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CONVITE N.º 022/2021. 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO 

DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA CASA DA CRIANÇA ARACY, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS”. 

 

A Prefeitura Municipal de Americana convida a participar da Licitação - Convite, pelo menor 

preço global, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e Leis 

Complementares 123/2006 e 147/2014, no Auditório Villa Americana, localizado no Paço 

Municipal, à Avenida Brasil, n.º 85, 1º andar, centro, Americana/SP. 

Parágrafo Único: Aos não convidados e interessados cadastrados é facultada a 

participação, devendo protocolar requerimento e demonstrar seu cadastro na 

correspondente especialidade, através de cópia anexa ao mesmo, com 24 horas de 

antecedência à abertura do certame (art. 22, § 3º da Lei 8666/93). 

A licitante vencedora será remunerada, desde que cumpra a obrigação, com os recursos 

financeiros previstos na dotação orçamentária nº 02.09.03.44.90.51 (Ficha 412), conforme 

Processo Administrativo n.º 4.172/2021. 

 

A presente licitação tem por objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 

DA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA CASA DA CRIANÇA 

ARACY, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E 

EQUIPAMENTOS. 

Fazem parte integrante deste Edital: Planilha Orçamentária (Anexo I), Memorial Descritivo 

(Anexo II), Cronograma Físico-Financeiro (Anexo III), Minuta Contratual (Anexo IV), Modelo 

de Declaração de Enquadramento em Regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(Anexo V), Declaração de inexistência de fato impeditivo (Anexo VI), Declaração de 

cumprimento do art. 7º, XXXIII, da C.F. (Anexo VII) e Declaração de conhecimento e 

atendimento às condições do Edital e cumprimento aos requisitos de habilitação (Anexo VIII), 

Declaração de Inexistência de Vínculo (Anexo IX) e Termo de Visita (Anexo X). 

 
O valor global estimado para esta licitação é de R$ 142.173,28 (cento e quarenta e dois mil, 

cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos). 
 

O valor indicado acima será considerado como critério de aceitabilidade do preço a ser ofertado, 

não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade 

e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecido 

neste ato convocatório. 

A proposta deverá ser colocada em envelope único, indevassável e lacrado, escrevendo na parte 

externa do envelope o seguinte: 

 “CONVITE N.º 022/2021 

PRAZO PARA ENTREGA: DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021  

 “DAS 08h00 ÀS 09h15 HORAS” 

 

                O envelope, com o nome ou razão social e endereço, deverá ser entregue no 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, à Av. Brasil, n.º 85, térreo, somente no dia 13 de 

Dezembro de 2021, das 8h00 às 09h15 horas. O acesso ao setor de Protocolo do Paço 

Municipal, antes das 09h00 será pela entrada da Rua Presidente Vargas. A sessão de abertura dos 
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envelopes será no mesmo dia, às 09h30 horas, no Auditório acima mencionado. Serão aceitos 

envelopes enviados pelo correio. 

 

NO INTERIOR DO ENVELOPE DEVERÁ CONTER: 

A) Proposta Financeira, conforme Anexo I  

A Proposta Financeira deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa, por processo de 

datilografia mecânica, elétrica ou eletrônica, com escrita em uma só das faces de cada folhas, de 

forma perfeitamente legível, identificadas com assinatura, nome e função de quem as firmou, 

sem emendas ou rasuras, contendo:  

 

A - Identificação da proponente (razão social, endereço ou domicilio, CEP, cidade e estado, 

CNPJ/MF, Inscrição Estadual, telefone, e-mail) e Identificação da pessoa responsável pela 

assinatura do Contrato, objeto desta licitação, com nome completo, número do CPF e do RG, 

cargo ocupado na empresa e endereço residencial; 

 

B – Proposta financeira obedecendo o modelo do Anexo I. O valor unitário e o valor global não 

poderão ser superiores aos constantes da planilha orçamentária elaborada pela Prefeitura 

Municipal de Americana, sob pena de desclassificação; 

 

 

B) Documentos de Habilitação 

A) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e suas alterações, devidamente 

registrado em se tratando de sociedade comercial;  

 

B) Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ), do Ministério da Fazenda; 

 

C) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 

 

D) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, 

relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

 

E) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos tributos 

mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

 

F) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com 

prazo de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

G) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 

(Acessar o link www.tst.jus.br/certidão); 

G1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho poderá ser atualizada pela 

Comissão de Licitações; 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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H) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da empresa 

licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

H1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos 

no CREA do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 

regional por ocasião da assinatura do contrato. 

 

I) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, relativos à execução de obras ou serviços equivalentes ou 

semelhantes ao objeto da presente licitação. 

 

I.1) O(s) responsável(eis) técnico(s) acima elencado(s) deverão pertencer ao quadro 

permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 

fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o profissional autônomo mediante contrato escrito firmado com o licitante, 

ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do 

certame (Súmula n.º 25 do TCESP). 

