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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 

Edital  nº 001/2020 -  CONVITE nº 001/2020  

Critério para Julgamento:  Menor Preço Global  

Data de Abertura:  29/07/2020 

Horário da Entrega dos Envelopes:  08:30 horas  

Horário da Abertura dos Envelopes:  09:00 horas  

Local:  PREF.DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  -  Depto de Compras e L ic itações  

 

 

PREÂMBULO 

 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu -  

ITUPREV  faz saber que se acha aber ta a l ic i tação na modal idade CONVITE nº 

001/2020  para o objeto e nas condições a seguir  descr i tas.  

 

Conv idamos V.Sa.,  a apresentar  proposta para o (s)  i tem (ns)  constante (s)  

das espec i f icações anexas,  a f im de part ic ipar  da l ic i tação por  CONVITE ,  do t ipo 

Menor Preço ,  de acordo com o que determina a Lei Federal nº  8.666 de 21 de 

junho de 1993,  e suas a lterações e a con dições deste CONVITE, a real izar-se na 

sala da Comissão Permanente de L ic itações da ent idade,  s i tuada à Avenida I tu  

400 Anos,  nº  111,  Bair ro I tu Novo Centro,  ITU/SP.  

 

As l ic i tantes deverão entregar  os  envelopes contendo os documentos e as 

propostas,  à Comissão Permanente de L ic i tações,  na Avenida I tu 400 Anos,  nº  

111, Bairro I tu Novo Centro, ITU/SP, até as 08:30 horas ,  do d ia 29/07/2020 ,  

sendo a abertura às 09:00 horas do mesmo dia.  
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1.  DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

1.1)  O objeto desta l ic i tação,  do t ipo MENOR PREÇO ,  é  a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFORMA 

E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO ITUPREV, COM 

MATERIAL, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS, NA CIDADE DE 

ITU/SP ,  e em conformidade com os Anexos deste Edit a l.  

1.2)  O valor máximo est imado para o presente certame é de R$140.019,90 

(Cento e quarenta mil  e dezenove reais  e noventa centavos) .  

1.3)  Fazem par te integrante deste Edita l os seguintes anexos:  

I   –  Descr i t ivo dos Serv iços de Reforma ;  

I I   –  Pranchas do Projeto ; 

I I I  –  Memor ia is Descr i t ivos;  

IV  –  Etapas de Execução das Obras  –  Cronograma Fís ico F inanceiro ;  

V  -  Informações Relevantes;   

VI –  Minuta de Contrato ;  

VII  –  Termo de Ciênc ia e Not i f icação ;  

VIII  –  Termo de Preposição .  

1.4)  A quant idade dos serviços poderá ser  al t erada para mais  ou para menos 

até o l imi te de 25% (vinte e cinco por cento) ,  a  exc lus ivo cr i tér io  do 

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itu -  ITUPREV ,  

de acordo com o art igo 65, parágrafo 1º  da Lei Federal  nº 8.666/93 e suas 

a lterações poster iores.  

2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

2.1)  Poderão apresentar -se à L ic i tação empresas convidadas, inscr i tas ou não 

na seção de Cadastros de Fornecedores do Insti tuto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Itu -  ITUPREV ,  bem como aquelas  que 

manifes tarem interesse em part ic ipar  do cer tame com antecedência de, no  

mínimo, 24 (v inte e quatro)  horas da data marcada para a entrega dos  

envelopes,  conforme disposto no ar t igo 22,  § 3º da Lei  Federal nº  8.666/93,  

e suas a lterações poster iores;  

2.2)  As empresas poderão ser  representadas,  no procedimento l ic i tatór io,  por  

procurador  legalmente habi l i tado,  desde que apresentado o instrumento  

procuratór io,  assinado pelo representante legal  da empresa até o iníc io da 

sessão de abertura dos envelopes;  

2.3)  Para efe itos f iscais  é vedada a empresa par t ic ipante terceir izar,  mesmo 

que para f i l ia is,  o faturamento do (s)  objeto (s) ,  ou seja, a nota f isca l  

deverá ser  emit ida pela l ic i tante vencedora.  
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3.  DOS ENVELOPES (Documentação e Proposta)  

3.1)  As l ic i tantes deverão entregar  a Documentação  e a  Proposta Comerc ia l ,  

conforme disposto no i tem 4 deste Edi ta l ,  no d ia e horár io estabelecidos no 

Preâmbulo, em  02 (dois)  envelopes,  dev idamente fechados e  

indevassáveis,  assinados no fecho, no qual  se ident i f ique,  externa e 

respect ivamente:  Envelope nº 01 –  DOCUMENTAÇÃO e Envelope nº 02 –  

PROPOSTA  contendo externamente, o nome e/ou razão soc ia l  da 

proponente, e os seguintes d izeres:  

 

AO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU –  

ITUPREV 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 0497/2020 -  CONVITE Nº 001/2020 

 

NOME DA EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM MATERIAL, DA SEDE 

ADMINISTRATIVA DO ITUPREV, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, NA 

CIDADE DE ITU/SP 

 

DATA: 29/07/2020       HORÁRIO: 09:00 horas 

 

Envelope nº 1 –  Documentação  

   Obs: Repet ir  os  mesmos dados para o  Envelope nº 2 (Propostas)  

 

4.  DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL   

4.1)  Cada l ic i tante deverá apresentar no Envelope nº 1  –  Documentação ,  os  

documentos abaixo re lac ionados,  em uma v ia,  no or ig inal ou em cópias 

autent icadas e rubr icadas todas:  

4.1.1)  Estatuto ou Contrato Soc ial  dev idamente regis trado,  em se tratando de 

soc iedades comercia is ,  e, no caso de soc iedades por ações, acompanhado 

de documento de e le ição de seus adminis tradores:  

4.1.1.1)  Em se tratando de soc iedades c iv is ,  prova de ato const i tut ivo 

acompanhado de prova de d iretor ia em exercíc io:  

4.1.2)  Prova de Inscr ição no Cadastro Nac ional  de Pessoas J uríd icas (CNPJ)  

e/ou,  no caso de empresa indiv idual,  apresentar registro comerc ia l :  

4.1.3)  Indicação do representante da Proponente nesta L ic itação, no caso de não 

estar representada pelo representante legal ,  com poderes para soluc ionar  

ou d ir imir  dúv idas de even tuais ocorrênc ias no certame, com indicação do 
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nº do R.G. e C.P.F.  e sua função na empresa,  em papel t imbrado da 

empresa e ass inada pelo representante legal  (Modelo –  Anexo VI I I ) ;  

4.1.4)  Declaração de que se suje ita a todas as c láusulas,  normas e condições do 

presente Edita l e seus anexos,  ao que d ispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas a lterações poster iores,  à Lei  Orgânica deste Munic ípio,  bem como a 

qualquer  ins trumento legal  cujas normas inc idam sobre a presente 

l ic i tação, em papel  t imbrado da empresa e ass inad a pelo representante  

legal.  

4.1.5)  Declaração da proponente, ass inada por seu(s) representante(s) legal ( is)  

sob as penas da Lei  de que não emprega menores de 18 (dezoi to)  anos em 

trabalho noturno,  per igoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis)  anos 

em qualquer  trabalho, salvo na condição de aprendiz  de 14 (quatorze)  

anos, em atendimento ao d isposto no inc iso XXIII  do art .  7º da Const i tu ição 

Federal.  

