1!!2 
lll'-1'~ "i!o>O .. 1 1,. "'~·~' ,. " · ,,.- .• , •. ,\.. '·""'' \. ú· .,r-.~•• ~; '·--' :.,., · ,:,.,-.,, 

.,-..1,1,1, ... ; .• ·L,H ••• .,,1.~c, ,lc!::::,~" f".'~' :ef,~1JJ ! ··• , 1,., .. :~'""••• .. ,, > ,;-r',-,. = !J,-r,; ·'•' 
~mr,-.-..• ,o\ \ Hi.\. B.\fOH:10~ 1.0( \(-\O f. !o>!-,}ff!\U!o> LI O,\ •. ,1-.,nJ" .,_,.,,-,~1·,. "" 
d.. (•·•]>!''' < r,, ;."\✓ o,'t· _y '"'""' d,· ,•:,y.,-c.,,J:,. ,· .. ·• ... ,,. · •. ,ru•,,··.._n!,• r'c n,:,•en~I e 
l"JO J.: ,,!,·e JWa ~,,c·ach. ,\<, ,,:,..d, é~ :•.,.t1-i,n1::\4.1 · .. \l,:.-•,·!"'·· .i .. ,,.,.11~.>1J.1 .J,, l).r,m, 
K,;1 ~.-,a: .. ,i.JI~•·, _1,.,; •·••ll\ u R,i.. <. ••• ,,.-i,d.,,i.~ w·'•• ~1 .. ,,. ,;;J -...,.1,, '.:;•'""" .al"1'1•w:~,I 
SI'\ - { .. ,.(""" .J.. ''•'""" / 1(,1 ,.-,,.~~,: ·~t•i·/ - r,,..,,,., .••.. ll"•H·;z.1,. '"' ..-;J,,- :,: .. lui ... ~ 
R'Wr.:.iU.9:'i t•1u.imcm!1>< ,. W!\ehl: ,. ,k,i, r111l,1rurrm1• <-, 101~ • um ,-,..._j,, n~H·n,~ • 
dnl.,,:,;Ma1...,,\. ,-, •. ,'u1r , ,.j,- , r •r•.,> a ,.•"!:J:J~J,, ·-·~,,,:.-r•ú' 

J •. ·••l•c;ihil I" d,.,~~.,,.. M ~t,)1 

J-.m,r,.,n ~.~~:~•,7; ( ,rmJr;.:" 

iilii, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
{{ap PREGÃO PRESENCIAL ~."38i2&22 .. 
........ PROCESSO N."97412022 .1• RETIACAÇAO 

i 1A Pre'e.t.1,;; <!o 1J-,,,~-;ipir. r.:e S.&o M,g;~I ,a,,.-.;,,,10 .::tr,,v:t:s :i~ Selo,~ Cor,p,;,~. r.u 
• t,;,.t.i; a q-Jan111c, r--J~S.< .r;-.:.,re~,i- q..r .. se ;l(J.,1.;oe,:.r !:CllJr;ao na Mo<:1.1~ct.l&> P,t-q.i<J 

PrM!,,r.c,ai r, '°:";.6'.W2:::. Co • 1,0 :'1ent'r :V,,Ç:-• :l~1'lJI ~e~:~r;:, J • ..;,.;:ão •i'l ?'•1D<"Vi'~ 
m.1~~ Wl''l:"~f-$..1 p.1r., eot1hMl.:iç.ilo dC' omprc:..r C!óPCti.:ili:.ada para nceuç.io de 
r.en1çoi; mcrd1co:s, na .>rea d.o:! 91necolog1.i e o~U-UÍ<:!il. em ■bmdimentc ;io 
Ptogr.im■ de ~úde d;i Mulher na Rede deAlirnç,Oo 8ai.1e,11; d• Saú.:i. do Muniçiplo 
d<1 Sl,:, MlguelArc.znJo, otno1vz;:la& H ;,sp.,elhQ;6o:. !ICmto1S, Clildo4-. 9lff!IGt:to$ 
qu■ i,tllatlvos I de$trlç~o das ati-lidados eonfom,1 especlfleaçoe:; cons\Mtes no 
ANl:XO 1- TERMO OE REFERENCI.A. fr1otal 1..,wés (le cOJrr.spo"ldí•~•.:.a •->lí"l.rOr..c·l 
,, ..i1, e--· __ ."«r::to. para .,,mar:•s·,<+"'~·aie)~"· wr· •""1/t· ~ 

,.~S?,~~1!)r;mcs;J~a~~~}S;~:~·:3'~~~.c~~~1s~~~~:";~ TJ~f~er~~c~ ~g§P~;. 7;l;,~ 
<1.1 ic..:::.1r.r'1'lT",3;Q"JS é::S 9(JO iJ~ 1/Gú "O'-l, Enóen,~,:, Pp-;, f,r,to-,.o Fe:-r .. ,~ 
L<rne n."'5"• .. Olntn:, SJ.11, T,Aefm· '.15}.127".'-6000. S:io M,quM /Vc.,r.J<= 19 ;1., .,,1<::·,10 
de :W22. P1ulc: f).car;jil éa Sdva - Prc!••1!:.. M,,,.,,~;1-11 

MUNICiPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERWS 

PC.21:z&-'2022 - C?.TQ.019f20:2 - CONTRATAÇAO OE au>RESA PARA A 
E.XECUÇÀ.0 00 ALARGAMENTO E. PAVIIIIE..'4TAÇÃO OA ESTRAOA PO!IIEY CW8 E 
OBRAS DA. SASESP OE SISTEMA OE SAIEAMENTO OE ESOOTAIIENTO 
SAMTÁRlO PARA LIGAÇÃO 0€ ESGOTO NO CEHT'AO ESPORTIVO NA ESTRADA 
PONEY Ct.U8 • PROGRAMA OI: RECUPERAÇÃO t OROENAMENTO SQCt0 
AM81EN'TAI.. NOS 8.llFIROS OE SÁO 8VINAAD0 00 CAMPO- PFIOSAh/CAF · C 
,;j,;;aj Gt;t;,r~ t:ti".p:>mV,, ~•J m"llol~ç.'.l' d•·· ~-fl'>ô<'S "" ~·t~ 
ffT 1Mt:c nn:ln1?10~ t✓ ••• _~,,,_. ,.,,..r:,_,bc~:,••.~;;....,,.,s. JÇO 

<l<•Uat.i;,!:••:c ,, O;><'fo(iles - !'.t~::!l"\: n.1Av f.,,~.":Q<Jy r,• 1 ·oo - "l",l".l•:>(;.1:,,:-,:r. f'3:,,n•. 

B/<,'!'Q.:.r..~,,.,\~ .. ..,~,. u11a.s,, •Jm.et<)n 11~ n~oo. "'"'"'•':"" int~..,~~ ,.\.!".., r.ll,,irir, <!,. 
C(l,Ç,;,TI;>,«;'D•~~•Q'avdvei ·EHTRl:CADOSENVELOPES:~U.h.lQh ··.", 8 
ea,,-.po ,.,,,:9c('J~c::iot:c2ú:t.? 

FOLH 1 DE S.PAllO • - * 

LEILÃO DE MATERIAIS 
(SUCATAS) 

SOMENTE ONLINE 

:-•Ht·Wlittltt•Mt®f#Jtfi#ICR1i•l,l·IA?W--i 
· l•ll.h d• M•tui•••= Sucata de inUmeros tipos, ' 
··--··-··.!.r.!_~~~CJUipamento de ~cad_emia .. ···---··; 

"4ís rntonn■çbes: !11) 4083-257!5 OI.! www.biasileilc-...com.b<' 

e PREFEITURA DO MUNIC PIO DE CAJAMAR 
SECRETARtA DE FAUNDA E GESTÃO ESTRATEGICA 

DEPARTAMENTO OE COMPRA$ E CONTRATOS 
AVISO DE A8Ut1"Uf&A DE LICITAÇÃO 

P.A. 9.129/2022 • PNtgio EletJi6nlco ~ 1~22 
Oojeto: Regsl,,; de p•c:r;,i~ ac, 11~"5içnr> para ~e lulu"l 3qU.5,,oo Ce 9:l.~ ~::;IIC'-c,t,:, 
oopt)ltók)oCCll"lbCiO;,m r~" 1r&n.1'1)""-<1.k.1)1. C<ll"'let11>11o<n1<:111 Ol)fr,Íf\/lidf! ,~1'45'<':J 
OC:f:i2410090100202...'0C000l::j 
Tlpo:Meou,Prc«,:t,Pc>!l10:n. 
Dar;,ct.~odoEdhalelnlckidoPJ.zop.yaEnv10dlllPro,:>o1:ta 
~;?..,IO{F20?.'. 
Data e Hora lkl Abe,tur:1 !)Ma SossAQ Pútllle.1: ü?•O'.Vi'c:>?. .iH~,1)1) ;H.'.lr,lr•., Oriet;ll dr: 
Df'U!.i!,.1-or: 
EltMIWÇo Eletr6rlloo: 1.r .. w.Me,~"\,J.--....hr r,a; v.....-..c111i,:.1,-u,:ir.,:w. ~P.'.l°'"' :,• 
Edital Dl:ipor,1ve¾Tamb6m em: -w.e-:.,1t1r.ai.zp.,1=iv.~v 

"."n)t)-w 1,J-1P::ig..~s;;o<re2"02.-
Milt:on SiJva Barros Neto· SC'c:~r•~ ~Aunooal d<! Adr'!·r-r-tr,·•·ãc, 

.. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
EDITAL OE PREGÃO PRESENCIAL N." 073i2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.G 12,93912022 

TIPO; MENOR PREÇO 
Ot;ielo. (",0nir;,;,1ç.füi de serv,çode lx.1ção e tr.c>ni,lgimi Cé! µiac,,r>':~ t>le:r::'inteos 
µarõ os wmpet:çces dôb a-1° Jo:-..,os Aceite~ ·Horac10 Sa::i~ B.;moru· Em 
a1~:1d1mentc a lei Cômol.,rnsl"?t.ar :1º 12.:S!ílG altr,raaa pela le• c-ompif<m,;,n:.ar f'I., 

1.r:-,1-1 ;J h~1t.:lw_, é ':lx;:.:,...:,,,a ;,,m, 1111t:luf:'!n;,ro::-.x.1:: e e:11µre::;.i., U;:: /.l<!QU..rnu 
PQ1e. D;:ita ;13 s1;s:;;ic 02'0!1'2CL~. Hor;!;riO d~ ,nic1~ d::i S"''SS~· i'..:9 Q(• 

hc>ras local oa rF:a-11.<açàc d.; ~s~o. S;ta ~,J rP.un1~s dr, Se-.:n,iaria (IP. 
Adrnini-;lração - •~i.JJ: ScbaS!iâ-0 S;lv<Jstro N ... >vcs. 214 - Co;"Jn:ro- Sào Sebas:,:io
SP. ~retan;1 11'!' .\dm1ri:straç--:io - Jepartame!lf:õ dfe $upr1me-ntôS. Ta.1.a parn 
adquirir o editll: P.S 4.00 1qu.&rro r11a<'>). vu dtswnJ11ei 9""<1tu11.tm~11tc:, rY.> srte 
ww~ mse~W1n 5~ <;91' hr Sa;:, ~b.3s:iao. : 9 ~e õgosto c1e 2:;n. !:.la·:"lr; 
Nu:'!eS Maciel. Se:crtitária M1.1-11r.t~ d1' Cspor:1::s. 