 

I.2) A comprovação de capacidade técnico profissional deverá demonstrar a execução dos 

serviços de maior relevância listados a seguir (Sumula nº23 do TCESP): 

 

●  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

 

I.3) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10 da Lei n.º 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

 

J) Atestado de visita ao local da obra, a ser realizada até um dia antes da licitação. A visita ao 

local de implantação da obra deverá ser agendada com antecedência, com o Sr Márcio, podendo 

ser pelo telefone (19) 34759700, ou por e-mail: marcioraimundo@seducpma.com ; na Secretaria 

de Educação, Rua dos Professores nº 40, Centro, Americana, SP. A Prefeitura fornecerá o 

Atestado da Visita Técnica, o qual deverá ser apresentado como condição de habilitação da 

licitante. 

 

K) Declaração conforme modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, quando se tratar de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando o exercício do direito de preferência e 

fruição do benefício de habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista; 

 

L) Declaração de inexistência de fato impeditivo (Anexo IV); 

 

M) Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (Anexo V); 
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N) Declaração de conhecimento e atendimento às condições do Edital e cumprimento aos 

requisitos de habilitação (Anexo VI). 

 

O) Declaração de Inexistência de Vínculo no Poder Público (Anexo VII). 

 

Os documentos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo cópia simples, desde 

que acompanhada do original para que seja autenticado pela Comissão no ato de sua 

apresentação, devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e 

colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 

Os documentos e certidões apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. 

Se este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o 

prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

 

SERÃO DESCLASSIFICADAS: 

I-) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
 

II-) Propostas com valor superior ao estabelecido neste Edital ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48, II da Lei Federal nº 8666/93. 

 

Demais informações poderão ser obtidas na Unidade de Suprimentos, à Av. Brasil, n.º 85, 1º 

andar, centro, ou pelo telefone (19) 3475-9046, no horário das 09:00 às 16:00 horas. 
 

Os pedidos de esclarecimentos, as impugnações e os recursos poderão ser formalizados por meio 

de requerimento endereçados à Comissão de Licitação, devidamente protocolados no Protocolo 

Geral, à Av. Brasil, nº 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhados por meio do e-

mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00. 

Serão permitidos na presente licitação todos os recursos constantes da Lei 8.666/93, observados 

os prazos e condições nela estabelecidos. 

 

O julgamento e a classificação geral serão de responsabilidade da Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Americana com homologação e adjudicação aos 

vencedores, pelo senhor Prefeito Municipal, ou por quem possua poderes delegados na forma do 

Decreto n.º10.270/13.  
 

Pela desistência e/ou inexecução total ou parcial do ajustado, a “Prefeitura” poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar à empresa vencedora as sanções legais previstas na Lei Federal 8.666/93, 

além da multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato. 
 

A Administração expedirá ordem de serviço para prestação do objeto na forma e no prazo 

estabelecido neste Edital.  
 

 

 

mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
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Para todas as questões oriundas da presente licitação, não resolvidas administrativamente, será 

competente o foro desta cidade e Comarca de Americana, excluído qualquer outro, independente 

da sede atual ou futura das licitantes. 
 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Americana, Secretaria de Administração - Unidade de Suprimentos, 02 

de Dezembro de 2021. 

                           

 

 

                                                        

________________________________ 

Fabio Beretta Rossi 

Secretário Municipal de Administração  
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                        A N E X O     I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL 

OBJETO: 
SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
DA CASA DA CRIANAÇA ARACY 

 Processo n.º  4.172/2021 

LOCAL : Rua Emílio Colombo, 240 - Bairro São Jerônimo - 
Americana/SP 

 Regime de Execução:  
 empreitada por 
preço unitário  

   BDI - SERVIÇOS  21,72% 

        
 BDI - 

MATERIAL  
14,02% 

EMPR.:    Mês Base    

  ITEM DESCRIÇÃO UNID.  QUANT.   PREÇO(R$)  
 PREÇO TOTAL 
(R$)  

  1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS         

  1.1 Remoção da bomba          

CDHU 
04.12.020 

1.1.1 
Retirada de conjunto motor-
bomba 

unid 
            

3,00  
            

97,19  
291,57 

CDHU 
04.21.100 

1.1.2 
Remoção de porta de quadro 
ou painel 

m2 
            

1,00  
            

51,11  
51,11 

CDHU 
04.19.060 

1.1.3 
Remoção de disjuntor 
termomagnético 

unid 
          

10,00  
            

12,78  
127,80 

CDHU 
04.30.060 

1.1.4 
Remoção de tubulação 
hidráulica em geral, incluindo 
conexões, caixas e ralos 

m 
          

80,00  
              

8,16  
652,80 

CDHU 
04.18.370 

1.1.5 
Remoção de condutor aparente 
diâmetro externo até 6,5 mm 

m 
          

55,00  
              

3,07  
168,85 

  1.2 
Remoção do reservatório de 
água 

        