4.1.6)  Declaração, em papel  t imbrado da empresa e ass inada pelo representante  

legal,  de que apresentará, em 02 (dois) dias úteis, caso venha a se  

consagrar vencedora do objeto do presente cer tame, os seguintes 

documentos, dentro do prazo de val idade:  

a)  Prova de regular idade re lat iva para com o Fundo de Garant ia por 

Tempo de Serv iços  (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Fede ral;  

b) Prova de regular idade da empresa l ic i tante perante o INSS -Cert idão 

Negat iva de Débi tos –  CND, e/ou Cer t idão Posi t iva com efe i tos  negativos, 

dentro de sua val idade.  

c)  Cert idão Negat iva de Tr ibutos Munic ipais  (MOBILIÁRIO) ,  expedida pela 

Prefe itura da sede da Proponente;  

d) Prova de regular idade de verbas trabalh istas, por meio da apresentação 

da CNDT –  Cert idão Negat iva de Débi tos Trabalh istas,  e/ou Cer t idão 

Posi t iva com efe itos Negativos.  

e)  Prova de Registro ou Inscr ição da l ic i tante e de seus responsáveis  

técnicos,  na ent idade prof iss ional competente –  CREA (Conselho Regional  

de Engenhar ia e Agronomia),  e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo) .  

f )  Comprovação de apt idão para o desempenho de at iv idade per t inente e 

compat ível  em caracter íst icas,  quant idades e prazos com o objeto da 

l ic i tação, e a indicação do pessoal técnico adequado bem como a  

qual i f icação dos membros da equipe técnica que se responsabi l izará pelos 

trabalhos.  

g) Comprovação fornec ida pelo órgão l ic i tante,  de que recebeu os 

documentos e quando ex ig ido,  de que tomou o conhec imento de todas as 

informações e das condições para o cumpr imento das obr igações objeto da 

l ic i tação.  

h) Prova de capac idade técnica e prof iss ional onde o l ic i tante deve 

comprovar  que possui  prof iss ional  competente detentor  de ate stado de 

responsabi l idade técnica para a execução do serviço a ser prestado que 

será admit ido como comprovação de cert idões ou atestado de serv iços 

s imi lares de complex idade equivalente ou super ior .  
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i )  Descr ição da metodologia a ser  ut i l izada pelo l ic i tante.  

j )  Apresentar o balanço patr imonia l e demonstrat ivo contábeis do ú lt imo 

exerc íc io soc ia l ,  que comprovem a boa si tuação f inanceira da empresa.  

k)  Cert idão negat iva de fa lênc ia ou concordata expedida pelo Distr ibuidor 

da sede da pessoa jur íd ica.  

4.2)  Os l ic i tantes deverão apresentar no Envelope nº 2 –  Proposta Comercial ,  

observando o que segue:  

4.2.1)  Indicação do preço tota l da proposta,  grafado em algar ismo e por  extenso,  

prevalecendo este úl t imo em caso de discordânc ia, em papel t imbrado da 

empresa e ass inada pelo representante legal;  

4.2.2)  Declaração do prazo de val idade da proposta, nunca infer ior  a 30 (t rinta)  

dias ,  contados a part i r  da data de entrega das propostas, em papel  

t imbrado da empresa e ass inada pelo representante legal;  

4.2.3)  A Lic i tante se obr iga e se compromete a execut ar eventuais serviços não 

constantes do Edi ta l ,  mas inerentes à natureza do objeto contratado. Esses 

serv iços serão pagos por orçamento elaborado pela l ic i tante vencedora e 

aprovado pela l ic i tadora antes da execução deles.  

4.3.  Os proponentes que não atenderem as exigênc ias documentais  prev is tas  

neste Edi ta l serão l iminarmente considerados inabi l i tados.  

4.4.  Serão desc lassi f icadas as propostas que não atenderem as exigênc ias 

deste Edita l,  bem como as que apresentarem preços incompatíveis com a 

qual idade e natureza dos serv iços a serem real izados. Em caso de dúv ida a 

Comissão Permanente de L ic itações do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU –  ITUPREV ,  poderá sol ic i tar  

esc larec imentos às proponentes quanto à formação de seus preços, f icando 

concedido o prazo de 03 ( três) d ias  úteis , para que a l ic i tante apresente 

just i f icat iva quanto à exequib i l idade f inanceira de seus serv iços,  cuja 

acei tação f ica a exclusivo cr i tér io da Comissão Permanente de L ic itações.  

4.5.  Não serão levadas em cons ideração, pela Comis são Permanente de 

L ic i tações do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE ITU –  ITUPREV ,  quaisquer  ofertas que não se enquadrem 

nas espec if icações deste Edi ta l .  

5.  DO PROCESSO DE JULGAMENTO  

5.1.  Da Documentação :  

 

5.1.1)  Somente serão habi l i tados os l ic i tan tes que apresentarem os documentos 

ex ig idos nos “ i tens 4.1.1 a 4.1.6” deste Edita l.  

5.1.2)  Serão l iminarmente inabi l i tados os l ic i tantes que não apresentarem, na 

íntegra,  os  documentos ex ig idos neste Edita l .  

5.2.  Da Proposta :  

 

5.2.1)  O ju lgamento da proposta será efetuado nos termos do art igo 45,  da Lei  

Federal  nº  8.666/93,  e suas a l terações poster iores,  sendo cons iderado 
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vencedor do presente cer tame o l ic i tante que oferecer  o menor preço 

global .  

5.2.2)  Em caso de empate, far -se-á sorte io, na mesma sessão de ju lgamento, a 

cr i tér io exc lus ivo da Comissão Permanente de Lic i tações.  

5.2.3)  É facul tada à Comissão Permanente de L ic itações, em qualquer  fase deste  

CONVITE, a promoção de d i l igênc ias dest inadas a esc larecer  ou a 

complementar a instrução do processo,  vedada a inc lusão poster ior  de 

documento ou informação, por  par te dos l ic i tantes,  que dever iam constar  

or ig inalmente da Proposta.  

5.2.4)  As propostas serão anal isadas e ju lgadas pela Comissão Permanente de 

L ic i tações,  devendo o resultado da análise ser  comunicado a todos os  

l ic i tantes part ic ipantes deste cer tame.  

6.  DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

6.1)  Os preços deverão ser propostos para pagamento em 02 (duas)  parcelas,  

em 10 (dez) d ias fora a quinzena,  após a entrega da Nota F iscal/Fatura,  

referente aos serv iços executados,  dev idamente ass inada pelo 

responsável ,  inc luindo -se todos os ônus,  ta is como: impostos,  taxas,  fretes,  

seguros e demais  encargos prev is tos na legis lação per t inente,  f icando 

claro que nenhum ônus caberá a lém do pagamento proposto. Para a  

apresentação das notas f iscais,  nestas deverão constar  o número do 

CONVITE e número do Contrato.  

6.2)  Os preços do objeto ora l ic i tado serão f ixos e deverão ser apresentados em 

seus valores unitár ios  para cada serv iço constante do Anexo I ,  bem como o 

valor  g lobal .  

6.3)  Deverão ser computados nos preços to dos os tr ibutos incidentes sobre a 

real ização dos serv iços a serem executados, bem como o valor  da mão de 

obra empregada,  correndo toda a operação,  única e exc lus ivamente por  

conta da empresa vencedora.  

6.4)  Durante a execução do contrato, não haverá reajuste n os preços 

apresentados pela CONTRATADA .   

7.  DO PAGAMENTO 

O pagamento pela prestação dos serv iços objeto deste CONVITE será  

efetuado em 02 (duas) parcelas,  em 10 (dez) d ias fora a quinzena, após a  

entrega da Nota F iscal/Fatura,  sendo a 1ª parcela após 30 d ias de 

execução dos serv iços contratados e a 2ª ao término da obra , ambas 

obr igator iamente precedidas de aprovação pela empresa de 

acompanhamento de obra e de responsável  da Autarquia Munic ipal  

requis itante,  pagamentos fe itos  por  meio de depós i to em conta corrente a 

ser indicada pela l ic i tante.  