J&,, MUNICIPto DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
~ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS 

PC.213ilo'2022 - CP.10.G20'2027 - CONTRATAÇÃO OE. EMPRF.$A PARA 4 
EXECUÇÃO DA NPLANTAÇiO DE BIPWUO NA RUA SANTA MARTINS, 
PflOI..ONGAMEKTO OA !!STFIAOA DO POfCY CLU8 ATÉ A ROTATORIA. OE ACESSO 
À RODOVIASP- 160- KM 2!i E EXECU(:AO DAS 08RAS DA SA8ESP DE SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SAt.lTAAIO PROClR,UII. OE RECUPERAÇÃO E 
OROENAM!:NTO sôCIO AM$ENTAL tfOS Bil.lRROS DE SAO BERNARDO 00 
CAMPO - PROSAS~ - C ~~ili cs•..r,. .J,si,,,·•"..-1 i,,·,,,; ,.,rJ.Zi,Ç(io ce dô,,.nk,,111 no 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

Informo que, nesta data, foi elaborado o CONTRATO com a empresa NOVA 

ERA, em razão de Dispensa de Licitação, Processo Administrativo nº 5162-4/2022. 

Jaboticabal, aos 30 de agosto de 2.022. 

BRUNO CARNEIRO LEÃO 

Agente Administrativo 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 



,ttt TOKIO MARINE 
\..' SEGURADORA 

A 

MUNICIPIO DE JABOTICABAL 

Encaminhamos a apólice de seguro nº 061902022820507750032101, cuja autenticidade, integridade e validade jurídica deste documento 
em forma eletrônica, estão garantidos em conformidade com a MP nº. 2.200-2, de 24/08/2001. 

Aproveitamos a oportunidade, para lhe dar as boas vindas e agradecer a sua decisão de se tornar nosso cliente. 

Esperamos atender plenamente as suas expectativas, colocando-nos à sua disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

TOKIO MARINE SEGURADORAS.A 

TÍTULO: APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 061902022820507750032101 - ENDOSSO Nº 0000000. 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

A.::.s.•r~o Ogt'.,;J!.~a p.o, 
.k>•ê Ad.lbe .. to l=•nora 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras 
- ICP - Brasil por: Signatários (as): 

Jose Adalberto Ferrara Nº de Série do Certificado: 2A84EE982DD8765397F8ED9519F5148D Data e Hora Atual Aug 29 2022 3:42PM 
Nº de Série do Certificado : Data e Hora Atual 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, 
com força de lei: 

Art 1° - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a 
validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados 
digitais, bem como a realização de transações eletrónicas seguras. 

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº. 061902022820507750032101 - ENDOSSO Nº 0000000. 

CONTROLE INTERNO Nº. 107355 

DATA DA PUBLICAÇÃO:Aug 29 2022 3:42PM 



~ TOKIOMARINE 

'' SEGURADORA 

Sucursal Emissora 
8205-SAO JOSE DOS CAMPOS 
Grupo 

1 Apólice nº 
061902022820507750032101 

j Endosso nº 
0000000 

RISCOS FINANCEIROS 
!Ramo 
75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO 

j Modalidade _ 
CONSTRUÇAO 

'·-. ''> '.'; ., .• ,.: ; •• e' 
. · ,; ,'? ,r. ",':OMOS;OO'.'SEGti~:(01h/101~1%~if:~~::gi zI ; 

Nome/Razão Social CNPJ/CPF 
MUNICIPIO DE JABOTICABAL 50.387 .844/0001-05 
Endereço Número Complemento 
ESP DO LAGO 160 
Cep: Bairro Cidade UF 
14870200 VILA SERRA JABOTICABAL SP 

''·. ', .. :.\,··.J,. •.. Oii:ê'ôS: DO TOMAOOif •;•; ; > ·. i:,;if<'·' ,,.,,, '>:L.,·· ,-·; 

Nome/Razão Social CNPJ/CPF 
NOVA ERA BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA ME 27 .244.047/0001-57 
Endereço Número cortemento 
RUA18 01278 SA 1 
Cef:: Bairro Cidade UF 
14 87276 JOCKEY CLUB BARRETOS SP 

APÓLICE 
j Proposta Nº 
30109209 

_ A Tokio Marine Seguradora S.A, a seguir denominada SEGURADORA, tendo em vista as declarações constantes da proposta que lhe foi 
)presentada pelo TOMADOR acima identificado, proposta esta que, servindo de base para emissão desta apólice, fica fazendo parte 

tegrante deste contrato, obriga-se a indenizar o SEGURADO, sob os termos das condições gerais e/ou especiais e demais cláusulas 
expressamente convencionadas, insertas na presente ou em seus anexos, as obrigações assumidas pelo TOMADOR, até o limite dos valores 
da garantia a seguir especificados. 

GARANTIAS: 
TOTAL DO VALOR DA GARANTIA: R$ 23.616,10 
VIGÊNCIA : DAS 24h00 DO DIA : 30/08/2022 ATÉ AS 24h00 DO DIA: 30/08/2023 
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes anexos : 
1) Demonstrativo de Prêmio. 2) Condições Particulares. 3) Condições Especiais. 4} Condições Gerais. 

OBSERVAÇÕES: 
- Após sete dias úteis de emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da 
SUSEP www.susep.gov.br; 
- Processo SUSEP nº. 15414.900306/2014-87 
- As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A junto a SUSEP* poderão ser consultadas no 
endereço eletrónico www.susep.gov.br, de acordo com o(s) número(s} de processo(s} constantes nesta apólice / endosso. 
• SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de 
seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 
- Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP: 0800 21 8484 (de segunda a sexta, das 09h30 às 17h00). 

-. - Registro de Reclamações Consumidor: www.consumidor.gov.br. 
Aviso de sinistro enviar os documentos para o endereço de e-mailsinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine.com.br 

. ·•· 
•• · : 0• CORRETQR ,. ~ .• .. ,,. :,;+,;;,);' .>< ' ... . , . ' ' 

Nome/Razão Social Código Interno Registro Susep 
CONE LESTE CORR DE SEGS L TDA 018017 202052130 

TOKIO MARINE SEGURADORAS.A (CNP J 33.164.021/0001-00 - Código SUSEP 6190) - Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44 · 04004902 · São Paulo· SP 
Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546) / SAC 0800 70390001 SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0B007701523 

Disque Fraude 0800 707 60601 Ouvidoria 0800 449 0000 -www.lokiomartne.com.br 



Sucursal Emissora I Apólice nº 1 Endosso nº 
8205-SAO JOSE DOS CAMPOS 061902022820507750032101 0000000 
Grupo j Ramo I Modalidade 
RISCOS FINANCEIROS 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÜBLICO CONSTRUÇÃO 

1 Proposta Nº 
30109209 

Em testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, aos 29 dias do mês de Agosto de 2022. 
Seguradora T okio Marine Seguradora S.A 
Endereço Rua Sampaio Viana, 44 Sobre Loja 
CNPJ: 33.164.021/0001-00 

.4.s,;,~~.-:rte-por 
JOW Adalberto Finrara 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras -
ICP - Brasil por: Signatários (as): 
Jose Adalberto Ferrara Nº de Série do Certificado: 2A84EE9B2DD8765397F8ED9519F5148D Data e Hora Atual Aug 29 2022 3:42PM 
Nº de Série do Certificado : Data e Hora Atual 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com 

~rça de lei: 

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade 
jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem 
como a realização de transações eletrônicas seguras. 

Premio Líquido 
Adicional de fracionamento 
Custo de Emissão 
1.0.F. 
Correção Monetária 

Prêmio Total 

Condições de Pagamento: 

Taxa de Juros: 

- Número de Prestações: 

Forma de Cobrança: 

Informações de Cobrança de Prêmio: 

BOLETO 

230262660 

·:· .... ··.·. ' .. : 

DEMONSTRATIVODEPREMIO .. 

R$ 310,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0.00 

R$ 310,00 

à vista 

0.000% 

1 

Boleto Generico 

PARCELAS 

1 

' . 

VENCIMENTO 

28/09/2022 

VALOR 

310,00 

TOKIO MARINE SEGURADORA SA (CNPJ 33.164.021/0001-00 - Código SUSEP 6190) - Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44 - 04004902 - São Paulo· SP 
Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546) / SAC 0800 703 9000 / SAC Deficiente Auditivo e de Fala 08007701523 

Disque Fraude 0800 707 6060 / Ouvidoria 0800 449 0000 - www.tokiomarine.com.br 



~ TOKIO MARINE 
'' SEGURADORA CONDIÇÕES PARTICULARES 
Sucursal Emissora I Apólice nº 1 Endosso nº 
8205-SAO JOSE DOS CAMPOS 061902022820507750032101 0000000 
Grupo !Ramo !Modalidade _ 
RISCOS FINANCEIROS 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO CONSTRUÇAO 

1 

Proposta Nº 
30109209 

A Tokio Marine Seguradora S.A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana nº 44 - Paraíso, inscrita 
no C.N.P.J sob o nº 33.164.021/0001-00, garante pela presente apólice, a MUNICIPIO DE JABOTICABAL, com sede na ESP DO LAGO nº 
160 - VILA SERRA - JABOTICABAL - SP inscrito no C.N.P.J sob o nº 50.387.844/0001-05, as obrigações assumidas pela(o) NOVA ERA 
BARRETOS LOCACAO E SERVICOS LTDA ME, com sede na RUA 18 nº 01278 - JOCKEY CLUB - BARRETOS - SP, inscrito no C.N.P.J 
sob o nº 27.244.047/0001-57, até os limites dos valores de garantia abaixo especificados. 