DNIT      
E9041 

1.2.1 
Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 
45 t.m - 188 kW 

h 
          

16,00  
          

306,98  
4.911,68 

    SUBTOTAL (Etapa):       6.203,81 

              

  2 COBERTURA PARA BOMBA         

CPU 
Prefeitura 

2.1 

BARRA DE FERRO 
RETANGULAR, BARRA 
CHATA, 1" X 3/16" (L X E), 
1,73 KG/M 

M 
          

72,00  
            

28,54  
2.054,88 

CDHU 
16.12.020 

2.2 

Telhamento em chapa de aço 
pré-pintada com epóxi e 
poliéster, perfil ondulado, com 
espessura de 0,50 mm 

m2 
          

12,00  
          

159,53  
1.914,36 

    SUBTOTAL (Etapa):       3.969,24 

              

  3 RESERVATÓRIO         

  3.1 Reservatório         

COTAÇÃO 3.1.1 

Reservatório Metálico Tubular 
Vertical com Divisão Física em 
Celulas, conforme 
especificações do memorial 
descritivo ( fornecimento + 
transporte + içamento ) 

unid 
            

1,00  
     

81.896,77  
81.896,77 
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  3.2 Instalações hidraulicas         

CDHU 
46.07.070 

3.2.1 
Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, 
inclusive conexões 

m 
          

20,00  
          

362,35  
7.247,00 

CDHU 
46.07.090 

3.2.2 
Tubo galvanizado DN= 4´, 
inclusive conexões 

m 
          

40,00  
          

561,14  
22.445,60 

CDHU 
46.07.040 

3.2.3 
Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, 
inclusive conexões 

m 
          

20,00  
          

206,23  
4.124,60 

CDHU 
47.05.060 

3.2.4 
Válvula de retenção horizontal 
em bronze, DN= 2 1/2´ 

unid 
            

2,00  
          

450,88  
901,76 

CDHU 
47.01.030 

3.2.5 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 
1´ 

unid 
            

3,00  
          

104,62  
313,86 

CDHU 
47.01.050 

3.2.6 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 
1 1/2´ 

unid 
            

4,00  
          

149,14  
596,56 

CDHU 
47.01.070 

3.2.7 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 
2 1/2´ 

unid 
            

3,00  
          

419,80  
1.259,40 

CDHU 
47.01.090 

3.2.8 
Registro de gaveta em latão 
fundido sem acabamento, DN= 
4´ 

unid 
            

2,00  
       

1.058,17  
2.116,34 

  3.3 Instalações elétricas         

CDHU 
38.01.100 

3.3.1 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável de 1 1/2´ - com 
acessórios 

m 
          

20,00  
            

59,68  
1.193,60 

CDHU 
39.03.174 

3.3.2 
Cabo de cobre de 4 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
em PVC 70°C. 

m 
          

30,00  
              

8,39  
251,70 

FDE 
16.85.081 

3.3.3 
CABO COBRE FLEXÍVEL 
MULTIPOLAR PP 3x10 mm2 
0,6/1KV 

m 
          

30,00  
            

43,71  
1.311,30 

CDHU 
39.03.178 

3.3.4 
Cabo de cobre de 6 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
em PVC 70°C 

m 
          

30,00  
            

11,60  
348,00 

CDHU 
37.04.250 

3.3.5 

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

unid 
            

1,00  
          

742,84  
742,84 

CDHU 
37.13.650 

3.3.6 
Disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V,corrente de 
10 A até 50 A 

unid 
            

2,00  
          

174,75  
349,50 

SINAPI 
101901 

3.3.7 

CONTATOR TRIPOLAR I 
NOMINAL 12A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

unid 
            

3,00  
          

150,34  
451,02 

FDE 
09.83.070 

3.3.8 

RELE BIMETALICO DE 
SOBRECORRENTE FAIXA 
AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A 
PARA QD.COMANDO BOMBA 
RECALQUE 

unid 
            

3,00  
          

341,53  
1.024,59 

FDE 
09.83.072 

3.3.9 

RELE BIMETALICO DE 
SOBRECORRENTE FAIXA 
AJUSTAVEL DE 10A - 16A 
PARA QD.COMANDO BOMBA 
RECALQUE 

unid 
            

1,00  
          

351,13  
351,13 
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CDHU 
40.12.030 

3.3.11 
Chave comutadora/seletora 
com 1 polo e 3 posições para 
25 A 

unid 
            

1,00  
          

323,24  
323,24 

SINAPI 
102137 

3.3.12 

CHAVE DE BOIA 
AUTOMÁTICA 
SUPERIOR/INFERIOR 
15A/250V - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

unid 
            

2,00  
            

82,11  
164,22 

FDE 
09.02.043 

3.3.13 
DPS - DISPOSITIVO 
PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA) 

unid 
            

3,00  
          

253,47  
760,41 

CDHU 
37.20.030 

3.3.15 
Régua de bornes para 9 polos 
de 600 V / 50 A 

unid 
            

1,00  
            

36,11  
36,11 

CDHU 
40.20.100 

3.3.16 
Botoeira de comando liga-
desliga, sem sinalização 

unid 
            

1,00  
          

195,37  
195,37 

  3.3 Pintura de tubulação         

CDHU 
33.11.050 

3.3.1 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

m2 
          

18,21  
            

46,38  
844,67 

    SUBTOTAL (Etapa):       129.249,59 

              