8.  DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os custos e despesas decorrentes dos pagamentos dos serv iços objeto  

deste CONVITE serão de responsabi l idade do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU –  ITUPREV  serão 

oneradas as seguintes dotações orçamentár ias,  cons ignadas no orçamento 

mailto:contato@ituprev.sp.gov.br
http://www.ituprev.sp.gov.br/


 

Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itu / SP 
E-mail: contato@ituprev.sp.gov.br   Site: www.ituprev.sp.gov.br   Telefone: (11) 2715-9300 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 

vigente, que serão suplementadas se necessár io:  3.3.90.39.16 e 

4.4.90.51.11.  

9.  DO PRAZO 

O prazo de execução dos serviços será de 02 (dois) meses ,  contados a  

par t ir  da Ordem de Iníc io dos Serv iços, e o prazo da v igênc ia contratual  

será de 04 (quatro)  meses ,  contados a part ir  da ass inatura do contrato,  

podendo ser  prorrogado na forma da Lei .   

10. DO SUPORTE LEGAL 

Apl icam-se à presente l ic i tação e ao contrato que dela def lu irá,  as  

d ispos ições constantes na Const i tu ição da Repúbl ica Federat iva do Bras i l ,  

na Lei  Federal  nº  8.666/93 e suas a lterações poster iores,  na Lei  Orgânica 

Munic ipal ,  e  nas demais  legis lações e normas legais  apl icáveis e cabíveis  à 

espéc ie,  inclus ive suplet ivamente,  os  pr incí p ios  gerais  do Dire i to Públ ico 

ou Pr ivado.  

11.  DO CONTRATO 

11.1)  A adjudicação do objeto l ic i tado será fe i ta mediante a celebração de 

contrato. Para tanto,  a adjudicatár ia será convocada para assinar o 

contrato, no prazo de 05 (c inco) d ias, a contar da homologação d o presente 

certame, devendo comparecer no mesmo prazo.  

11.2)  A Execução dos serv iços será efetuada em regime de empreitada por  preço 

g lobal .  

11.3)  Farão parte in tegrante do contrato,  independentemente de transcr ição ou 

anexação, o presente Edita l  e seus anexos e a pro posta da l ic i tante  

vencedora.  

11.4)  Serão incorporados ao contrato,  mediante termos adit ivos, quaisquer  

modif icações que venham a ser necessár ias  durante sua v igênc ia.  

11.5)  O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU –  

ITUPREV  poderá dec larar  resc indido o contrato, independentemente de 

interpelação judic ial  e de qualquer  indenização,  se ocorrer  qualquer  das 

h ipóteses prev istas no art igo 78 da le i  Federal  nº  8.666/93 e suas  

a lterações poster iores.  

12. DAS PENALIDADES E DAS MULTAS  

Sem prejuízo das demais  penal idades previstas na legis lação em v igor ,  o 

contratado que se tornar inadimplente,  tota l ou parc ia lmente,  ou cuja 

just i f icat iva não seja acei ta pela Adminis tração, es tará suje ito as seguintes 

sanções,  conforme estabelece a Lei  das L ic itações:  

12.1)  Adver tênc ia;  

12.2)  Multa adminis trat iva, graduáveis conforme a grav idade da inf ração, não 

excedendo,  em seu tota l ,  o equivalente a 20% (v inte por cento) do valor do 

contrato,  cumuláveis com as demais sanções;  

12.3)  Suspensão temporár ia de par t ic ipação em l ic i tação e impedimen to de 

contratar com a Administração, por prazo não super ior  a 02 (dois)  anos;  
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12.4)  Declaração de inidoneidade para l ic i tar  e contratar com a Administração 

Públ ica enquanto perdurarem os mot ivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabi l i tação,  na forma da lei ,  perante a própr ia 

autor idade que apl icou a penal idade.  

13.  DOS RECURSOS 

13.1)  Os autos do processo f icam automat icamente a d ispos ição dos 

interessados pelo prazo comum necessár io a in terpos ição dos recursos.  

13.2)  Admissível ,  recurso em qualquer fase da l ic i tação, e das obr igações dela,  

decorrente no prazo de 5 d ias ute is.  

13.3)  Os recursos serão protocolados e d ir igidos ao Pres idente da Comissão de 

L ic i tação.  

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1)  O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU –  

ITUPREV reserva-se o d ire i to de revogar ou anular  a presente l ic i tação,  

observadas as d ispos ições legais  v igentes,  espec ia lmente os termos do 

art igo 49 da Lei  nº 8.666/93, e suas al terações poster iores, no seu todo ou 

em par te.  

14.2)  A apresentação da proposta impl ica no p le no conhec imento e aceitação de 

todas as condições f ixadas, por  par te do l ic i tante, implicando a inda na não 

acei tação por parte do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE ITU –  ITUPREV ,  a par t ir  daí ,  de qualquer rec lamação ou 

descumprimento contra as normas estabelec idas, salvo sua prév ia,  

tempest iva e formal impugnação dentro dos prazos legais .  

14.3)  Se o convocado não assumir  o compromisso no prazo e condições  

estabelec idas neste Edita l,  a Comissão Permanente de L ic itações poderá 

convocar  os l ic i tantes remanescentes na ordem de c lass if icação, para fazê -

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo pr imeiro 

colocado, inc lus ive quanto aos preços ou revogar a l ic i tação, caso qualquer  

um dos convocados não se apresente.  

14.4)  A Comissão Permanente de L ic i tações d ir imirá as dúv idas que susc ite o 

CONVITE, as quais poderão ser esc larec idas junto à Comissão Permanente 

de L ic itações  da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU,  

mediante protocolo no Setor de Protocolo Geral,  s i to a Avenida I tu 400 

Anos, nº 111, Bairro I tu Novo Centro,  I tu /SP.  

14.5)  A l ic i tante vencedora que v ier a ser  contratada será responsável por  todos 

os ônus e obr igações concernentes à legis lação f iscal ,  soc ia l  e t r ibutár ia,  

bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer  t í tu lo causar  ao 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU –  

ITUPREV, e ou a terceiros, em decorrência da execução dos serv iços 

objeto deste cer tame, respondendo por  s i e seus sucessores e prepostos.  

14.6)  A fa lta da entrega do envelope da documentação e proposta se rá 

cons iderada como des interesse da empresa l ic i tante.  

14.7)  Não serão admit idas a par t ic iparem desta l ic i tação as empresas suspensas 

ou impedidas de l ic i tar ,  bem como as que est iverem em regime de fa lência 

ou concordata.  
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14.8)  Os envelopes dos l ic i tantes que não aten dam às condições de habi l i tação 

poderão ser ret irados pelos in teressados, depois  de decorr ido o prazo legal  

de recurso do ju lgamento da habi l i tação, ou, se for  o caso,  da publ icação 

do ju lgamento dos recursos interpostos. Caso não sejam ret irados nos 15 

(quinze)  d ias  subsequentes,  a Comissão o (s)  inut i l izará (ão),  

independentemente de qualquer av iso ou not i f icação.  