Modalidade: CONSTRUÇÁO 
Valor da Garantia: R$ R$ 23.616,10 

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte OBJETO: Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da 
garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal 
nºProcesso Administrativo n 5162-4/2022 para construção. 
A presente apólice não se vincula a Nova Lei de Licitações n. 14.133, de 1 de abril de 2021. A existência desta Lei enseja a nulidade de 
pleno direito da garantia, não gerando efeitos jurídicos em razão da autonomia de vontade e boa-fé que regem os contratos, nos termos do 
Código Civil Brasileiro, cabendo ao segurado a recusa imediata da presente apólice. · 

OBSERVAÇÕES 

- Após sete dias úteis de emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da 
SUSEP www.susep.gov.br; 

- Processo SUSEP nº. 15414.900306/2074-87 

TOKIO MARINE SEGURADORAS.A (CNPJ 33164.021/0001-00- Código SUSEP 6190) • Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44- 04004902- São Paulo - SP 
Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546) / SAC 0800 703 9000 / SAC Deficiente Auditivo e de Fala 08007701523 

Disque Fraude 0800 707 6060 / Ouvidoria 0800 449 0000 - www.tokiomarine.com.br 



~ TOKIOMARINE 
,~ SEGURADORA 

ANEXO 
Sucursal Emissora j Apólice nº 1 Endosso nº 
8205-SAO JOSE DOS CAMPOS 061902022820507750032101 0000000 1 

Proposta Nº 
30109209 

Grupo I Ramo I Modalidade _ 
RISCOS FINANCEIROS 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO CONSTRUÇAO 

CONDIÇÕES PARTICULARES 
CLAUSULA PARTICULAR DE ANTICORRUPÇÃO 
1. Não estão amparados por este seguro a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados direta ou 
indiretamente, a atos ilícitos, e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado e suas controladas, controladoras, 
coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos, sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos, quando relacionados ao 
contrato garantido por esta apólice. 
2. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente 
cláusula. 
RISCOS EXCLUIDOS 
1. Não estão amparados por este seguro: 
a. Riscos ocorridos anteriormente à data de início de vigência expressa na apólice ou originarias de modalidades de Seguro Garantia distintas 
da modalidade contratada pelo presente seguro: 
b. Atos terroristas ou de sabotagem, rebeliões, tumultos; 
c. Obrigações trabalhistas, ou de seguridade social, inclusive decorrentes de acidente de trabalho, exceto quando contratada cobertura 

·· -=:specífica; 
.-J. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem 

1omo por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome; 
e. Danos morais: 
f. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais: 
g. Riscos de natureza política; 
h. Danos decorrentes de violação a direitos de propriedade industrial; 
i. Riscos hidrológicos e/ou geológicos; 
j. Indenizações que envolvam empregados do tomador ou de terceiros: 
k. Riscos de energia nuclear; 
1. Obrigações fiscais, tributos e despesas comerciais. 
m. Multas e penalidades, exceto para contratos regidos pela Lei 8666/93. 
2. Também não estão cobertos por este seguro os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, 
praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Caso o segurado seja uma pessoa jurídica o presente 
item também se aplica aos seus sócios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficiários e seus respectivos 
representantes. 
3. A Seguradora não concederá cobertura nem será responsável pelo pagamento de qualquer reclamação de indenização decorrente de 
riscos cobertos por outros ramos de seguros, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes, infidelidade de empregados, vida em grupo, 
acidentes pessoais, compreensivo empresarial, riscos de engenharia, danos acordados, etc. 

_ 4. Quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pelo presente seguro, causados por ou de 
1ualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado e suas controladas, 

_J controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos, sócios/acionistas, representantes, tilulares, funcionários e/ou prepostos. 
-., 5. Atos de hostilidade ou de guerra (contra inimigo estrangeiro ou guerra civil), rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, 

destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade civil ou militar, de fato ou de direito, bem como todas as demais ações 
praticadas fora do Estado de Direito; 
6. Fissão ou fusão nuclear, bem como contaminação radioativa; 
7. Qualquer seguro ou indenização decorrente direta ou indiretamente de qualquer sinistro ou dano (incluindo danos indiretos) relativos à 
propriedade, posse, operação, controle, abastecimento ou prestação de serviços em: 
a. Reatores nucleares, os prédios que os contêm, bem como todos os bens existentes nestes prédios: 
b. Edificações e bens acessórios existentes no local de uma instalação de reator nuclear: 
c. Instalações para produção de elementos combustíveis, para depósito de material físsil, para reprocessamento, recuperaçao, separação 
química, armazenamento ou eliminação de combustível nuclear irradiado ou de resíduos nucleares; 
d. Qualquer outra instalação ou dependência definida como instalação nuclear pela legislação local ou demais normas governamentais; 
8. Garantias sem importância segurada definida. 
9. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente 
cláusula. 

TOKIO MARINE SEGURADORAS.A (CNP J 33.164.021/0001-00 - Cóaigo SUSEP 6190) - Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44 - 04004902 - Sáo Paulo - SP 
Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546) / SAC 0800 703 9000 / SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523 

Disque Fraude 0800 707 6060 / Ouvidoria 0800 449 0000 - wvm.tokiomarine.com.br 



~ TOKIO MARINE 
'' SEGURADORA CONDIÇÕES ESPECIAIS 
Sucursal Emissora I Apólice nº 1 Endosso nº 
8205-SAO JOSE DOS CAMPOS 061902022820507750032101 0000000 
Grupo 'Ramo I Modalidade 
RISCOS FINANCEIROS 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO CONSTRUÇÃO 

1. Objeto 

MODALIDADE DE SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, 
FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

1 

Proposta Nº 
30109209 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento 
das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, 
tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a cobertura adicional de ações trabalhistas e previdenciárias. 

?. Definições 

""efine-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95: 

1 - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, 
causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade 
civil, lucros cessantes. 

3. Vigência 

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguinles regras: 

1 - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras. 

li - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 

3.2. As renovações, a que se refere o inciso li do item 3.1, não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da Seguradora ao 
segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito 
interesse na manutenção da garantia. 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro 

~ 4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este 
deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para 
regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a 
expectativa de sinistro. 

4.2. Reclamação: a expectativa de sinistro será convertida em reclamação, mediante comunicação pelo segurado à Seguradora, da 
finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a 
reclamação do sinistro. 

4.2.1. Para a reclamação do sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 
7 .2.1 das condições gerais: 
a} cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se 
houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 
b) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 
e} cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o 
tomador, relacionados à inadimplência do tomador; 
d) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 
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e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos. 

4.2.2. A nao formalização da reclamação do sinistro tomará sem efeito a expectativa do sinistro. 
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4.3. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1 e, após análise, ficar comprovada a 
inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o 
relatório final de regulação. 

5. Ratificação 

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais. 
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SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO 
CONDIÇÕES GERAIS 

1. Objeto 

1 

Proposta Nº 
30109209 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da 
apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente 
contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações 
assumidas em função de: 

1 - processos administrativos; 

li - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 

~ - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa: 

IV - regulamentos administrativos. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do 
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. 

2. Definições 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia 

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem 
as obrigações e os direitos das partes contratantes. 

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que 
alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais. 

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as condições gerais e/ou condições especiais, de acordo 
~ com cada segurado. 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), 
em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for à denominação 
utilizada. 

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro garantia, mediante solicitação 
e anuência expressa das partes. 

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro. 

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de 
indenização. 

2.9. Prémio: importância devida pelo tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou 
endosso. 

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de 
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sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 
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2.11. Proposta de Seguro: instru~ento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor. 

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização 
ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados. 

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador. 

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os 
termos da apólice. 

'2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
1 

~ 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

3. Aceitação 

3.1. . A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante 
ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 

3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da 
data e da hora de seu recebimento .. 

3.3. A Seguradora terá o prazo de quinze dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu 
recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou 
da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo 
?revisto no item 3.3, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação 
do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo 
de quinze dias previsto no item 3.3 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

3.4 .. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da 
recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, c, prazo aludido no item 3.3 será 
suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal 
eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até quinze dias, a partir da data de aceitação da proposta. 

4. Valor da Garantia 
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4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
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4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do 
risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela 
Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais 
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo áceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

5. Prêmio do Seguro 

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas 
:onvencionadas. 

~5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de 
contragarantia. 

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de 
fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de 
qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja 
expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 

5.5. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima 
de cinco dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 

6. Vigência 

6.1. Para as modalidades do seguro garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual 
ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas condições especiais de cada modalidade contratada. 

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as 
disposições previstas nas condições especiais da respectiva modalidade. 

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a 
aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo 
endosso. 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela 
Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde 
que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro 

7.1. A expectativa, reclamação e caracterização do sinistro serão especificadas para cada modalidade nas condições especiais, 
quando couberem. 

7 .2. A Seguradora descreverá nas condições especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da 
reclamação de sinistro. 
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7 .2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou inFormação complementar. 

7.3. A reclamação de sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional. nos termos da 
cláusula 17 destas condições gerais. 

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de 
indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 

8. Indenização 

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo 
uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 

1- realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; 
~/ou 

~li - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de trinta 
dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7 .2.1, o prazo de trinta dias será suspenso, reiniciando sua contagem a 
partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de irinta dias será 
suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão 
utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo 
devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no 
:ontrato principal, o segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

~ 9. Atualização de Valores 

9 .1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da cláusula 8 destas condições 
gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do 
sinistro; e 
b} incidência de juros moratórias calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCNIBGE - índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calcu!ado com base na variação positiva apurada entre o último índice 
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 

9.3. Os juros moratórias, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão 
equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou 
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extrajudicial, de urna só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

10. Sub-Rogação 
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10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e 
privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item. 

11. Perda de Direitos 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

1 - casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

~li~ descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado: 

Ili - alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem 
prévia anuência da Seguradora: 

IV - atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, 
de um ou de outro; 

V - o segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; 

VI - se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento 
que configurem agravaçl'!o de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta: 

VII - se o segurado agravar intencionalmente o risco. 

12. Concorrência de Garantias 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo 
segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao 
prejuízo comum. 

13. Concorrência de Apólices 

É vedada a utilização de mais de um seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices 
complementares. 

14. Extinção da Garantia 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem 
prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3 destas condições gerais: 

1 - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada 
pelo segurado ou devolução da apólice; 

li - quando o segurado e a Seguradora assim o acordarem: 

Ili - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 
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IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou 
quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos: ou 

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais. 

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída 
após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei n.º 8.666/1993, e sua extinção se 
comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n.º 
8.666/93. 

15. Rescisão Contratual 

15.1. No caso de rescisão lotai ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da Seguradora e com a concordância 
_ recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 

j 15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao 
~tempo decorrido. 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de 
acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 

Relação a ser aplicada 
sobre a vigência original 
para obtenção de prazo em dias % Do Prêmio 

15/365 
30/365 
45/365 
60/365 
75/365 
90/365 
105/365 
120/365 
135/365 
150/365 
165/365 

'"li\ 180/365 
195/365 
210/365 
225/365 
240/365 
255/365 
270/365 
285/365 
300/365 
315/365 
330/365 
345/365 
365/365 

13 
20 
27 
30 
37 
40 

46 
50 
56 
60 
66 
70 
73 
75 
78 
80 
83 
85 
88 
90 
93 
95 
98 
100 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo 
imediatamente inferior. 

TOKIO MARINE SEGURADORAS.A (CNPJ 33.164.021/0001-00 · Código SUSEP 6190) - Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44. 04004902 - São Paulo. SP 
Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546) 1 SAC 0800 70390001 SAC Deficiente Auditivo e de Fala 08007701523 
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TOKIO MARINE 
SEGURADORA 

CONDIÇÕES GERAIS 
Sucursal Emissora !Apólice nº !Endosso nº 
8205-SAO JOSE DOS CAMPOS 061902022820507750032101 0000000 
Grupo I Ramo I Modalidade 
RISCOS FINANCEIROS 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO CONSTRUÇÃO 

16. Controvérsias 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições contratuais poderão ser resolvidas: 

1- por arbitragem; ou 
li - por medida de caráter judicial. 

!
Proposta Nº 
30109209 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente 
aderida pelo segurado por meio de anuência expressa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a 
Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996. 

117. Prescrição 

A\ 
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. Foro 

As questões judiciais entre Seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio do segurado ou do beneficiário, conforme o caso. 