  4 
SPDA (interligação no 
aterramento existente) 

        

CDHU 
42.01.040 

4.1 
Captor tipo Franklin, h= 300 
mm, 4 pontos, 2 
descidas, acabamento cromado 

unid 
            

1,00  
          

106,13  
106,13 

CDHU 
42.05.230 

4.3 
Clips de fixação para vergalhão 
em aço galvanizado de 3/8´ 

unid 
          

10,00  
            

14,73  
147,30 

CDHU 
39.04.070 

4.8 
Cabo de cobre nu, têmpera 
mole, classe 2, de 35 mm² 

m 
            

6,28  
            

45,39  
285,05 

CDHU 
39.04.080 

4.9 
Cabo de cobre nu, têmpera 
mole, classe 2, de 50 mm² 

m 
          

30,00  
            

66,61  
1.998,30 

CDHU 
42.20.230 

4.10 

Solda exotérmica conexão 
cabo-haste na lateral, bitola do 
cabo de 25mm² a 70mm² para 
haste de 5/8 e 3/4 

unid 
            

2,00  
            

43,54  
87,08 

CDHU 
42.20.240 

4.11 

Solda exotérmica conexão 
cabo-haste no topo, bitola do 
cabo de 25mm² a 35mm² para 
haste de 5/8 

unid 
            

3,00  
            

42,26  
126,78 

    SUBTOTAL (Etapa):       2.750,64 

              

TOTAL GERAL DA OBRA 
      

142.173,28  

fontes:  
Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Indices da Construção 
Civil - Sinapi - mês base : Setembro/2021 - sem desoneração 

          

  
Boletim Referencial de Custos - CDHU: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - Boletim 183 - mês 
base: Agosto/2021 - sem desoneração 

  FDE - mês vase: julho/2021 - sem desoneração         

  SIURB - mês base: janeiro/2021 - sem desoneração         

  cotação de mercado         
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ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO                                                                                                               

     Consiste na contratação de empresa de engenharia, para executar a SUBSTITUIÇÃO 

DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA CASA DA CRIANÇA ARACY, localizada à 

Rua Emílio Colombo nº 240, Bairro São Jerônimo Americana SP, com fornecimento de 

material, mão-de-obra e equipamentos, sob regime de empreita por preço unitário com 

menor preço global. 

  

2.  INTRODUÇÃO 

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas nas apresentações das propostas para execução 

da obra, bem como, complementar e auxiliar o atendimento do objeto da obra, sendo que o 

mesmo constituirá peça integrante do contrato que vier a ser firmado com a construtora. 

Os materiais e componentes a serem empregados deverão ser de primeira qualidade e 

obedecer às especificações aqui contidas, ás Normas técnicas da ABNT e, quando 

necessário, poderá ser solicitado pela fiscalização, laudos a serem especialmente emitidos 

por laboratórios técnicos de materiais devidamente credenciados, as expensas da 

contratada. Quando as circunstâncias ou condições peculiares, assim o exigirem, poderá ser 

feita a substituição de alguns materiais e/ou componentes especificados por outros 

similares, desde que prévia e devidamente submetidas a aprovação da fiscalização. 

Deverá ser observado que todos os itens deste memorial deverão obedecer às normas 

da ABNT pertinentes ao assunto e também as disposições da Prefeitura Municipal, 

Departamento de Água (DAE), Empresas de Telecomunicações, Companhia Paulista de 

Força e Luz (CPFL), Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária. 

A execução dos trabalhos obedecerá aos projetos em sua forma, dimensões, 

concepção arquitetônica, estrutural e instalações, sendo que, os projetos somente poderão 

ser alterados por motivo plenamente justificados e mediante autorização escrita da 

fiscalização, ficando a critério da FISCALIZAÇÃO mandar demolir e refazer qualquer 

serviço que não obedeça às condições do projeto.  
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A CONTRATADA deverá manter no local da obra, cópia do projeto em boas 

condições de conservação, bem como, uma caderneta para anotações de ocorrências e 

vistoria da fiscalização. 

A CONTRATADA deverá visitar o local da obra a ser executado a fim de eliminar 

qualquer dúvida quanto a situação do terreno e/ou interferências que possam causar 

transtornos a execução da mesma. 

 

A CONTRATADA deverá estar aparelhada com maquinarias e ferramentas 

necessárias às obras, bem como, manterá pessoal habilitado em número suficiente à 

perfeita execução dos serviços nos prazos previstos. Deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA, todos os materiais, acessórios e mão-de-obra, mesmo que não 

explicitamente descritos nas especificações e/ou projetos, porém indispensáveis à adequada 

execução dos serviços. 