14.9)  Em se tratando de l ic i tante enquadrada nos termos da Lei  nº 123/2006,  

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Por te,  ser - lhe-ão apl icados os  

benef íc ios prev istos nos ar t igos 42 a 45 da refer ida norma.  Estando 

venc ida a cert idão ou havendo alguma restr ição na comprovação da 

regular idade f iscal ,  será assegurado,  a l ic i tante ,  o prazo de 05 (c inco)  d ias  

úte is (prazo aumentado pela Lei  complementar 147/2014),  cujo termo inic ia l  

corresponderá ao momento em que o proponente for  dec larado o vencedor  

do certame, prorrogáveis por igual  per íodo,  a cr i tér io da Administração,  

para a regular ização da documentação,  pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais cert idões negativas ou pos i t ivas com efei to 

de cert idão negat iva.  

14.10)  Para d ir imir  controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é 

o da Comarca de I tu-SP, exclu indo-se qualquer  outro por  mais  pr iv i leg iado 

que seja.  

 

 

I tu,  15 de Julho de 2020.  

 

 

 

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO  

SUPERINTENDENTE 
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ANEXO I  

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA 

Observações: 

• Todas as medidas devem ser verificadas no local de obra antes da execução e são 

de inteira responsabilidade dos fornecedores a medição do local. 

• Em caso de divergência entre cotas e desenhos, não utilizar escala sobre o papel, e 

contatar o arquiteto para conferência.  

• Todas as especificações técnicas de produtos deverão ser verificadas e aprovadas 

pelo fabricante antes da execução. 

• Especificações gerais de elétrica, entendendo-se desde passagens, cabos elétricos, 

lógica, até quadro de disjuntores, deverá ser orientado por um engenheiro 

habilitado. 

• A instalação de novos pontos e prolongamento de ar condicionado deverá ser 

orientado por um técnico da área. O dreno para o equipamento da sala de 

cadastro 01 deverá ser conectado ao dreno existente do equipamento instalado 

refeitório (antiga sala de perícia). 

 

01. PRANCHA: PE.PONTOS.ELÉTRICOS.FL01 

 

A quantificação e tipo de material deverá ser conferida em projeto e observar quais 

paredes são de alvenaria, gesso e acabamento em marcenaria para especificação 

correta das caixinhas de embutir. 

As placas de interruptores e tomadas deverão ser de plástico branco com 

acabamento acetinado. 

A canaleta externa (sala Cadastro 01) deverá ser de plástico branco com acabamento 

acetinado. E instalado na divisória (estrutura metálica) de vidro rente ao chão. 

As passagens e conexões das caixas existentes para as novas devem ser verificadas 

no local para viabilizar o caminho sem grandes intervenções, podendo haver 

necessidade de cotar piso e embutir nas paredes de drywall. 

Nas paredes onde receberão painéis de marcenaria as tubulações poderão ser 

externas, sem necessidade de cortar paredes.  

Na sala de reunião os pontos elétricos que serão embutidos na superfície da mesa, 

deverão ser considerados sobra de cabos e que fiquem organizados na estrutura da 

mesa de tal forma para não ficarem soltos debaixo da mesa (piso). 

O tamanho da tv para sala de reuniões especificada em projeto (75 pol 4k) se dá por 

conta do distanciamento de 5,5m do ponto mais longe e tecnologia 4k devido à 
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proximidade do ponto mais perto. Tal escolha se dá pelo conforto visual presente em 

reunião.  

 

02. PRANCHA: PE.ILUMINAÇÃO.FL01 

 

A quantificação, tipo de material, potência e índice de reprodução da luz (k) deverão 

ser conferidos em projeto. 

As quantidades de circuitos deverão ser executadas da seguinte forma: 

• Almoxarifado – 1 circuito 

• Lounge: 2 circuitos (spots embutidos + fita de led marcenaria) 

• Espera 01: 1 circuito 

• Sala de reuniões: 3 circuitos (sancas e 3 spots de circulação + fita de led 

marcenaria + spots e placa de led sobre a mesa) 

• Wc reuniões: 1 circuito 

• Refeitório: 1 circuito 

• Sala Adm: 2 circuitos (calhas aletadas + spots existentes) 

Todas as luminárias deverão ser embutidas no forro de gesso em acabamento 

metálico branco e led.  

 

03. PRANCHA: PE.GESSO.VIDRAÇARIA.DEMOLIR.COSTRUIR.FL01 

Os modelos de painéis (drywall + vidro) devem seguir conforme projeto e conferido 

no local de execução para seguir o mesmo padrão das divisórias bem como portas, 

ferragens e puxadores existentes. 

As divisórias serão de estrutura de alumino com fechamento de gesso acartonado 

conforme a especificação do fornecedor. 

As divisórias de vidro, serão com estrutura metálica branca, vidro transparente de 

8mm e aplicação de película conforme projeto. 

Executar gesso em paralelo a execução elétrica pois ambos os serviços dependem 

entre si, caixas de paredes e iluminação. 

Sala de reuniões: a parede de drywall de divisa deverá ser com isolamento acústico e 

reforço para instalação de uma tv de 75 polegadas e máquina de ar condicionado  

Sala Cadastro 01: analisar necessidade de reforço para instalação de máquina de ar 

condicionado, pois a parede é existente. 

O rebaixo de forro que será instalado deverá respeitar a altura dos sprinklers 

existentes.  
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04. PRANCHA: PE.PISO.CIVIL.WC.FL01 

A quantificação e tipo de material deverá ser conferida em projeto. 

Os serviços de civil entende-se como: remoção do rodapé existente da sala nova, 

instalação de porcelanato piso sobre piso (utilizar argamassa apropriada) e troca da 

torneira no wc da sala de reuniões.   

A instalação de laminado entende-se como: remoção do laminado existente na atual 

sala perícia e refeitório para instalação do lounge em continuidade da recepção. 

Instalação de novos pisos com rodapé na sala de reuniões e refeitório. E instalação de 

rodapé das paredes novas indicadas no projeto.  

O piso laminado deverá seguir especificações para uso de área comercial com 

espessura 8mm com resistência / capa de superfície AC4.  

O modelo do piso da sala de reuniões deverá seguir a foto de referência.  

 
Foto referência piso sala de reuniões.  

(Duratex linha Unic modelo Bruxelas) 

 

O modelo do piso do refeitório deverá seguir a foto de referência. 
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Foto referência piso sala de reuniões.  

(Duratex linha Unic modelo Sardenha) 

 

05. PRANCHA: PE.PINTURA.FL01 

O acabamento bem como tipo de tinta e coloração está especificado em projeto.  

Considerando a execução nas seguintes etapas: 

1. Preparação, aplicação de 01 (uma) demão de fundo preparador, aplicação de 

02 (duas) demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) 

demãos de látex acrílico branco fosco nos forros novos de gesso;  

2. Preparação, aplicação de 01 (uma) demão de fundo preparador, aplicação de 

02 (duas) demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) 

demãos de látex acrílico nas paredes novas de drywall;  

3. Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 

(duas) demãos de látex acrílico nos tetos existentes;  

4. Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 

(duas) demãos de látex acrílico branco fosco nas paredes existentes;  

5. Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 

(três) demãos de látex acrílico Azul fosco nas paredes determinadas no 

projeto;  

6. Preparação, retoques com massa acrílica, lixamento, aplicação de 01 (uma) 

demão de látex acrílico branco fosco e aplicação de 03 (três) demãos de Tinta 

Epoxi a base d’agua nas paredes dos banheiros.  