19. Disposições Finais 

19 .1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 

19.2. As apólices e endossas terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 

19.3. O registro deste plano na Susep é automático e não implica, por parte da Autarquia, aprovação ou recomendação à sua 
comercialização. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da 
Susep - www.susep.gov.br. 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do 
"" número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. 

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 

19 .7. Considera-se como ãmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas 
condições especiais e/ou particulares da apólice. 

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da 
Seguradora. 

TOKIO MARINE SEGURADORAS.A (CNP J 33164.021/0001-00 · Código SUSEP 6190) · Rua Sampaio Viana, Sobre Loja, 44 • 04004902 - São Paulo· SP 
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) ) ) ) O Não é possível ter preços unitários diferentes para itens d(' PC/ de mí1 mesmo lote (Lote 1 ), considerando a mesma Fontr;> '-" o mesmo Código 

Lista dos itens com rnesrr~a fonte e mesmo código, rnas com preços unitários 
diferentes, conforme abaixo: 
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Jaboticabal, 30 de Setembro de 2022 

Da Secretaria de Planejamento 

A Secretaria de Negócios Jurídicos 

Ref.: A.ditamento Contratual 

S:i!icim análise e manifestação da SENJUR quanto ao aditamento do Contrate 

Administ:afvo nº, uma vez aue a planilha orçamentária apresentada não foi aceita 

pelo sistema Plataforma Mais Brasil para aprovação de processo licitatório pela Caixs 

Econôrrdca Feaerai. 

A pi&nilha Oíçamentária aceita em processo licitatório apresenta 03 (três) itens 

c;orn rr:esrna fonte e código SINAPI com preços unitários diferentes. 

A.ssirr: sendo. :eouer o aditamento do referido contrato para correção dos itens 

Serr: rr:ais para 8 rr.omento. 

n-.-1....-Helis Martins 
rio de Planejamento 

Esplanada do Lê.go "Carlos Rccr:gues Sem:", 160 - 'Jiia Serra - Jaboticaba,-SP - CE? 14870-200 



REF. 

!%,,.''> 
i----

ITEM !DESCRIÇÀO 

' 

i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

PROPOSTA FINANCEIRA 
Obra cie Drenagem e Pavimentação 

LOCAL. Interligação -Jo Bair'o Residencial Jaboticabal a Rua Comendador João Maricato 
Regime de execução· Empreitada Global 

--•-------- 1 1 

UNIO I QUANT 

. 1 VALOR 
CUSTO UNIT (R$) 

UNIT {R$) COM BOI 
20,30% 

i 

·----- ··---····-------- ---·--·---- _ _l ____ _j_ 

CUSTO TOTAL 1 
{R$) 1 

2.313,82! 



~,.,,.....___..,., '""ll!ili :r ~--·----.. -•ts•i 1 Fls _________ de Proc.; 

Prefeitura Municipal de Jabotic+~~ e~: ) 2
~ t 

Secretaria de Planejamentot-~~-- --~- - ---J 

Jaboticabal, 05 de Outubro de 2022 

Da Secretaria de Planejamento 

À Secretaria de Negócios Jurídicos 

Ref.: Apostilamento Contratual 

Informo que os itens, os quais foram solicitadas correções dos valores, já 

estavam propostos junto ao Contrato primitivo e foram corrigidos pela empresa 

vencedora, conforme planilha orçamentária anexa. 

Assim sendo, requer o apostilamento do referido contrato para as devidas 

correções que se fazem necessárias. 

Sem mais para o momento, 

i / . / / 

Alexandre Antqr!tf°~idelis Martins 
Secretárío ~lanejamento 

.. 

Esplanada do Lago "carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal-SP - CEP 14870-200 



Esses estudos mostram que a somação dos danos e -~r:ejüízos 

causados por desastres naturais, humanos ou mistos ultrapassa, em- ,trwito,: a 
. - . . 

provocada por todas as guerras. A Defesa Civil no Brasil traba.lha ~om ações_ que tê!:' p 

objetivo geral de reduzir estes desastres, o que é conseguido pela_ diminu,rção da 

ocorrência e da intensidade dos mesmos. 

aspectos: 

~stas ações para a redução de desastres abrangem os seguintes 

PREVENÇÃO: a~ões dirigidas a ava/i~r e fed~zfr 
os riscos; 

PREPARAÇÃO: medidas e ações dêstinadas a. 
reduzir ao mínimo a perda de yidas· hümanus e 
outros danos; 

RESPOSTA: ações desenvolvidas durante um . 
evento adverso e para salvar vidas, tf!iluzir o 
sofrimento humano e diminuir perdas; 

RECONSTRUÇÃO: processo onde se repara· e 
restaura em busca da normalidade. O. Sistema 
Nacional de Defesa Civil Estas fases devem ser 
apresentadas d1? forma uma comeiementar a 
outra, no sentido da retroalimentação do 
sistema. \ 

Faz-SE' a prevenção, atua-se no socorro, é dada a assistêFlcia aos_ 

atingidos. Mas a recuperação, além de restabelecer a normalidade, visa à· prevenção 

de novos desastres. A doutrina brasileira estàbelece ainda objetivos éspe_d~cos a 

serem alcançados. 

saber: 
Estes estãc. discriminados na Polítiéa Nacional de Defesa Civil . ~ -· , 

• Promover a defesa permanente contra 
· desa$tres naturais ou pro~ocados pelo homem: 

• Prevenir ou minimizar danos; socorre; e assistir 
populações atingidas, réabilitai e recuperar · 
áreas deierioracias.por desastres; 

• Atuar na iminência ou em situações·-- d~ 
1~sastres; 

li ~ :,.. ' ~ .,. 



para recorrer ao Órgão Estadual de Defesa Civil e, em última instância, aó 'Órgão 

Federal. 

Participando do Sistema, a atividade local devérá estar 

integrada nos planos preventivos a serem preparados com outras unidades municipais 

da região, abrangendo as áreas criticas, com a participação estadual. 

É de muita importância a boa estruturação da Defesa Civil 

municipal que não pode ser um organismo ocioso, aguardando qualquer fato para'~gir. 

E, para que ela esteja preparada, seus componentes devem ter conhecimentos_ 

técnicos, devendo estar capacitados e instruídos para trabalharem na prevenção de 
'-~ ' 

---..__ desastres e estarem prontos para enfrentá-los, o que consiste na tomada de urna 

~ variedade de medidas, de curta e longa duração, planejadas para salvar vidas ~ Hmitar 

os danos que podem ser causados. 

O grau de eficácia, tanto antes quanto após o desastre, é 

determinado basicamente pelo nível de preparação da Defesa Civil local. A"éxperiência 

tem revelado que os municípios que suportam as calamidades são os que possuem 

melhores conhecimentos e, conseqüentemente, estão mais preparados; uois as 

medidas iniciais de segurança são aquelas que produzem os melhores resultados. 

O nível de preparação da Defesa Civil municipal,, é que 
, , 

determina o comportamento diante de um desastre, ou seja, determina se o município 

terá condições de abrigar, agasalhar e a_limentar a população atingid·a, se será ca·paz d-~ 

24 Capítulo 2 mobilizar a melhor força de trabalho no menor tempo, se terá agilidade 

para pedir auxílio externo e se saberá a quem recorrer. 

O Órgão Municipal de Defesa Civil deve estar devidamente 

estruturado para educar, no sentido de preparar as populações; prevenir, sugerindo 
. . . . ... 

medidas e obras públicas para os pontos críticos; planejar, . elaborando É>lãnos 

operacionais específicos; socorrer as vítimas, conduzindo-as aos hospitais;' ~ssistir~ 

conduzindo os desabrigados para locais seguros, atendendo-os com medicaméntos, 

alimentos, agasalhos e conforto moral, nos locais de abrigo ou acampamentos; e 

recuperar, afim c:ie possibilitar à comunidade seu.retorno à normalida_de. 



considerar como áreas prioritárias de atuação os assentamentos precários .. e ,deve 

também fazer parte das políticas municipais de habitação, saneamento e 

planejamento urbano. 

Observa-se, no. entanto, que mesmo nesses munkípios, é 

comum que mudanças n::3 administração levem à interrupção de programas, ,que· têm 

de recomeçar do zero depois de alguns anos, perdendo-se muitas vezes a memóda do 
. . ~ .· 

processo e o concurso de profissionais experientes. Além disso, é forçoso re~on.hecer 

que, em muitos municípios onde o problema de deslizamentos de encostas é .grave, 
. " 

não existe ainda nenhuma prática ou consciência a respeito da importân~ia das 

políticas preventivas de gestão de risco. 

Ili - DO CASO CONCRETO 

"Os deslizamentos de terra são um tipo de movimento d.e 

massa caracterizado pelo escorregamento de materiais sólidos, como o ·solo, 

fragmentos de rocha e outros detritos, ao longo de uma encosta. Esse, tipo de 

movimento ocorre comumente em áreas de relevo acidentado, e é desencadeado pela 

presença de fissuras no solo ou na rocha e pela atuação conjunta de fatores .externos 

tanto naturais quanto antrópicos, isto é, de origem humana." 

• 
111.1 - DO MUNICÍPIO 

O Município de Jaboticabal situa-se na região Noroéste do 

Estado de São Paulo, na região administrativa de Ribeirão Preto, junto cóm rnais·de 25 

(vinte e cinco) municípios, sendo os municípios limítrofes com Jaboticabal os seguintes: 

Pitangueiras, Taquaral, Monte Alto, Guari~a, Pradópolis, Barrinha, Taiúva, Taquaritinga 

e Sertãozinho. 

Possui as seguintes coordenadas geográficas 21 º 1s'· 18" 

Latitude Sul e 48º 19' 19,20" Longitude Oeste. População estimada em 2019 77.263 .,. 



Ili.Ili- DA OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS 

A primeira quinzena de outubro no município de Jaboticabal foi 

marcado por chuvas em dias alternados e esparsos, contudo, em algumas datas as 

chuvas foram intensas elevando o índice de precipitação no município. 

E ainda não é só. Em alguns dias da já mencionada primeira 

quinzena foi marcada em alguns dias por chuvas intensas, conforme a seguir se 

demonstra: 

Previsão para 15 dias Jabot1cabal -

Imagens de CHUVAS EM JABOTICABAL OUTUBRO 

Portanto, conforme anteriormente mencionado, as chuvas 

fortes que ocorreram em Jaboticabal na primeira quinzena de Outubro de 2022, 

demandaram a necessidade da Defesa do Município de Jaboticabal realizasse algumas 

vistorias em locais específicos, dentre eles a obra em andamento da interligação da 

Rua João Maricato com o Bairro Residencial Jaboticabal. 

ln loco, não se constatou nenhum fato emergencial que 

desabonasse a realização e prosseguimento das obras que ali estão sendo realizadas, 



(iii) Escorregamento: deslizamento de terra propria_mente dito .. 

(iiii) Fluxo de detritos: fragmentos de rocha, solo, matéria 

orgânica e outros detritos se misturam à água que desce em alta velocidade de uma 

encosta. 

É notório a não existêncià de risco eminente a obr'.a em tela, 

porém de forma relativa, pois, em que pese as chuvas que caíram, terem o"corrido 

alguns pontos de infiltração neste momento o risco é pequeno, porém em relação a 

incidência de mais chuvas esse risco aumentará de forma rápida. 