O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZAÇÃO não eximem a 

CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por 

ela executados.  

Nos custos dos serviços constantes na planilha deverão estar inclusos todos os materiais, 

mão de obra, equipamentos, impostos, leis sociais, maquinários e andaimes, ou qualquer 

outro custo que venha a incidir sobre os serviços a serem realizados. 

As utilizações de madeira na execução das obras deverão atender rigorosamente o 

DECRETO Nº 6.939, de 24 de julho de 2006. 

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos irá destinar um profissional qualificado 

para o acompanhamento e fiscalização da execução das obras. 

A execução de serviços extracontratuais somente poderá ser executada mediante 

solicitação prévia e com autorização expressa da fiscalização, sob pena não recebimento 

dos mesmos. 

Na hipótese de inclusão de novos serviços será feito aditamento e os preços serão da 

tabela com data base da planilha de Licitação, mais a incidência do desconto ofertado na 

licitação. 

As obras serão custeadas através de recursos próprios do município. 

Quanto ao Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Serviços, este somente se 

dará quando atendidas quaisquer reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos 
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ou imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento da obra e serviços 

executados. O Termo conterá formal declaração de que o prazo mencionado no artigo 

1.245 do Código Civil será contado, em qualquer hipótese, a partir da data desse mesmo 

termo, ou seja, fica entendida e acordada a responsabilidade de CONTRATADA, pelo 

prazo de 05 anos quanto: execução e aplicação dos materiais e solidez e segurança do 

trabalho.  

 

3.     SEGURANÇA  

A empreiteira será responsável pela higiene e segurança da obra, sendo que deverá 

providenciar condições de tal forma a evitar acidentes, devendo ser observado, neste 

sentido, todo cuidado com a operação de máquinas e equipamentos e será igualmente 

responsável pela segurança dos funcionários, bem como, a terceiros. 

Caberá a contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessário de proteção 

individual aos funcionários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas 

etapas da obra, conforme previsto na NR-05 e NR-18, da portaria número 3.214 do 

Ministério do trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

Deverão ser fornecidas e instaladas bandejas e telas de proteção contra quedas e 

materiais, bem como os demais dispositivos de segurança que se fizerem necessários para a 

correta e segura realização dos trabalhos, previstos na referida Norma.  

A Fiscalização poderá, a qualquer momento, paralisar as obras caso haja qualquer 

irregularidade quanto a segurança. 

 

4.   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

O reservatório metálico, as tubulações hidráulicas e o quadro de comando existente 

no local deverão ser removidos. 

Os materiais resultantes das demolições, retiradas e remoções deverão ser carregados 

e transportados para a Garagem Municipal localizada na Rua das Siriemas nº550, bairro 

Mathiensen nessa cidade.  

 Critério de medição: retirada conjunto bomba / disjuntores: Por unidade. 

      Remoção de porta de quadro : por metro quadrado 

     Remoção de tubulação e condutor: por metro linear 

      Caminhão: por hora 
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5. COBERTURA PARA BOMBA 

Deverá ser executado cobertura metálica para cobertura e proteção das bombas de 

recalque e do painel de comando.  

A cobertura será constituída por estrutura em barras chatas de ferro com fundo anti-

oxidante e acabamento em pintura com esmalte sintético e telhamento em telha metálica 

pré-pintada perfil ondulado, sendo previsto todos os acessórios e componentes necessários 

para a fixação das telhas, recomendados pelo fabricante.  

O sistema de pintura das telhas deverá ser coil-coating; fosfativação, primer epóxi e 

acabamento em poliéster.   

 

 Critério de medição: barras de ferro: Por metro linear. 

                        Telha metálica: por metro quadrado 

 

6. RESERVATÓRIO 

O reservatório deverá ter a capacidade de 40.000 litros sendo fabricado em chapa de 

aço carbono (USI SAC-300 e/ou CSNCOR420 e/ou ASTM A-36) de alta resistência a 

corrosão. Solda interna e externa de alta resistência mecânica em processo semiautomático 

tipo MIG 09 conforme norma AWS A5.18 e dimensionado conforme normas vigentes 

(ABNT: NB 89, BR7831, NBR6123, NBR5008, NBR6650 e NBR10777). 

A pintura interna deverá ser em epóxi poliamida enquanto que a pintura externa 

deverá ser em esmalte sintético na cor branco.  

A coluna seca deverá ter altura mínima de 10,00 (dez) metros. 

O reservatório deverá conter: escada externa e interna tipo marinheiro, guarda corpo 

para escada externa e grade de proteção ou guarda corpo na parte superior (teto).  Prever 

tampa de inspeção no tamanho mínimo de 600mm, suporte para boia elétrica, suporte para 

para luz piloto, suporte para para-raio com isoladores laterais, suporte para fixação das 

tubulações da rede de distribuição de água e do bombeiro. 