  

    

 

mailto:contato@ituprev.sp.gov.br
http://www.ituprev.sp.gov.br/


 

Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itu / SP 
E-mail: contato@ituprev.sp.gov.br   Site: www.ituprev.sp.gov.br   Telefone: (11) 2715-9300 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 

ANEXO I I  

PRANCHAS DO PROJETO 

a) GESSO / VIDRAÇARIA 
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b) ILUMINAÇÃO 
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c) PINTURA 
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d) PISO / CIVIL 
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e) PONTOS ELÉTRICOS 
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f) MARCENARIA SOB MEDIDA 
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ANEXO I I I  

MEMORIAIS DESCRITIVOS 

 
a) MARCENARIA e HIDRÁULICA 
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b) PROJETO DE INTERIORES (PRANCHAS) 

 

 

PRANCHA ITEM OBSERVAÇÃO 

GESSO E VIDRAÇARIA 
DEMOLIR E CONSTRUIR 

GESSO 

DEMOLIR DIVISÓRIAS INDICADAS, CONSTRUÍR PAINÉIS 
INDICADOS E DE ACORDO COM O TIPO (4 MODELOS), 
INSTALAR FORRO, FECHAR ABERTURAS EM FORRO 
EXISTENTE E EXECUTAR 2 SANCAS 

VIDRAÇARIA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS VIDROS FIXOS E 
PORTA E VIDRO 

MÃO DE OBRA 
INSTALAÇÃO PORTA REUNIÃO COM GUARNIÇÃO E 
FECHADURA 

PORTA 
PORTA DE GIRO REUNIÃO COR BRANCA COM 
FERRAGENS 

PISO E CIVIL WC 

PISO LAMINADO 

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO PISO REFEITÓRIO PARA 
LOUNGE, INSTALAÇÃO DE PISO E RODAPÉ EM NOVAS 
ÁREAS COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS 
(MANTAS, SELADOR, PERFIL DE ACABAMENTO, PISO E 
RODAPÉ) 

PISO CERÂMICO 

PORCELANATO IMITANDO CIMENTO QUEIMADO 63X63CM 
(4.77M² COM 15% DE SOBRA E CONSIDERADO RODAPÉ), 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PISO SOBRE PISO 
(80KG) E REJUNTE COR CINZA (1KG) 

TORNEIRA TORNEIRA BICA ALTA CROMADA 

MÃO DE OBRA CIVIL WC 
INSTALAÇÃO DE PISO SOBRE PISO E RODAPÉ, 
APLICAÇÃO DE REJUNTE  E INTALAÇÃO DE TORNEIRA 

PONTOS ELÉTRICOS 

MÃO DE OBRA 
PASSAGEM TUBULAÇÃO E FIAÇÃO, INSTALAÇÃO DE 
CAIXINHAS, MÓDULOS E ACABAMENTOS, INSTALAÇÃO DE 
INTERRUPTORES E TOMADAS  

MATERIAL ELÉTRICO 
CAIXINHAS, MÓDULOS E ACABAMENTOS. NÃO SENDO 
CONSIDERADO CABOS E CONDUÍTES. 
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ILUMINAÇÃO 

MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS 

MATERIAL DE ILUMINAÇÃO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS 

INFRA AR CONDICIONADO 
INSTALAÇÃO DE 2 NOVAS INFRAS PARA AR 
CONDICIONADO, CONSIDERANDO DRENOS, ELÉTRICA E 
TUBOS 

INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 2 NOVAS MÁQUINAS 
E ALTERAÇÃO DE AMBIENTE DE 1 MÁQUINA EXISTENTE 

MATERIAL ELÉTRICO 
CAIXINHAS, MÓDULOS E ACABAMENTOS. NÃO SENDO 
CONSIDERADO CABOS E CONDUÍTES. 

PINTURA 

MÃO DE OBRA 
REPARO E RETOQUES EM MASSA PVA, PINTURA EM 3 
DEMÃOS NAS PAREDES COM NOVAS CORES E PINTURA 1 
DEMÃO NAS PAREDES MANTIDA A COR 

MATERIAL DE PINTURA 
MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, FUNDO PREPARADOR 
PARA GESSO, TINTAS E MATERIAIS AUXILIARES PARA 
PINTURA 

MARCENARIA 01, 02 E 03 MA01, MA02, MA03, MA04, MA05, MA06 EXECUTAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS 06 ITENS 
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ANEXO IV 

ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 

Considerando que as intervenções irão acontecer simultaneamente ao funcionamento do 
ITUPREV, sem interrupção das atividades normais de seu funcionamento, definimos que as 
intervenções previstas no objeto desse contrato sejam executadas em 04 (quatro) fases conforme 
descritas a seguir: 
 
1 1ª ETAPA – NOVA SALA DE REUNIÕES 
 
1.1 Demolições / remoção de entulho 
1.1.1 Abertura de vão para porta de acesso ao futuro “lounge” 
1.1.2 Demolição de Drywall e porta existente 
1.1.3 Remoção de rodapé cerâmico e granilite 
1.1.4 Remoção de entulho ensacado e dispensa em caçamba 
  
1.2 Forro 
1.2.1 Adequação de forro (sancas / forro) 
1.2.2 Instalação de forro de gesso acartonado área faltante 
1.2.3 Execução de novas “sancas” em nova sala de reunião, conforme projeto 
  
1.3 Drywall 
1.3.1 Parede em Drywall, com isolamento acústico e reforço para suportar instalação de TV de 

75” 
1.3.2 Porta para sala de reunião com isolamento acústico 
  
1.4 Painel de Madeira 
1.4.1 Painel de madeira/marcenaria, fabricado em MDF 15mm, Duratex Itapuã com 11,47m linear 
  
1.5 Piso 
1.5.1 Laminado instalado sobre piso existente espessura 8mm, resistência/capa de superfície 

“AC4”, Duratex linha Unic modelo Bruxelas ou similar 
1.5.2 Laminado (reaproveitamento) para “Lounge” 
1.5.3 Porcelanato padrão “cimento queimado”, aplicado piso sobre piso (Banheiro) 
1.5.4 Rodapé em porcelanato (mesmo porcelanato) 
 
1.6 Elétrica/Logica/Telefonia 
1.6.1 Implantação de circuito elétrico necessário e tomadas 
1.6.2 Iluminação necessária 
1.6.3 Infraestrutura para cabeamento de Lógica (rede) e telefonia 
  
1.7 Hidráulica 
1.7.1 Adequação de louças 
1.7.2 Torneira para lavatório bica alta/cromada 
  
 
1.8 Pintura 
1.8.1 a) Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 (duas) 

demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) demãos de látex acrílico 
branco fosco nos forros novo de gesso; 
b) Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 (duas) 
demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) demãos de látex acrílico 
nas paredes novas de Drywall; 
c) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 (duas) 
demãos de látex acrílico nos tetos existentes; 
d) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 (duas) 
demãos de látex acrílico branco fosco nas paredes existentes; 
e) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) 
demãos de látex acrílico azul fosco nas paredes determinadas no projeto; 
f) Preparação, retoques com massa acrílica, lixamento e aplicação de 01 (uma) demão de 
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látex acrílico branco fosco e aplicação de 03 (três) demãos de tinta epóxi a base d’agua nas 
paredes dos banheiros. 

  
1.9 Diversos 
1.9.1 Infraestrutura para instalação de Equipamento de Ar-Condicionado “Splitwall ou Cassete” 

(01un.) 
  
 
2 2ª ETAPA – ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVO 
 
2.1 Demolições / remoção de entulho 
2.1.1 Demolição de Drywall; 
2.1.2 Remoção de entulho ensacado e dispensado por caçamba. 
  