Portanto, nesse instante recomenda-se a municipalid13de que,· 

com a finalidade basilar de evitar deslizamentos no local, adote medidas de cunho 

emergencial, as quais deverão ser realizadas no menor tempo possível, quais sejam: 

1) Não desmatar encostas de morros e serras, mantendo assim . . 

a proteção natural do solo. 

2) Evitar o plantio de árvores grandes e pesadas nas áreas de 

encostas, como bananeiras, que demandam muita água. 

3) Descartar o lixo corretamente, de forma a não criar um péso 

adicional sobre os solos. 

4) Criar canais para o escoamento da água. URGENTE. 

.,. 

Por derradeiro, entende-se por pertinente, principalmenté ·no 

que diz respeito ao escoamento da água, que se acelere a conclusão da mencionada 

obra, pois de acordo com a previsão de precipitação de chuvas de agora ao final de 

Out/2022, se não concluídos os trabalhos, o risco de deslizamento aumentará de 

forma patente, conforme os encartes colhidos nos canais de previsão do tempo 

existentes. 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DO PROCURADOR 

Processo Administrativo nº 5162-4/2022 
Assunto: Pavimentação/Drenagem/Escoamento 
Solicitante: SOSP 

I -- PREÂMBULO 

Parecer Jurídico - Pedido de Reconsideração - Fatos 
Novos - Urgência - Risco de Devolução de Verbas -
Risco de Perda da Obra 

Trat:ani-se os presentes autos, de requerimento de realização de obra de 

interligação, que situa- se à Rua Comendador João Maócato, que se encontra paralela. separada 

pelo Córrego Jaboticabal do baiirn Residencial Jaboticabol, onde o local se propõe a interligação 

dos bairros Santo Antônio e o Residencial Jaboticabal através dt! obras de pavimentação e bocas 

de lobo. 

Tal interligação já se encontra em andamento. sendo ali realizada 

terraplanagem e iniciada a canalização do Córrego no espaço compreendido da largura da via de 

interligação, inicialmente realizados 03 (três) certames, os quais restaram jesertos por não 

haverem nenhuma empresa interessada. 

É imperioso mencionar que, inicialmente com fundamento no aii. 24. IV. 

da Lei 8.666/93, optou-se por dispensa de licitação, haja Yrsta a nece5sídade da realização da obra 

e pelo fato de existir verba de emendas parlamentares envolvidas, o que de ante mão, poderi~ 

ocasionar prejuízo ao ente público, fato e:;se. expressamente mencionado no dispositivo de 

regência. 

Inicialmente contou com parecer desfavorável do Procurador. haja vista o 

mesmo de acordo com a jurisprudência, possuir o entendimento da necessária a realização de mais 

certames para a contratação da empresa para realização da obra. 

---------
Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal - SP. 

Cep: 14870-900 - Telefone: (016) 3209-3328 - CNPJ 50.387.844/0001-05. 
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Ato contínuo, 0 fato de o parecer jurídico ser meramente opinativo e não 

vinculante, cabendo ao gestor apreciar o mérito, bem como realizar o juízo de oportunidade e 

conveniência. 

Dessa forma s Secretária de Governo entendeu da necessidade da 

manutenção da contratação, opinando pelo deferimento da dispensa de licitação. nos termos da 

fundamentação declinada, qual seja, o possível prejuízo ao ente público e ai11da a devolução de 

emendas a origem, trazendo não só prejuízo financeiro ao ente, bem como. deixaria de atender ao 

ensejo primordial da população que é a questão da mobilidade urbana. 

Sendo assim, manteve-se a contratação da empresa para que desse 

andamento a mencionada obra, cuja documentação, projetos, planilhas e ainda todo referencial 

necessário estivessem acostados aos referidos autos epigrafados. 

II - DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO PARECER JURÍDICO 

A Secretaria de Obras, elaborou de forma sucinta um pedido de 
.•.. . .... .. .. -...... , .. ~ 

reconsideração do Parecer Jurídico· de t1s. 109/111, fundamebtado em um relatório do Presidente 

do Conselho da Defesa Civil do Municípió,: ª ·~t.~i,_Ji~{4~}forma objetiva a necessidade de se 

acelerar a obra, haja vista a incidência de chuvas fortes na região, o que de toda forma passou a 

afetar a segurança e colocar em questionamento a conclusão da obra. 

Diante do ora declinado anteriormente o pedido de 
RECONSIDERAÇÃO é cabível. Entretanto, no que diz respeito a análise das alegações, se 

vislumbra situação que justifique reconsideração, eis que, pelo alegado se aduz fatos novos ou 

circunstâncias suscetíveis de justificar a reconsideração, tais como o prejuízo que a mora poderia 

ocasionar, sem contar a possibilidade de se perder o que até o momento foi realizado. 

Ademais as manifestações jurídicas da advocacia do município, que 

produzem efeito no próprio órgão (eficácia interna) e na Administração Pública assessorada 

(eficácia externa), nao devem ser confundid~s com os atos de gestão pública. sob pena de 

subversão da função de assessoria jurídica, razão pela qual o parecer jurídico previsto na Lei 

8.666/93 não compartilha uma decisão a ser tomada, nem é vinculante para o gestor público. A 

vinculação do parecer jurídico somente 0corre quando aprovado pelo superior hierárquico ou pela 

Esplanada do Lago "carlos Rodrigues- Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal - SP. 
Cep: 14870-900 - Telefone: (016) 3209-3328 - CNPJ 50.387.844/00Gl-05 .. 
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autoridade prevista em lei, que deve estabelecer o âmbito de sua eficácia, ainda que fora do âmbito 

hierárquico de quem o aprovou. 

Portanto tot:ilmente cabível a revisão Jo parecer jurídico de fls. 

109/111, diante da superveniência de novos fatos os quais traduzem a reanálise do caso em 

tela, sob pena da ocorrência de prejuízo ao ente público. 

III - nA LEGALIDADE - DA INCIDÊNCIA DO ART. 24º, IV DA LEI 8.666/93 

A licitação é um processo administrativo no qual s,: dcn' :-cmpre buscm o 

interesse público primário, que· importa na contratação mais vantc~josa. nh:nu" dí'ipcnJiosa. mais 

célere e eficaz por parte da Administração Pública. 

Desse modo. são conrnfrados diversos princípios 1\.:gcnt-.:s d1)s certames 

públicos. Destacam-se. dentre tais princípios. a isonomia. a impessoalidade. a competitividade e o 

princípio do julgamento ohjctivof O que sê husca-:-tu'k:JaJ: 111tdiant(' a u~iliz~tçào j1: tais baiizas 

principiológicas, é que o processcJadmjnist1·âÜv~-h'icid~ólic~i,ossa ser mane_íad,) (ie i~,rma eficiente 

e rápida, porim. de modo probo. moral e impessoal. 

Para tanto. tem-se. pm ólwio, que os princípios especi!ic,h das licitações 

públicas são pautados por aqueles ditames constantes no artigo 37,caput. d:t C 1:,:-;tinti1,-'CLO Federal. 

'-4 !idtactio pública é obrigatória em trihW1i aos prinupws 
regentes da Administraçtio Púhlica, que l'isam a profrgcr o 
intu·esse público de atos imomis. marcados pela 
pessoalidade e, com destaque, que impulem llfü' membrm, dtt 
coletividade tratm11e11to discriminatário avariado da 
razoabilidade. / ... / a c,wso mor da lí;·iwâio pública é o 
princípio da isonomia, uma 1•e:. que o co11trato 
administrativo implica beneficio eumúmico_ 110 contmtado e, 
pt•r isso. todos aqueles que tfrerem interesse em auferir o 
aludido beuefic:io devem sa tratado.~ de modo i;.:ualitúrio por 
parte da Admínistraçiio Pública. pelo ((li<' xe impi'Je a ela 
realizar procedimeuto admiuistratfro, denominado licitaçâo 
pública. Como o caput do art. 5º da Consfituiçtio Federal 
abriga o princípio tia i.wnwmia, t!le iá /iJrne::.:e subsídio 
uormativo suficiente para que o ciemisw iarídico co11clua 

pela obrigatoriedade de licitaçtio púhlirn . . 
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Assim sendo, qualquer licitação promoviJ& pelo \\Kier Publirn deve ser 

realizada com fulcro no artigo 37, inciso XX!, da Constituição Federal. que ins(tilpe o processo 

licitatório como imperioso nas contrataçõe~ e alienações da Administração. Jen~ndo ser sempre 

pautados. ademais, na impessoalidade, is0nomia e na competitividade. 

É notável, então. que as hipoteses de contrntaçào Jirc1~1 siio c:x.ccpcionais, 

jamais podendo ser tidas corno a regra geral. De fato, ··a dispensa pressunôe. necessariamente, a 

ideia de licitabilidade. Este indica qualidade do que pode ser licitado. isto ~- adquirido ou alienach.) 

mediante a observância de certos n:quisitos fundarnentais .. 

Torres. 

Neste diapasão. e nos termos do ensinamento ck R,Hm) Charles Lopes de 

''quando o legislador prevê hipáte,es de nnurataçâo direta 
. _ .{dispensa e inexigibilitlade) é porque admite 11ue uem sempre 
. /l realh.,zi·iío do certame levará à me!lwr contrataçlio pela 

t_í.ff!iif11iftráçlit,.,1n1 ,g~e. pelo menos, a suieiáio do negócio ao 
· procedihwntO fonfltil e hurocr:ítico pre1-isto pt:'io estatuto mio 

serl'a ao eficái atendimento do iutl.'resse púhlico i1(Ufttda 

hipótese específica'' 

Em síntese. Joel de Menezi.:s Niebuhr afirma que a '"disp..:nsa de licitação 

pública ocorre só quando seria possível a competição. porém, :~e dessa inan<..·Íril S<.:: procedesse. 

impedir-se-ia a satisfação do interesse público,. 

É visível. pmiantu, que a dispensa de licitaçi'ío não :<T\-.' como um cScapc 

ao Administrador público desonesto para que prncc:da à conlrai.açào diri.::w pela nà,, realização do 

processo licitatório, mas. sim, para que possa, m.:Jiante a dispensa de licita(,:i:ío. buscar a melhor 

satisfação do interesse público em tela. i'~. por assim dizer, "o mccanísmu J'-, que se vaie o 

legislador pdra salvaguardar o interesse público. sopesarnfo os valores que tl cíc:.:undarn. evitando 

que a realização de licitação pública etga bi:1rreiras à plena consecução dck". 

Não se pode dvidar, então. que a dispens,t de \icitaçi.\u (· o ,noJo pdo qual 

se satisfará o interesse público desejável. restando indubitável. nesses termos. que' sen,pre q·.tc se 
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revelar possível a realização de certame licirntório para a consecução d,) inkresse público 

primário. não se poderá contratar diretamente. 

Há. contudo. um rol taxativo de hipóteses em que 1) gestor público poderá 

proceder à contratação direta mediante a dispensa de processo licitatório. l aí:-; circunstâncias 

ensejadoras da dispensa, encontram-se no artigo 24. da Let nº 8.666í93. 