O reservatório será instalado na base de concreto existente no local. 

As tubulações em aço galvanizadas deverão receber pintura esmalte para superfície 

metálica. 

Deverá ser refeito o quadro/painel de comando conforme normas vigentes. 
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Deverá ser instalado sistema de para-raios no reservatório. 

 Critério de medição: reservatório: Por unidade. 

       Tubulações: por metro linear 

       Válvulas e registros: por unidade 

       Eletrodutos e cabos: por metro linear 

                 Quadros, disjuntores, contator, reles, chaves, DPS, régua: por unidade 

      Captor, clips, soldas: por unidade. 

 

 O reservatório deverá ter garantia de fabricação de no mínimo 05 anos e 02 anos 

para pintura. 

 Deverá ser fornecido o catálogo ou documento técnico equivalente com ilustração 

e especificações técnicas em conformidade com o objeto. 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

 

CRONOGRAMA 

OBJETO: 
SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA DA CASA DA CRIANAÇA ARACY 

 Processo n.º  4676/2021 

LOCAL : Rua Emílio Colombo, 240 - Bairro São Jerônimo - 
Americana/SP 

 Regime de Execução:  
 empreitada por preço 

unitário  

   BDI :  21,72% 

EMPR.:    Mês Base  set/21 

  DESCRIÇÃO VALOR %  1º MÊS    

1 
DEMOLIÇÃO E 

RETIRADAS 
                      6.203,81  4,36% 

                      6.203,81    

100,00%   

  

2 
COBERETURA 
PARA BOMBA 

                      3.969,24  2,79% 
                      3.969,24    

100,00%   

  

3 RESERVATÓRIO                   129.249,59  90,91% 
                  129.249,59    

100,00%   

  

4 SPDA                       2.750,64  1,93% 
                      2.750,64    

100,00%   

  

TOTAL                                       142.173,28                    142.173,28                                 -    

% 100,00% 100,00%   

% ACUMULADO 100,00% 100,00%   

TOTAL ACUMULADO                                       142.173,28                    142.173,28    
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ANEXO IV  - MINUTA CONTRATUAL 

 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

E A EMPRESA “____________” PARA 

EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA CASA DA 

CRIANÇA ARACY, COM FORNECIMENTO  

DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E 

EQUIPAMENTOS”. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Brasil, n.º 

85, nesta cidade, CNPJ/MF sob número 45.781.176/0001-66, neste ato representada pelo, 

Prefeito Municipal Francisco Antonio Sardelli, empresário, casado, portador da cédula de 

identidade RG nº 8.082.267-8, CPF nº 871.309.208-15, residente e domiciliado, nesta cidade, 

doravante denominada simplesmente "PREFEITURA" e, de outro lado a empresa 

_________________________, com sede a ______________________, CNPJ sob número 

____________, neste ato representada pelo Sr. ___________, residente e domiciliado à Rua 

_____________, n.º ___, na cidade de ___________, portador do R.G. n.º __________, CPF 

__________, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA",  tem entre si, como 

justo e acertado, o presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições 

seguintes: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
Através do Procedimento Licitatório na modalidade Convite n.º 019/2021, Processo 

Administrativo de n.º 4.172/2021, a "PREFEITURA" selecionou e ajusta com a 

"CONTRATADA" a “EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 

ÁGUA DA CASA DA CRIANÇA ARACY, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS”, conforme Proposta, Memorial Descritivo e 

Cronograma, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.  
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

DO PREÇO: 
Face ao disposto na cláusula primeira, e de acordo com a proposta apresentada, a 

“PREFEITURA" ajusta com a "CONTRATADA" a execução dos serviços nela especificados 

ao preço total de R$ __________ (_____________________________). 
 

Parágrafo Primeiro: Os preços unitários estão consignados na planilha de orçamento da 

proposta que integra este Contrato. 

 

 

DO PAGAMENTO: 

Para pagamento do preço estipulado nesta cláusula, fica acordado que serão observadas as 

seguintes condições: 
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1. Serão efetuadas medições mensais, sendo que o fechamento se dará no último dia de cada 

mês. 

           1.1. A empresa deverá protocolar a solicitação de medição dos serviços executados 

durante o período, que deverão ser aprovadas/aferidas pela fiscalização da UOP e após a aferição 

que será autorizada a emissão de nota fiscal. 
 

1.2. A medição final de encerramento da obra poderá ocorrer em qualquer dia do mês. 

 
 

2. O pagamento será efetuado, exclusivamente, na quinta-feira após o 28º (vigésimo oitavo) dia 

corrido da liberação e repasse dos recursos financeiros pelo órgão convenente. Para 

comprovação da obrigação prevista na cláusula 5ª item 6 deste instrumento, a contratada deverá 

comprovar a Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura, de cópia, 

da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos 

termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014) e a Certidão de Regularidade Fiscal – 

CRF do FGTS. 