2.2 Forro 
2.2.1 Adequação de forro (sancas / forro) salas Chefe Gabinete/Jurídico e Diretor ADM. 
  
2.3 Fechamento Sala “Chefe de Gabinete/Jurídico” 
2.3.1 Fechamento com “Painel tipo 01” – projeto “Glaucia Silveira”, PE, folha 01 “Gesso e 

Vidraçaria” de 01/04/2020; 
Obs.: Adotado mesmo padrão existente, esquadria de alumínio anodizado branco, vidro 
temperado 8,0mm e Drywall, medindo 3.11x2.75m. 

  
2.4 Piso 
2.4.1 Adequação de piso laminado existente, (local da retida do Drywall), com reaproveitamento 

do piso a ser removido da sala de perícia/refeitório; 
2.4.2 Ajuste do Piso da SALA DIRETOR ADM, tomadas no centro da sala, com reaproveitamento 

do piso a ser removido da sala de perícia/refeitório. 
  
2.5 Elétrica/Logica/Telefonia 
2.5.1 Implantação de circuito elétrico/logico/telefonia necessário com tomadas pontos de rede e 

de telefone (Sala Chefe Gabinete/Jurídico e Sala Diretor ADM); 
2.5.2 Iluminação necessária/adequada. 
 
2.6 Pintura 
2.6.1 a) Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 (duas) 

demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) demãos de látex acrílico 
branco fosco nos forros novo de gesso; 
b) Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 (duas) 
demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) demãos de látex acrílico 
nas paredes novas de Drywall; 
c) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 (duas) 
demãos de látex acrílico nos tetos existentes; 
d)Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 (duas) 
demãos de látex acrílico branco fosco nas paredes existentes; 
e) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) 
demãos de látex acrílico azul fosco nas paredes determinadas no projeto; 
f) Preparação, retoques com massa acrílica, lixamento e aplicação de 01 (uma) demão de 
látex acrílico branco fosco e aplicação de 03 (três) demãos de tinta epóxi a base d’agua nas 
paredes dos banheiros. 

 
3 3ª ETAPA – REFEITORIO / ESPERA / CAD 01 / SERVIDOR 
 
3.1 Demolição / remoção de entulho 
3.1.1 Demolição de Drywall; 
3.1.2 Remoção de entulho ensacado e dispensado por caçamba. 
  
3.2 Forro 
3.2.1 Adequação de forro entre sala de Perícia x Refeitório, unificando como espaço único. 
  
3.3 Drywall/Vidros 
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3.3.1 Parede Drywall com isolamento acústico (Refeitório); 
3.3.2 Fechamento com “Painel tipo 01” – projeto “Glaucia Silveira”, “Gesso e Vidraçaria” de 

01/04/2020 (Espera/Cad01); 
3.3.3 Fechamento Sala Servidor com Porta de Vidro temperado. 
  
3.4 Piso 
3.4.1 Remoção de piso laminado existente com reaproveitamento (Lounge e Sala Chefe 

Gabinete/Jurídico); 
3.4.2 Novo Laminado instalado sobre piso existente espessura 8mm, resistência/capa de 

superfície “AC4”. 
  
3.5 Elétrica/Logica/Telefonia 
3.5.1 Implantação de circuito elétrico/logico/telefonia necessário com tomadas ponto de rede e de 

telefone; 
3.5.2 Troca de lâmpadas onde necessário. 
  
3.6 Pintura 
3.6.1 a) Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 (duas) 

demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) demãos de látex acrílico 
branco fosco nos forros novo de gesso; 
b) Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 (duas) 
demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) demãos de látex acrílico 
nas paredes novas de Drywall; 
c) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 (duas) 
demãos de látex acrílico nos tetos existentes; 
d)Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 (duas) 
demãos de látex acrílico branco fosco nas paredes existentes; 
e) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) 
demãos de látex acrílico azul fosco nas paredes determinadas no projeto; 
Preparação, retoques com massa acrílica, lixamento e aplicação de 01 (uma) demão de 
látex acrílico branco fosco e aplicação de 03 (três) demãos de tinta epóxi a base d’agua nas 
paredes dos banheiros. 
 

3.7 Diversos 
3.7.1 Infraestrutura para instalação de Equipamento de Ar-Condicionado Splitwall (01un.) 
 
3.7.2 Película jateada para painel tipo 02, espera 02/CAD 01. 
  
 
4 4ª ETAPA - PINTURA GERAL 
 
4.1 a) Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 (duas) 

demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) demãos de látex acrílico 
branco fosco nos forros novo de gesso; 
b) Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 (duas) 
demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) demãos de látex acrílico 
nas paredes novas de Drywall; 
c) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 (duas) 
demãos de látex acrílico nos tetos existentes; 
d) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 (duas) 
demãos de látex acrílico branco fosco nas paredes existentes; 
e) Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) 
demãos de látex acrílico azul fosco nas paredes determinadas no projeto; 
f) Preparação, retoques com massa acrílica, lixamento e aplicação de 01 (uma) demão de 
látex acrílico branco fosco e aplicação de 03 (três) demãos de tinta epóxi a base d’agua nas 
paredes dos banheiros 
 

4.2 Serviço de Pintura Geral de todas as dependências onde não houve intervenções, 
garantindo a padronização de cor e qualidade da pintura em todas dependências do 
Instituto. 
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13/07/2020

PRANCHA ITEM OBSERVAÇÃO VALOR ESTIM.

GESSO

DEMOLIR DIVISÓRIAS INDICADAS, CONSTRUÍR PAINÉIS INDICADOS E DE 

ACORDO COM O TIPO (4 MODELOS), INSTALAR FORRO, FECHAR ABERTURAS EM 

FORRO EXISTENTE E EXECUTAR 2 SANCAS

R$ 10.075,00

VIDRAÇARIA
DESINSTALAÇÃO DE VIDRO FIXO E 1 PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DOS VIDROS FIXOS E PORTA E VIDRO
R$ 8.400,00

MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO PORTA REUNIÃO COM GUARNIÇÃO E FECHADURA R$ 150,00

PORTA PORTA DE GIRO REUNIÃO COR BRANCA COM FERRAGENS R$ 630,00

R$ 19.255,00

PISO LAMINADO

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO PISO REFEITÓRIO PARA LOUNGE, INSTALAÇÃO DE 

PISO E RODAPÉ EM NOVAS ÁREAS COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

(MANTAS, SELADOR, PERFIL DE ACABAMENTO, PISO E RODAPÉ)

R$ 7.300,00

PISO CERÂMICO

PORCELANATO IMITANDO CIMENTO QUEIMADO 63X63CM (4.77M² COM 15% DE 

SOBRA E CONSIDERADO RODAPÉ), ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PISO 

SOBRE PISO (80KG) E REJUNTE COR CINZA (1KG)

R$ 500,00

TORNEIRA TORNEIRA BICA ALTA CROMADA R$ 310,00

MÃO DE OBRA CIVIL WC
INSTALAÇÃO DE PISO SOBRE PISO E RODAPÉ, APLICAÇÃO DE REJUNTE  E 

INTALAÇÃO DE TORNEIRA
R$ 1.500,00

MATERIAL BÁSICO ALUGUEL DE MÁQUINAS, CAÇAMBA,PAPELÃO, LONA R$ 4.240,00

R$ 13.850,00

MÃO DE OBRA
PASSAGEM TUBUÇAÃO E FIAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CAIXINHAS, MÓDULOS E 

ACABAMENTOS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TROCA DE LÂMPADAS
R$ 5.640,00

MATERIAL ELÉTRICO

CAIXINHAS, MÓDULOS E ACABAMENTOS. CABOS, CONDUÍTES, QUADRO DE 

DISJUNTORES, FITA ISOLANTE, POTE DE VASELINA. GESSO, CABO DE REDE, 

CABO DE TELEFONE, RJ, TOMADAS, INTERRUPTORES

R$ 3.546,00

R$ 9.186,00

MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS R$ 3.490,00

MATERIAL DE ILUMINAÇÃO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS R$ 2.423,06