IJLI - DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDLV!E:\TAL PARA A 

DISPENSA DE LICITAÇAO 

Uma vez verificada a situação hipotética pré~vista na L1;,'Í Jc Licitaçlk's e 

Contratos para os casos de dis11ensa de licitação, pode~{.! o administrador público proceder à 

contratação direta. 
. ! .. : 

No ponto. não é ocioso asseverar que mesmo que rcsle caracterizada a 

situaçflo prevista na legislação específica, o gestor, cm um jüízo de di;;;cricionariedade, poderá 

realizar a licitação, uma vez que a dispcn~,a permite que ele opt<; pela realizaç::io nu não do certame 

licitatório. 

As hipóteses de di~;pt'nsa de !icitaçôe~; previstas no an. 24 da L.:í nº 

8.666/1993 elencam situaçõe:~ faticas em qtk. por razões prcviomenk pon ... k_,,·adas pdo legislador. 

pennite-se a contratação lndependentement1:: de realizaçlio de lici~açüo. muito embora esta seja 

factível, dado que viável a competição. 

Ocorre que, assim como a própria natureza da Iicítaçi:ii'. n dispensa 

também estará vinculada a determinado rito ordenado de atos que de\-: obedi('ncia ,K)S princípios 

do Direito Administrativo. 

A contratação direta -- uu nos dizeres ele i\-1an,:j; Justen Filllú. a 

"modalidade anômala de licitação"-. portanto. deve observar os ditames pruccdirncmais previstos 

na Lei, 
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Dentre outros, tem-se que o administrador ao di::,pénsar a licitação deve 

fonnular a devida justificativa; e, do mesmo modo. realizar uma pesq1tisa ck p1\.'Ç()S no mercado. 

para que restem delineados parâmetros objetivos para a contratação com base no anig,) 24, da Lei 

de Licitaçôes Públicas. Ultrapassados os procedimentos para a di~pcnsa. pod1.TÚ. l'll, sequência. o 

gestor público. proceder à contratação direta. 

III. II - DA APLICAÇÃO no ART.24, IV - A DISPENSA PARA os CASOS DE 

EMERGÊNCIA DO ART. 24, IV DA 8.666í93. A J\HJDANÇA ,HlRiSPRliDENCIAL DO 

TRIBliNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

O arâgo 24._9a Lei de Licitações e Contratos Públicos pri.:\Z:. em seu inciso 

IV. a possibilidade de dispensa deJicitação '·nos casos Je emergência ou d,: ..:alamidade pública. 
,, . . -- : ; 

quando caracterizada urgência de' atendimento de situação que possa ,)cas.ionar prejuízo ou 

compromekr a sr:gurança de pessoas. obras. serviços. equipamentos e 11utrus bens. públicos ou 

particulares. e somente para os bens nece:;sários ao atendirnen!o da si1Uaç:1o cmergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possmn ser concluídas no pra1u máximo Je 

180 (cento e oitenta)dias consecutivo~: e ininterruptos. contadc:; da ocorrência da cnk'rgência ou 

calamidade. ,edada a prorrogação dos respectivos comrnws··. 

Muito se tcJTJ discutido acerca da matéria. tanto na se-cu-a doutrinária. 

quanto nas Cortes judiciais e de contas do pab. Em um prímeiro momenlo. k'm-sc entendido que. 

independentemente do caso de dispensa de licitação a ser ,maliscido. sua i111crpre1aç:'lo Jeverú ser 

restritiva. agarrando-se, o intérprete. na letra fria da legi~!açào. 

Nesse sentido, Marir1 S: lvia Zandla Di Pietro rememora que o rol dos 

casos de dispensa de licitação é taxativo, e é ''precisamente por constituín:m excccão, que sua 

interpretação deve ser feita cm sentido estrito" 
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Essa premissa de que ··as hipóte:::es de dispensa de iicitaçihl de, em ser 

interpretadas restritivamente"é fundamental para que logo mais adiantt p1)ssamos anaíisar a 

jurisprudência do Tribunal de (\mtas da União quanto à híp0tese de Jispcnsa nos casos Je 

situações emergenciais ou calamitosas. 

Porém. e quanto à de!ímitaçào conceituai das sítuações ínscu!pidas no 

aludido dispositivo. é preciso se perceber que o escopo do inciso IV, Jó Jrtigo 24. da Lei n') 

8.666í93 é tutelar a Administração Pública quando não se vislumbrar 1:.'lctividadc de qualquer 

contratação por processo líeitatório devido à iminente situação de cabrnidack ou de emergência 

que esteja instaurada. 

De tal modo. não pod.: o agente público jt,stificar tod~t --· qu.:1iquer situaçih) 

como emergencial ou calamitosa para que seja realizada contratação din:rn por p<1rtc Ja 

Administração. devendo a situação de cmergencia ou de calamidaàc ~cr dii'usarncntc· pc>rc.:hida 

como anormal ou extraordinária. 

O estado de calamidade pública esM definido pt!lo Decreto 11" 

7.257, de 4-8--JfJ, que regulamellfa a J1edida Prori.,·ória 11" 

494. de 2~7-IO (convertida mi Lei n" 12.340, de l"-12-201{}), 
· para disfwr· sohré: o Sistema Nacional de Ddt'sa Civil -
· SINDEC artigo '.~ define a situaçtlo de emer;:Jncia como 

"situaçiio · anormal, provocada por desanres. causmufo 
danos I! prduízo.,· que impliquem o com1mm11.!lime11to parcial 
{Í{J capacidade de resposta do poder público do ente 
atiugido •· (im:iso Ili; e estado de calamidade 
públil:a "situaâio anormal, prm·oc(u/a por desastres·, 
causando danos e pre11uzos ((UI! impliquem o 
r;ompmm<!lime11to substancial da capacidade de re!.posta do 
poder público do ente ati11gitl!!..::_ 

Como já demonstrado. a interpretação das hipóteses de dispensa trandas 

pela legislação devem ser manejadas restritivamente. sob pena de serem víiipendiados os 

princípios basilares da atuação adrninistrafrva. \. doutrina, então. tem assinalado que ··comJX'!c a 

situação de: ~mergênc:ia ce1ia dose de imprevisibilidade da situação ... dl' modu qu..: .. t utilização d1i 

dispositivo legal em apreço para fi11s de disper:sa de licitação deve s1:r c:.dcada na 1..1bscrvància dê 

determinados requisitos. 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal - SP. 
Cep: 14870-900 - Telefone: (016) 3209-3328 - CNPJ 50.387.844/0001-05. 



'fls._~--:--:_do Proc. 
Nº 5 \ \94,- ·q de 20 ~1-

Protco. (a) [:\ 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Corno se \ê. a Lei foi deveras minuciosa e reticente. rcchc:mdo o dispositivo com 

requisitos e elementos condicionadores que restringem a utilízw:an dessa i1ipótcs..: de dispensa. 

demonstrando certa desconfiança do legislador em reíaçào aü administrador. Sc:-iam \l~ :\:quisítus: ! . 

Urgência no atendimento da situação cmergen;;íal ou calamíh,sa: 2. Pusc.ibilidadi: de prejuízo ou 

comprometimento da segurança de pessoas. serviços ou bens públicos ou particulares. Seriam os clernentos 

condicionadores: 1. Dispensa apenas para contratações relacionadas ao alcnc!irncntu da situação 

emergencial ou calamitosa: 2. Prazo máximo de i 80 dias. ininterruptos e consecuti, os. contados da 

ocorrência da emergéncía ou da calamidade: 3. Vedação à pwrrogação co11tra1ual. 

Segundo relata Ronny Charles Lopes de Torres. u legish1dnr refnrçou as 

exigências para a dispensa nos casos de eme·rgência ou calamidack' - p,1i:-- êllltc1·iormenk'. no 

Decreto-Lei n. 2.300í86, a. redação deste dispositivo era muítr) menos rigorc,sa. O ..:.iuc s1: bu:'K'l)U 

evitar foram --os excessos praticados por alguns administradores. que usa\ ain situaçi.'ks de 

·calamidade' para evitar geneÍ-alizadétmeme a I\:ú1izaçfic1fde procedímentl) licit~tl1lri,) .. ~, 
Nàc, será toda situaçfü) que .vcúha a causar surpresa. por-tanto. capaz de 

promover a opção do gestor em dispensar a licitação com base no aludido dispusiti\ u legal. Ct)!fü) 

bem afinna Alexandre Santos de Aragão. 

É relevantíssima a percepção de que a lei não visa permitir o administrador 

contratm· diretamente por dispensa de licitaçDo ao seu bel-prazer. l\,hls. r~c!o con1rário, busca 

solucionar uma situação extraordinária. que não podia ser vislu_mbracla pdo gc-stor público para 

que. anteriormente, preparasse o devido processo licitatório para dirimi-ia. 

O próprio Tribunal de Contas da União. em o,Íl'litaçzks anteriores. 

asseverava que "a contratação direta com fundamento em situação cmcrgcncial ck·vc ckcorrer de 

evento incerto e imprevisível. e não da falta de planejamento ou desídia administnHÍ\ a Jo gestor .. 

Historicamen\e, ent5o a Corte de Contas def~ndia que em ... incabível a 

aplicação do art. 24. IV, da Lei n. 8.6(6:93 a situações de emergcncia rcc.;ult,mtcs da falta de 

planejamento. incúria ou inércia administrativa··. restando, por muit,l tc'mpo pacífico o 
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entendimento de que ""a falta de planejamento do administrador não ~ capM de justificar a 

contratação emergencial .. 

Em suma, o TCU se coadunava com~)_que ensinava :.t doutrina, res,:T\'tmdo 

a utilização da dispensa de licitação com fulc;·o no artigo 24-}lV'. ·da Lei ,{ 8.6ô6:93 apenas para 

casos outros que não a omissão do administrador público, cm tratai: de uma iminente situação 

calamitosa. 

Por fim. e segundo atualmente se tem v·isto nas dccisôcs da Corte de 

Contas, o administrador que der causa à dispensa de licitação cotn fulcro no u.rtígo 24, lV. da Lei 

n. 8.666/93. poderá proceder à contratação direta. mesmo que. e em sittiay{lo juridica- inafastávcl. 

venha a ser responsabilidade pela sua omissão e falta de planejamento. 

Atualmente. portanto. entende-se que a emergência pn)\ ocada cnsc.ia a 

responsabilidade do agente público1 que a ca;:1sou. mas. coin '4stas a tutelar,) iim:rcsse público em 
·.:. ,.,: 

resolver a situação emergencial m~calantitosa, poderá,' ,l·Ad~inistrnçào Púhlica . .c;;mar a situação 
4 • ,. • :· '. ~ 

mediante a di:.pensa de licitação com fulcro no artigo 24. inciso I\', da Lei ,,. 8 .. M6 9~. 

IV - DA CONCLUSÃO 

Finalmente, diante de todo retro anteriormente exposto. cnndui-sc pcia 

possibilidade da reconsideração do Parecer Jurídico anteriormente exarado ncs::;cs autos. datü 

vênia, com o surgimento de fatos ~upervenientcs os quais ensejam a apl icabli íc.b .. k do Art. 24. IV. 

da Lei 8.666/93. bem co1T10 denotam a necessidade e emergei1cialídaJ~ da situação. com a 

finalidade precípua de conclusão da obra, sendo que esta Procur~doria opina pelo 

DFFERlMENTO do ora requerido nos autos. cabendo ao gestor adentrar ac1 m{rítn e ainda ao 

juízo de conveniência e oportunidade. 