2.1 Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à 

CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a 

apresentação da nova nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não 

sendo devida, neste caso, correção sobre os valores. 

2.2 O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% 

(três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicada por dia de atraso 

até o do efetivo pagamento. 

 

3. Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 

nem implicarão na aceitação dos serviços; 
 

4. A CONTRATADA deverá destinar as medições para a Secretaria de Obras – Unidade de 

Obras Públicas, que designará um representante da Administração responsável para atestar e 

fiscalizar o andamento da obra. 

 

 

DO REAJUSTE 

Para esta licitação somente haverá reajuste de preços se assim permitir a Legislação Federal. Em 

caso de reajuste, este somente ocorrerá anualmente, conforme a variação do índice da F.I.P.E. – 

Fundação de Pesquisas Econômicas – coluna Edificações – geral – sendo o índice inicial o do 

mês da apresentação da Proposta após decorrido um ano da data da apresentação da proposta, 

segundo a expressão:  
    
    R= Po x ( I / Io)-1 

    R= valor do reajuste   

    Po= parcela a ser reajustada   

    I = Índice coluna Edificações – geral da FIPE referente ao mês de            

execução dos serviços  

    Io = índice coluna Edificações – geral da FIPE referente ao mês da     

entrega da proposta financeira 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS FINANCEIROS  
A CONTRATADA será remunerada, desde que cumpra a obrigação, com os recursos 

financeiros previstos na dotação orçamentária nº 02.09.03.44.90.51 (Ficha 412), conforme 

Processo Administrativo n.º 4.172/2021. 
 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA REALIZAÇÃO 

 DOS SERVIÇOS 

 

O prazo de execução dos serviços será de 1 (um) mês, a contar da data de início indicada na 

ordem de serviço, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente.  

O prazo de vigência do contrato será de até 2 (dois) meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º da Lei Federal 8.666/93. 
 

Parágrafo Primeiro: Os prazos previstos de vigência e execução poderão ser prorrogados, de 

acordo com a legislação vigente, em decorrência de atrasos motivados por força maior, caso 

fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento do objeto contratado, desde 

que tais eventos sejam devidamente anotados em caderneta de ocorrências, e justificadas no 

processo. 
 

Parágrafo Segundo: A liberação do início da obra será feita pela FISCALIZAÇÃO somente 

após a apresentação formal pela CONTRATADA da A.R.T. – Anotação de Responsabilidade 

Técnica do responsável técnico, relativa aos serviços contratados, que passará a constar do 

processo. 
 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 
 

A Contratada se obriga: 
 

1- Aos pagamentos de todos os tributos, quer municipais, estaduais e federais, que incidam ou 

venham a incidir sobre a contratação ora ajustada. 
 

2- Ao pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e decorrentes de acidente de 

trabalho, relativamente aos empregados que venha a contratar para a realização do trabalho 

objeto do presente contrato. 
 

3- Aos pagamentos decorrentes de viagens e estadias de funcionários para a realização do 

trabalho objeto do presente contrato. 
 

4- A assumir integralmente a responsabilidade técnica e civil, pelos serviços por ela executados. 
 

5- A colocar placas de responsabilidade técnica nas obras, segundo modelo fornecido pela 

fiscalização. 
 

6- A manter e comprovar, quando a administração solicitar, durante toda a execução do 

contrato, as obrigações de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O regime de execução da obra/serviços é o de empreitada por preço unitário. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A Contratada se obriga: 
 

I-) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes do edital da 

licitação que deu origem ao presente contrato, provendo-os com pessoal e equipamentos 

adequados e capacitados para sua realização, mantendo todas as condições de habilitação 

exigidas na respectiva licitação. 
 

II-) Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação, o pessoal cuja presença 

no local dos serviços for julgada inconveniente pela fiscalização. 
 

III-)  Sempre que a fiscalização solicitar, comparecer ao escritório deste  para examinar e/ou 

prestar esclarecimento sobre os problemas relacionados com o desenvolvimento dos serviços. 
 

IV-) Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido e os 

que apresentarem defeitos, a critério da Fiscalização. 
 

V-) Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou 

culpa no cumprimento do contrato venha diretamente ou indiretamente provocar ou causar por si 

ou por seus empregados a P.M.A. ou a terceiros, nos termos no Artigo n.º 927 do Código Civil 

Brasileiro. 
 

VI-) Comunicar a Fiscalização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 

VII-) Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Fiscalização, desde que previstas no 

edital licitatório e/ou neste instrumento. 
 

VIII-) Paralisar, por determinação da Fiscalização, a obra/serviço que não esteja sendo executado 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens. 
 

IX-) Na qualidade  de única empregadora e responsável pelo pessoal necessário à execução dos 

serviços, segurá-lo contra riscos de acidentes de trabalho, fornecer E.P.I. e uniformes e observar 

as normas legais pertinentes às leis trabalhistas, de previdência social e correlatas, encargos 

fiscais, etc., isentando a P.M.A. de quaisquer responsabilidades advindas destas. 
 