INFRA AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO DE 2 NOVAS INFRAS PARA AR CONDICIONADO, CONSIDERANDO 

DRENOS, ELÉTRICA E TUBOS
R$ 2.380,00

INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 2 NOVAS MÁQUINAS E ALTERAÇÃO DE 

AMBIENTE DE 1 MÁQUINA EXISTENTE
R$ 2.000,00

R$ 10.293,06

MÃO DE OBRA
REPARO E RETOQUES EM MASSA PVA, PINTURA EM 3 DEMÃOS NAS PAREDES 

COM NOVAS CORES E PINTURA 1 DEMÃO NAS PAREDES MANTIDA A COR
R$ 16.000,00

MATERIAL DE PINTURA
MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, FUNDO PREPARADOR PARA GESSO, TINTAS 

E MATERIAIS AUXILIARES PARA PINTURA
R$ 7.500,00

R$ 23.500,00

MARCENARIA 01, 02 E 03 MA01, MA02, MA03, MA04, MA05, MA06 EXECUTAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS 06 ITENS R$ 24.127,00

GERENCIAMENTO 15% TAXA ADMINISTRATIVA R$ 15.031,66

R$ 115.242,72

IMPOSTOS 21,50% R$ 24.777,18

R$ 140.019,90

PISO E CIVIL WC

PROJETO DE INTERIORES ITUPEV, ITU-SP

ESTIMATIVA DE GASTOS

* OBS.: VALORES APROXIMADOS E SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

GESSO E VIDRAÇARIA 

DEMOLIR E CONSTRUIR

TOTAL FINAL

PONTOS ELÉTRICOS

PINTURA

TOTAL GASTO

ILUMINAÇÃO



SERVIÇO PRANCHA DESCRIÇÃO MATERIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Abertura de vão para porta de acesso ao futuro “lounge”

Demolição de Drywall e porta existente

PISO E CIVIL WC Remoção de rodapé cerâmico e granilite

Implantação de circuito elétrico necessário e tomadas

Passagem de fiação para iluminação

Infraestrutura para cabeamento de Lógica (rede) e telefonia

Deslocamento infraestrutura para ar condicionado

Execução de paredes em drywall com isolamento acústico e reforço

Instalação do forro de gesso e execução de sancas

Instalação porta de madeira branca com isolamento acústico

Limpeza e arremates

Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 

(duas) demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) 

demãos de látex acrílico branco fosco nos forros novo de gesso;

Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo preparador, aplicação de 02 

(duas) demãos de massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 (três) 

demãos de látex acrílico nas paredes novas de Drywall; 

Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 

(duas) demãos de látex acrílico nos tetos existentes;

Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 02 

(duas) demãos de látex acrílico branco fosco nas paredes existentes; 

Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 

(três) demãos de látex acrílico azul fosco nas paredes determinadas no projeto; 

Preparação, retoques com massa acrílica, lixamento e aplicação de 01 (uma) 

demão de látex acrílico branco fosco e aplicação de 03 (três) demãos de tinta 

epóxi a base d’agua nas paredes dos banheiros

Laminado instalado sobre piso existente espessura 8mm, resistência/capa de 

superfície “AC4”, Duratex linha Unic modelo Bruxelas ou similar

Remoção laminado da copa e reinstalação no Lounge

Porcelanato padrão “cimento queimado”, aplicado piso sobre piso (Banheiro) 

Rodapé em porcelanato (mesmo porcelanato)

Adequação de louças e instalação de torneira para lavatório bica alta/cromada

MARCENARIA MARCENARIA Instalação M02 E M04
Quantificar de acordo com o projeto 

(ver Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

ELÉTRICA
PONTOS ELÉTRICOS 

E ILUMINAÇÃO

Instalação de luminárias, acabamentos de tomadas e evaporadora ar 

condicionado

Quantificar de acordo com o projeto 

(ver Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

GERENCIAMENTO

2.700,00           

4.847,50                                 

13.538,00         

CRONOGRAMA FÍSICO

ETAPA 1 - SALA NOVA DE REUNIÕES

DEMOLIÇÃO E 

REMOÇÃO DE 

ENTULHO

GESSO E 

VIDRAÇARIA Caçamba de gesso, caçamba de 

entulho, lona para proteção, 

papelão para proteção de piso

ELÉTRICA
PONTOS ELÉTRICOS 

E ILUMINAÇÃO

Quantificar de acordo com o projeto 

(ver Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

3.215,10           

GESSO

GESSO E 

VIDRAÇARIA 

DEMOLIR E 

CONSTRUIR

Estrutura metálica, forro acartonado, 

lã de rocha, batente, porta, 

guarnição e ferragens

4.039,25                              

PINTURA

Quantificar de acordo com o projeto 

(ver Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

7.050,00                                                 

PISO PISO E CIVIL WC

Laminado existente (7,87m² e 

5,95ml de rodapé), laminado novo 

(31,91m²), rodapé (17,52ml), 

porcelanato imitando cimento 

queimado 63x63cm (4.77m² com 

15% de sobra e considerado 

rodapé), argamassa de 

assentamento piso sobre piso 

(80kg) e rejunte cor cinza (1kg), 

torneira bica alta cromada,  aluguel 

de máquinas

SEMANA 2SEMANA 1

Total Desembolso ETAPA 1

CRONOGRAMA DESEMBOLSOS

PROJETO DE INTERIORES ITUPREV, ITU-SP

R$ 45.255,62

SEMANA 5SEMANA 4SEMANA 3

3.602,57                              

1.252,64                              1.252,64                              1.252,64                              1.252,64                                 1.252,64                              

PINTURA



SERVIÇO PRANCHA DESCRIÇÃO MATERIAL 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ELÉTRICA PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO

Implantação de circuito 

elétrico/iluminação/logico/telefonia necessário com 

tomadas pontos de rede e de telefone (Sala Chefe 

Gabinete/Jurídico e Sala Diretor ADM);

Quantificar de acordo com o projeto (ver Memorial 

Descritivo da prancha correspondente no Projeto)

Fechamento com “Painel tipo 01” 

Fechamento da sanca existente

Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo 

preparador, aplicação de 02 (duas) demãos de 

massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 

(três) demãos de látex acrílico branco fosco nos 

forros novo de gesso;

Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo 

preparador, aplicação de 02 (duas) demãos de 

massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 

(três) demãos de látex acrílico nas paredes novas 

de Drywall; 

Preparação, retoques com massa corrida PVA, 

lixamento e aplicação de 02 (duas) demãos de látex 

acrílico nos tetos existentes;

Preparação, retoques com massa corrida PVA, 

lixamento e aplicação de 02 (duas) demãos de látex 

acrílico branco fosco nas paredes existentes; 

PISO PISO E CIVIL WC
Ajuste do Piso da SALA DIRETOR ADM, tomadas 

no centro da sala

com reaproveitamento do piso a ser removido da sala de 

perícia/refeitório;

ELÉTRICA PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO Instalação de luminárias e acabamentos de tomadas
Quantificar de acordo com o projeto (ver Memorial 

Descritivo da prancha correspondente no Projeto)

GERENCIAMENTO    

Quantificar de acordo com o projeto (ver Memorial 

Descritivo da prancha correspondente no Projeto) Obs.: 