Por derradeiro, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob o 

prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos 

atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente 
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técnico-administrativa. Além disso, este p~cer é de ~~ter meramente opinativo~ não vínculan-

• 40, ~rtanto, à decisão do Gestor Municipal (TCU, Acórdão nº 2935/201 l. Plenário1.~el. Mín. . . . . , 
' . - ' . .. . , 

. WALTON ALENCAR RODRIGUES, 

· Como diz JUSTEN_ FILHO (2014. p. 689) '40 _essencial é a regularidade 

dOs atos, não a aprovação da assessoria jurídica", ou .sej~ o eestor é Jivre no seu poder de deci-

É o parecer. sut, censurà. 

Jaboticabal · 17 de outubrc_> de :;w22. 
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CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, Pessoa Juridíca de 

direito público interno, CNPJ nº 50.387.844/0001-05, com sede à Esplanada do Lago "Carlos 

Rodrigues Serra" nº 160, em Jaboticabal-SP, neste ato representada por seu Prefeito 

Municipal, senhor EMERSON RODRIGO CAMARGO, doravante designada 

CONTRATANTE. 

CONTR.\TADA: NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS, com sede à Rua 18. 

nº 01278, Sala OL Bairro Jockey Club, cidade de Barretos, Estado de São Paulo, CEP 14780-

755, Fone (17) 98145-7719, inscrita no CNPJ 27.244.047/0001-57. Inscrição Estadual 

204.291.359.117, representada por ORLANDO SEBASTIÃO PEDROSO, RG 21.723.151-2 e 

CPF 141.023.798-17, doravante designada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, 

com inteira sujeição à U:i Federal nº 8.666/93, a execução dos serviços descritos na Cláusula 

Primeira do presente contrato, em razão de Dispensa de Licitação, Processo Administrativo 

nº 5162-4/2022 e rnediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

GESTOR DO CONTRA TO: 

Nome: ALBERTO CLÁl)DlO DE ALMEIDA FILHO 

Cargo: Téc. Municipal de Nível Superior - 40H - Fiscal de Obras e posturas 

CPF: 311.734.218-67 

FISCAL DO CONTRATO: 

Nome: PAULO TADEU ZUCOLO 

Cargo: Técnico Municipal Nível Superior A -- Engenharia Cívil 

CPF: 062.648. 788-98 

#~----
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CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global. com 

fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no 

Município (Interligação do Bairro Residencial Jaboticabal com a Rua Comendador João 

Maricato - Santo Antônio Jaboticabal/SP) - Contrato de repasse OGU nº 88584lí2019 -

Operação 1064482-38, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 

físico-financeiro, anexos e partes integrantes do Processo Administrativo nº 5162-4/2022. 

A CONTRATADA deverá segmr todas as diretrizes do referido processo e da 

proposta apresentada. 

CLÁlJSULA SEGUNDA-DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente contrato terá vigência: de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. 

O prazo para a execução será de 06 (seis) meses, conforrne cronograma físico

financeiro e contados a partir da emissão da Ordem de Serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O preço estabelecido para a execução dos serviços descritos na Cláusula Prin1eira, é de 

RS472.321,95 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e 

cinco centavos). 

Dos recursos: o aporte orçamentário e financeiro necessários à cobertura <las despesas 

da presente licitação serão contabilizados a coma da Funcional Programática conforme segue: 

02.00.00 - Prefeitura ?vfonicipal de Jaboticabal; 02.10.00 -- Secretaria Municipal d-:: 

Obras e Serviços Públicos; 02.10.01 - Departamento de Obras; 

Instalações; 15.451.0024. l.028 - Infra Estrutura Urbana. Ficha: 873 
✓~' 
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Vínculos: 

O l. 10.00 -- Geral Total 

02.110.00 - Geral Total 

05.110.00-Geral Total 

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente contrato tem fulcro legal no Processo Administrativo nº 5162-4/2022. 

modalidade Dispensa de Licitação. e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSl)LA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

São obrigações da CONTRATADA: 

• providenciar, junto às concessionárias de serviços públicos, as ligações indispensáveis 

à execução da obra em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos: 

" protocolar, no órgão municipal competente. pedido de expedição de Alvará de 

Construção em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos: 

• fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica ART do Contrato no CREA 

.. 

" 

Estado sede da Licitante ,;:; ou Registro de Responsabilidade Técnica - r 
Contrato no CAu do Estado sede da Licitante em prazo não superior a 15 (quinze) 

dias corridos~ 

providenciar, junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, a obtern;ão do 

Certificado de Matrícula e Alteração da Obra (Matrícula CEI) em prazo não superior a 

15 (quinze) dias corridos; 

executar a obra mesmo sem o repasse de pagamento do órgão com::essor pdo prazo 

mínimo de 90(noventa) dias sob penas previstas na Lei Federal 8666/1993: 

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista, obrigando-se a saldá-la na época própria. 

vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregalício com a 

Preíeitura Municipal de Jaboticabal; 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

" Assumir. também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecida na legislação específica de acidente do trabalho, quando em ocorrência 

espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer da obra e em conexão com ela. 

ainda que em dependências da Prefeitura Municipal de Jaboticabal; 

• Àssumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas a este processo licüatório e respectivo contrato, originariamente ou 

vinculados por prevenção, conexão ou contingência: e 

• Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação desta Concorrência. 

.. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal 

Jaboticabal, nem poderá onerar o objeto desta Conconência, razão pela qual a licitanLe 

vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade. utiva e 

passiva, com a Prefeitura Municipal de Jabmicabal. 

• Executar o objeto contratado, descrito na cláusula primeira do presente com total zdo 

e eficiência, responsabilizando-se pela saúde dos seus funcionários. encargos 

trabalhistas, previdenciários e fiscais de âmbito municipal, estadual e federal. bem 

como peio seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilida1.h:, 

devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes 

de pagamento e quitação. 

.. 

" 

Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos art 70 do 

Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese. empregados da 

Contratada intentarem recla1nações trabalhistas contra a Contratante. 

Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser seus 

empregados, no desempenho dos servwos objeto do presente contrato. d,;;:·vendo 

manter, como membro da CJPA · Comissão Interna de Prevenção Acidentes do 

Trabalho, um elemento que esteja prestando serviços neste contrato. 

l'v1anter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

represente, integralmente, em todos os seus atos. 
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" Apresentar a cada pagamento, as guias de quitação para com o INSS e FGTS. bem 

como o diário de obras contendo o nome e função dos funcionários da mesma que 

estão prestando serviço na obra. 

• A contratada ainda será a responsável pelo fornecimento de combustíveL estadias e 

alojamentos para seus funcionários ou prepostos durante a execução dos serviços, caso 

seja necessário. 

• Responsabilizar~se por todo e qualquer tipo de equipamento e material de sua 

propriedade. alocados à obra. 

• Apresentar ART de execução da obra, no prazo máximo de cinco dias da emissão da 

ordem de serviços. 

• Fixar no local da obra, placa metálica de sua identificação de acordo com as 

exigências da Contratante. 

• A Contratada terá em posse e deverá fazer cumprir o REGULAMENTO DE 

NORMAS B.Á.SlCAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO em 

atendimento à legislação vigente e aplicável a todos os prestadores de serviços da 

Prefeitura Municipal. para exercerem atividades a que diz respeito o respectivo 

instrumento. O citado Regulmm:nto será fornecido pelo Serviço de Segurança do 

Trabalho da Prefeitura Municipal. 

A contratada ficará obrigada a apresentar à Secretaria de Planejamento. os seguintes 

documentos. quando do recebimento da Ordem de Serviços. sob pena de 

descumprimento contratual e aplicação das penalidades cabíveis: 

l - a ficha de registro dos empregados que forem realizar atividades no canteiro de 

obra; 

H - o PPRA. (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou o PCMA T (Programa 

de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

IH - o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional): 

rv - os ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) dos empregados qut: forem realizar 

atiYidades no canteiro de obra: 

V - comprovante de treinamento admissional e periódico para os trabalhadores. de 

modo a garantir a execw;ão das suas atividades com segurança: 

VI - comprovante de fomecimento de EPI - Equipamento de Proteção Individual: 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

VII - a contratação ou a designação de profissional técnico especializado em 

segurança do trabalho para o acompanhamento do cumprimento dos preceitos legais relativos 

às nom1as regulamentadoras nas atividades de construção civil para o Município. 

São obrigações da Contratante: 

Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na Cláusula Terceira. 

Exercer plena fiscalização quanto da execução das obras. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A rescisão contratual poderá ser determinada: 

Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados a seguir: 

1) não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos: 

2) cumprimento iITegular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

3) atraso injustificado no idcio dos serviços; 

4) decretação de :falência ou a instauração de insolvência civil da contratada; 

caso de n:scisão, sem haja culpa da CONTR.ATADA. será esta ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados. 

CLÁUSULA SÉTil\1IA - DAS PENALIDADES 

7.1. O atraso injustificado na execução do cronograma físico ou o descumprimento 

obrigações estabelecidas no comrato st~ieitará o licitante vencedor à multa de (zicro 

virgula dois por cento) por dia e por ocoITência, até o máximo de 10% (dez por cento) 

valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. urna vez 

comunicada, oficialmente ou descontada da garantia oferecida. 

7.2. Por inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência, a Administração poderá. 

garantida a prévia defosa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções: 

7 .2.1. Advertência; 
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7 .2.2. t,_,folta de 10% ( dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial ou descontada da 

garantia oferecida; 

7.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, pelo prazo de até 2 (dois) anos: 

7 .2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Jaboticabal pelos 

prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior. 

CLÁlSlJLA OITAVA- DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA 

A Contratada neste ato presta garantia na modalidade Seguro Garantia, Apólice 

061902022820507750032101, com a seguradora TOKIO MARINE SE(1URADORA 

para execução da obra, nos art. 56 da Lei 8.666/93 e edital de licitação, no valor de 

R$23 .616, 1 O, cmTespondente a 5% ( cinco por cento) do valor do contrato. 

A garantia prestada liberada ou restituída à contratada, após a expedição pda 

comratada no tem10 de recebimento definitivo da obra. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Jaboticabal, para qualquer proccdirnemo relacionado 

com o cumprimento do presente contrato. 

CLÁUSLLA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O presente contrato faz parte integrante do Processo Administrativo nº 5162-4/2022. 
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se :fizerem necessárias em, até 25%(vinte e cinco por cento). do 

valor atualizado do contrato. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 4 (quatro) 

vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

JaboticabaL aos 30 de agosto de 2022. 