X-) Manter preposto previamente aprovado pela P.M.A. para representá-la na execução do 

contrato. 
 

XI-) Apresentar relatório mensal dos serviços executados. 
 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES  
Pela desistência ou inexecução total ou parcial do contrato, ou atraso na execução, sujeitar-se-á a 

"Contratada" à aplicação das seguintes penalidades: 
 

 

I – Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, na prestação do objeto, sem justificativa aceita 

pela Administração, calculada sobre o valor do contrato, até o 5º (quinto) dia útil, após o que, 

aplicar-se-á a multa prevista no subitem II desta Cláusula. 

 

II – Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento ou 

cumprimento irregular de quaisquer obrigações ou no caso de rescisão administrativa por ato de 

sua responsabilidade; 
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Parágrafo Primeiro: As multas previstas nos incisos anteriores poderão ser descontadas em 

moeda corrente dos pagamentos eventualmente devidos ou cobradas administrativamente ou 

judicialmente; 

Parágrafo Segundo: Além das estipulações constantes deste contrato, sujeita-se a contratada às 

demais penalidades prescritas no artigo 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis, preconizadas, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 

11.09.90). 
 

 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 
 

O contrato poderá ser rescindido pela "Prefeitura", no todo ou em parte, de pleno direito, em 

qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial, quando se verificar: 
 

I - O descumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 

II - O cumprimento irregular de cláusulas  contratuais, especificações e prazos; 
 

III - A paralisação da obra/serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura 

Municipal; 
 

IV - A subcontratação total ou parcial do seu objeto; a associação da contratada com outrem ; a 

cessão ou transferência, total ou parcial, deste instrumento e a cisão, fusão ou incorporação, sem 

expressa anuência da Prefeitura; 
 

V - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 

VI - O descumprimento à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que rege as licitações; 
 

Parágrafo Único: Ficam assegurados à “Contratante” os direitos de rescisão administrativa, 

enunciados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO   
 

I - O presente contrato poderá ser alterado, obedecidos os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e 

alterações posteriores. 
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO E  

DA LEGISLAÇÃO 
 

I - Faz parte integrante deste instrumento, o Procedimento Administrativo n.º 4.172/2021, 

Convite n.º 019/2021, e especialmente a íntegra da proposta da contratada, aos quais se acha 

vinculado. 
 

II - Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações 

posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO   
 

Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de Americana, com exclusão de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja, para solucionar questões oriundas do presente contrato não resolvidas 

administrativamente. 
 

 

 

 

 

Por estarem de pleno e perfeito acordo, foi lavrado o presente instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pelas testemunhas de rol abaixo. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos ____ de ____________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 

Prefeito Municipal 

 

 

______________________________________________ 

Empresa 

Representante 

Cargo 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 
1-  ____________________________             2 - ____________________________ 

RG                              RG 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como 

não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer 

na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e 

trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida 

lei complementar, no procedimento licitatório do Convite nº 019/2021, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Americana. 

 

 

_______________________________ 

(Local e Data) 

 

________________________________ 

(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa 

______________________________, não está suspensa temporariamente de participar em 

Licitação pública, e que não possui impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Americana. 

 

Declaro, ainda, que a empresa em tela, não sofreu declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com as Administrações Públicas: Federal, Estaduais ou Municipais. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

 

 

__________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO  

XXXIII DO ART.  7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

 

(Nome da empresa) __________________________________________________ inscrita no 

CNPJ n.º ______________________________________ por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________ portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º ______________________ e  CPF n.º _______________________________, 

DECLARA para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

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

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

__________________________________ 

(representante legal) 

 

(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO 

EDITAL E CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

        UNIDADE DE SUPRIMENTOS 

 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO 

DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA CASA DA CRIANÇA ARACY, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS”. 

 

 
A empresa ___________________________, localizada na  ___________________, CNPJ n.º 

__________________, por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela 

presente declarar o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, 

constatada a inveracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá 

sofrer as sanções previstas na Lei Federal nº 8666/93. 

 

 

 

 

_____________________, aos _____ dias do mês de ________________ de 2021. 

 

___________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE 

SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO 

 

 

 

CONVITE  Nº 019/2021 
 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as 

penas da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em seu 

quadro de sócios e/ou dirigentes: membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação, nos termos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

    

(Local e Data) 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO X - TERMO DE VISITA 

 

 

 

Atestamos que a empresa 

__________________________________________________________ 

____________________________________realizou visita técnica no local onde será 

executada a obra, objeto do Convite nº 019/2021. 

 

A visita técnica foi realizada no dia _____ de __________________ de 2021, tendo como 

responsável o Sr. __________________________________________, portador da 

cédula de identidade n.º _________________, emitida pela ________________. 

 

 

Americana (SP), _____  de  ______________  de  2021. 

 

 

                                             _________________________________________. 

                                                    Carimbo e assinatura do Funcionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