Prefeito Municipal 

/,,/ 

ORLANDO Sl:}B~STlÃO PED&õSO 
,/ .,,· ,,,--

Nó~; F(_,1. ~?c~çãf t:M~i~os 
V' \ 

TESTEMUNHAS: 

~"', 

2")º).U k'fà P. (~~ 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRA.TOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

CONTRATADA: NOVA ERA BARRETOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS 

CONTRATO Nº 132/2022-DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 5162-4/2022 

OB.JETO: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com 

fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de Pavimentação no 

Município (Interligação do Bairro Residencial .Jaboticabal com a Rua Comendador João 

Maricato - Santo Antônio -Jaboticabal/SP)- Contrato de repasse OGlJ nº 885841/2019 

- Operação 1064482-38. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido. seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico: 

b) poderemos ter acesso ao processo. tendo vista e extraindo cópias das manifestaçôes de 

imeresse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico. em consonância com o estabelecido na Resolução nº O 1/2011 do TCESP; 

e) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados. relativamente ao aludido processo, serão publicados no 

Oficial do Estado. Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. em confonnidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709. de !4 de 

janeiro de 1993, iniciando-se. a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 

confonne regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão 

cadastradas no módulo eletrônico do ''Cadastro Corporativo TCESP - , nos 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

termos previstos no A1iigo 2º das Instruções nº 01/2020, confom1e ''Declaração1_ões) de 

Atualização Cadastral'' anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação: 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, inkrpor recursos e o que mais couber. 

Jaboticabal, aos 30 de agosto de 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRG.'\0/ENTIDADE: 

Nome: EtvfERSON RODRIGO CAMARGO 

Cargo: Prefeito de Jaboücabal 

CPF: 218.870.108-90 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇAO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DlSPENSA/INEXIGlBIUDADE DE LICITAÇA.0: 

Nome: EMERSON RODRIGO 

Cargo: Prefeito de 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: EMERSON RODRIGO 

Cargo: Prefeito de Jaboticabal 

CPf: 218.870.l 
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Pela contratada: 

Nome: ORLANDO SEBASTLÀ.O PEDROSO 

Cargo: Administrador 

CPF: 141.023.798-17 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: EMERSON RODRJGO CAM~--~ 

Cargo: Prefeito de Jaboticaba~,/,,/' .. .✓ .• \ 

CPF: 218.870.108-90 / 
l 

Assinatura: /,,.,.✓- ./. _.:~ -= --,-,-~-.--;:;;.,--. __ ,,,.~----~-~--=--~---------

GESTOR DO CONTRt,.TO: 

Nome: ALBERTO CLÁUDIO DE ALMEIDA FILHO 

Cargo: Téc. Municipal de Nível Superior - 40H - Fiscal de Obras e posturas 

CPF: 321.734.218-67 

DEMAIS RESPONS.Á VEIS: 

Secretaria solícitante: 

Nome: JOAO BASSI 

Cargo: Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

CPF: 863.694.828-20 
( 

Assinatura: ____ /_._~·~i"--6:;:-_ .. _2_>-_,?_-_ .. ·_.✓_/_.,,_...__-"'-t,_~~"---------
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REF, 

Placa de obra em chapa gah.,anízad~ {tornt:cimento ç assent:imento} 
f-----+---t?s-:e:-:s-=m:-:a"'ta=-m=e::-n'to e impcza mecaniza a e terreno com ãrvores, utl izan o 

'96622 

!89456 

!87794 
i7753-
IN5UMOS 
92815 
4730-
INSUMOS 

95880 
L--

16081, 
liNSUMOS 

i96385 

197955 

,774:,
iNSUMOS 

94267 

96395 

'95880 

2.1.3 

2.1.4 

2.: 5 

itrator de esteiras 

Taxa de mobd:1..açâoídesmoblii:za;~o dl? equípe e t.-.quipamento 
Estaca pre~mo!dada de tor:cn:to, seçãc quadrada, 
capac1d<:de de 25 tonekida:.., indu~o t:-mendas 
Fabricação, montagem e esmontagerr, de orma em madeira para viga 
baldrame-1 2 utilizações 

Là:>tro de brita, S crn 
2,1.6 Armação de viga baldrnnw aço CA-5C-

1concretagem de viga baldrarne, Fck 30 Mpa, 
2,1. 7 ilançament-ó, Jdensi1mento e acab~rra1ilto 
2.1.8 jAlvenaria de blocos de concreto estruturai 14x19x39 cm (espessura 14 cml 

1 2:.1.9 lRevesbmento com ma55a Gníca 
, 

1 1
,

0 
[Tubo concreto armado, dassePA-1, PS, DN 1000 mm, paraagwas pluviais 

~· ·• :(NBR 8890) -travess:a correge 
2.1.11 1Assentamento de :ubo de concreto di;,me:ro 1000 mm {junta rígida) 

2.1.ll Pedra tipo racrão 

12 1
, J rarsportecom cartitlihâo a$Cuicrnte de 6 m·, em via pavímentadd, DMT ólt 

',L 30KM 

2 
~!Concretagcni piso (pr.eenr:1,iment0 rachão;, Fck 30 Mp.'.'i, espessurã 15 cm, 
.............. lançamento .. i::1dens-0rnento e acabamento 

3.2 

3.3 

3.4 

Locaçâo de pavimemação 

arga, escarga etran$.porte em s 
:50hP/Làmina; 31 18rr/) e caminhão 
·m 

Guia ( rnelo~'-:o) e sarjeta cor.jugact0s de cor.ereto, rnoldada in !oco com 
jextru~ora, guia 13 cm bc1!}e x 22 c.rn aitura, sdrjet2 30 cm base x 8,5 cm altvra. 
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m 

m' 

m' 
Kg 

rn• 

m' 
m 

rn 

rn 

rn:i 

[TXKM 

: rn:i 

CUSTO 
QUANT tJNIT (!\$) 

64,00 122,RS 

8,10 ]34,45 

0,27 133, 75 
110,86 16,46 

1,62 633,81 

47,60 100,57 
47,60 45,13 

48,00i 358,98 

48,00! 118,22 

14,osi 70,44 

533,90) 1,31 

7,00; 443,741 

2,176,39\ 

147,79! 

161,74] 

160,90 

19,80 

762,47Í 

120,98 
S4,2S 

431,36 

142,22 

84,74 

1,58 

CUSTO TOTAL 
!R$l 

77E,:lS 

2.176,39 

9.458 81 

Ul0,09 

43,44 

2.194,71 

1.235,21 

S.758,78 
2-584,04 

20.729,17! 

6,826,50 

•. 190,551 

842,G:ll 

533,82[ 3., 736, 73 
1 

7 s2s.e,! 

44 m~.":l 
!,0.12:,3õ'. 
lõ.4 .. 1'3 
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i 
'21015. 
INSUMOS 

5213418· 
sícro 

!21015. 
j!NSUMOS 
1 

!5213418· 
i~icro 

i 
121015-
l!NSUMOS 
1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.S 

5.5 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

p,aca ;,na 12. ,,e1111-re,1enva-comp eta 
Obrigatóno'·')- :âdO$ com 0,35m -áre• de 0,59m1 por mi 

placõ) 
fTubo de: aço carbono po~b:!J, galv.aniz:ado a ,ogo, diametro nomma 0,0 ...,m., 
jôpes~urd da parede 3~0 mm, em barras com 4,2 metros de 
icompnmento,fechado na parte supenor, com 2 (dois) furos na posição da 
placa e aierta anti-giro soldada na parte íntenor-fornecímento e instalação -
placa de "Parada Obrigatória 
Forn. e implantação p aca sinali2. Semí-re etiva - completa (4 placas 
_sinalização "Ciclofaixa") -diámetro de 0,50m - área de 0,20m' por placa) 
,,u Olcaçocar ono poste_,gav3rnz2 oa ogo, 1 metronomma , m, 

!espessura da pared~ 3,0 mm, em narras com 4,2 metros de comprimento, 1 
fechado na parte superíor, com, 2 (dois) furos na p-o.sição da placa e alerta 
a.n ti~giro so!dad;;i n::i µarte infertor" fcrncdmento e instalação - placa dt• l 
''C1clofaixa1

' 

Fôrn. e imp antaçàn placa sina i1:. Semi~re tetiv.a - completB {4 placa~ 
denomfnativas-0,4Sx0,23 --área de 0,104m2 por placa) 

Tubo de ;-1ço carbono {poste), gaivan;z.:ido a fogo, c:ii:imetro nomlnaí 0,075m, 
ra da parede 3,0 mm, cm barras com 3,0 metros de comprimento, e 
1tJ-glro soldJdd na parte inferior~ fornecimt'.!nto e instalação 

m 

m' 

m 

rn 

1,18 685,32! $08.68 

8,40 145,90 1 474,35 

0,80 568,64 684,07 S47,26 

S,40 146,04 175,68 l 475,75 

0.42 569,91 683,60 287 ,95 

6,00 148,09 178,15/ 1.068,88 
' 

j102509 S.7 micn>es~eras"'J~z~~~~ com tinta reuorre,1etwa a ase e restna acrwca com m,: 193! 551 21 ,83 26 ,26! S.UL'.,7:1 

[s:risflos-.. --1--,---------------------------+--+------+---+----1------1 
;~1cro 5·8 Fom, t.~ colocação de tacha ndlet, s;dir{icio:1al Unid 194,00 13, 79 16,59! 3 217,99 

TOTALGl:RAt( R$) , 472.321,14 

_,,,r 
/,,-,; 

_,J,/ /''' 

// ./ 

ORI;>~ºB-§~STIÃO PEDROSO 

/Nova Era L~~;ió e Serviços 

' / ' '"---~--, , ,.,,~~--' ', 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
\ 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

----
~r Díscrímiriaçiío 

RS 

-- --- ... 1• MÊS 2• MÊS 3• MÊS 4• MÊS ., 

% SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES ·7 2.026,70 OA:l% 2.026,70 2.026,70 2.026,70 I I 2 016,70 2026,70 

-·,----·~--··. ·-·'"·--- •-·-~·----·--~-"--~-·- ... -· . ·~ ---·. ~ ---··---·-- -·---·-+- ·----+-----1------1--------4 -----! 

DRENAGEM E TERRAPLANAGEM 1 í92 504,55 40,76%/ 41356 90 1 41356,901 151.147,65 I 192.504,55 192504,55 192504,55 

-+-------+--- ----1- ----r--- -·-

PAVIMENTAÇAO ASf ÁLTICA 21250205 ,,;~1_90\S 212.502,05 212.502,05 212_50;,,05 

--~----·-----· ·- -·--·~- ·---·--------t~- ···-·--+ .,,·------+------·-·· --+--···--·----+-------+----

CALÇAMENTO 51.202,60 10.84% 51.202,601 51.202.60 

---·- ,· 
5 SINALIZAÇÃO í4,086,05 2 98%-

---+-------+----·-· +-------t·······-----+-------;--- -
14.086.05 14.0SG,05 

·---·· ···---+------+-------·--}- ---·--·- - --~-. --+------+-----·----+---__,ji-------l-----t-· ------4 

41,19~1 00;18% Tota!('l'.): i 9.19% 9,19% 32,00% ·º- .e.:.c. 

) Total(R$): _ 47~21~~-• 100,ó0% 43383,60 ~ 43i3B3,6Ü' 151.147.65 

44,99%1'. 

1S.l631,25 f 212 502,051 . 4()7033,30 

Ol~J,.,A:NÍ><~~AO PEDROS(), 

(~~,·~-Era 1,;~~1Lc-ScmçÕ~ 
!, 
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Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 

Residencial x João Maricato 

CNPJ 50.387.844/0001-05 
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