SEMANA 6ETAPA 02 - ADEQUAÇÃO ADMINSTRATIVO

CRONOGRAMA FÍSICO CRONOGRAMA DESEMBOLSOS

PROJETO DE INTERIORES ITUPREV, ITU-SP

1.252,64                                   1.252,64                  1.252,64                           

4.813,75           

PINTURA PINTURA
Quantificar de acordo com o projeto (ver Memorial 

Descritivo da prancha correspondente no Projeto)
3.525,00                  

2.296,50  

2.296,50       

GESSO
GESSO E VIDRAÇARIA DEMOLIR E 

CONSTRUIR

3.462,50  

R$ 20.152,17Total Desembolso ETAPA 2

SEMANA 7 SEMANA 8



SERVIÇO PRANCHA DESCRIÇÃO MATERIAL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

DEMOLIÇÃO E 

REMOÇÃO DE 

ENTULHO

GESSO E 

VIDRAÇARIA 

DEMOLIR E 

CONSTRUIR

Demolição de Drywall
Caçamba de gesso, lona para proteção, 

papelão para proteção de piso

Implantação de circuito 

elétrico/iluminação/logico/telefonia 

Troca de lâmpadas onde necessário

Instalação nova infraestrutura ar condicionado 

(Cadastro 01)

Parede Drywall com isolamento acústico (Refeitório);

 Fechamento com “Painel tipo 01” 

Fechamento Sala Servidor com Porta de Vidro 

temperado.

Adequação de forro entre sala de Perícia x Refeitório

Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo 

preparador, aplicação de 02 (duas) demãos de 

massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 

(três) demãos de látex acrílico branco fosco nos 

forros novo de gesso;

Preparação, aplicação de 01(uma) demão de fundo 

preparador, aplicação de 02 (duas) demãos de 

massa corrida PVA, lixamento e aplicação de 03 

(três) demãos de látex acrílico nas paredes novas de 

Drywall; 

Preparação, retoques com massa corrida PVA, 

lixamento e aplicação de 02 (duas) demãos de látex 

acrílico nos tetos existentes;

Preparação, retoques com massa corrida PVA, 

lixamento e aplicação de 02 (duas) demãos de látex 

acrílico branco fosco nas paredes existentes; 

PISO PISO E CIVIL WC Instalação laminado no Refeitório Laminado (15,25m²) e rodapé (14,73ml) 5.540,00   

MARCENARIA MARCENARIA Instalação M01

Quantificar de acordo com o projeto (ver 

Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

ELÉTRICA
PONTOS 

ELÉTRICOS E 

ILUMINAÇÃO

Instalação evaporadora ar condicionado

Quantificar de acordo com o projeto (ver 

Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

VIDROS

GESSO E 

VIDRAÇARIA 

DEMOLIR E 

CONSTRUIR

Película jateada para painel tipo 02, espera 02/CAD 

01

Quantificar de acordo com o projeto (ver 

Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

1.002,00   

GERENCIAMENTO

3.674,40             

ETAPA 03 - REFEITORIO / ESPERA / CAD 01 / SERVIDOR

1.200,00     

ELÉTRICA
PONTOS 

ELÉTRICOS E 

ILUMINAÇÃO

Quantificar de acordo com o projeto (ver 

Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

GESSO E 

VIDRAÇARIA 

DEMOLIR E 

CONSTRUIR

Quantificar de acordo com o projeto (ver 

Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

5.777,75           

PINTURA PINTURA
Quantificar de acordo com o projeto (ver 

Memorial Descritivo da prancha 

correspondente no Projeto)

CRONOGRAMA FÍSICO CRONOGRAMA DESEMBOLSOS
PROJETO DE INTERIORES ITUPREV, ITU-SP

R$ 39.182,29Total Desembolso ETAPA 3

1.252,64                                            

SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11

3.525,00           

10.588,00      

4.117,22        

1.252,64                               1.252,64                                           

GESSO E VIDROS



SERVIÇO PRANCHA DESCRIÇÃO MATERIAL 56 57 58 59 60

Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e 

aplicação de 02 (duas) demãos de látex acrílico nos tetos 

existentes;

Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e 

aplicação de 02 (duas) demãos de látex acrílico branco fosco 

nas paredes existentes; 

Preparação, retoques com massa corrida PVA, lixamento e 

aplicação de 03 (três) demãos de látex acrílico azul fosco nas 

paredes determinadas no projeto; 

GERENCIAMENTO

PROJETO DE INTERIORES ITUPREV, ITU-SP
CRONOGRAMA FÍSICO CRONOGRAMA DESEMBOLSOS

Total Desembolso ETAPA 4 R$ 10.652,64

1.252,64                                    

SEMANA 12

9.400,00                                    

ETAPA 04 - PINTURA GERAL

PINTURA PINTURA

Quantificar de acordo com 

o projeto (ver Memorial 

Descritivo da prancha 

correspondente no 

Projeto)

TOTAL GERAL ESTIMADO DA OBRA COM IMPOSTOS 140.019,90R$                

115.242,72R$                Valor Total das ETAPA 1 + ETAPA 2 + ETAPA 3 + ETAPA 4

IMPOSTOS TOTAIS 24.777,18R$                  
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ANEXO V 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

1) PREMISSAS: 
 

1.1 Toda execução da reforma e adequação deve obedecer ao Projeto (1.4); 

1.2  As fases dos serviços descritos devem obedecer ao documento “ETAPAS DE  

  EXECUÇÃO DA OBRAS”; 

1.3  Todo material a ser utilizado deverá ser de 1ª qualidade, sujeito à verificação por 

parte do contratante; 

1.4  Documentação utilizada para elaboração do presente orçamento: 

Pranchas de Projetos “Glaucia Silveira” de 01/04/2020 

• Gesso e Vidraçaria / Demolir e Construir; 

• Piso e Civil WC 

• Iluminação 

• Pontos Elétricos 

• Pintura 

• Marcenaria Sob Medida 

1.5 Qualquer alteração nos serviços/materiais previstos no Projeto, deverá ser 

precedida de autorização do CONTRATANTE; 

1.6  Casos omissos serão definidos pelo Gestor do Contrato. 

 

2) DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 
2.1 Fornecimento, em regime de Empreitada Global, conforme especificação 

prevista pela contratante para execução dos serviços; 
2.2 Fornecimento de mão de obra especializada e material, onde determinado, para a 

execução completa dos serviços; 
2.3 Respeitar as regras de comportamento e conduta nas dependências do ITUPREV e 

áreas comuns do Prédio onde os serviços serão prestados; 
2.4 Respeitar estritamente os horários de obras do prédio que são: 
 Dias Úteis:  SEG a SEX das 18h às 06h 
   SAB e DOM das em período integral até as 06h da SEG 
2.4 Acompanhamento Técnico, por Engenheiro, sendo este responsável pela qualidade 

na execução dos Serviços. 

 

3) DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: 
 

3.1 Fornecimento de água, energia elétrica 110/220 V; 

3.2 Fornecimento de área liberada e desimpedida; 

3.3 Autorização, junto à Administração do prédio, para serviços fora do horário 

  comercial e finais de semana, quando for o caso; 

3.4 Informações e definições necessárias ao bom andamento dos trabalhos. 

 

4) DO PRAZO: 

 
Nosso prazo estimado é de 60 (sessenta) dias, podendo sofrer ajustes para mais ou menos em 

decorrência das condições de trabalho. 

 

 

mailto:contato@ituprev.sp.gov.br
http://www.ituprev.sp.gov.br/


 

Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itu / SP 
E-mail: contato@ituprev.sp.gov.br   Site: www.ituprev.sp.gov.br   Telefone: (11) 2715-9300 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 

ANEXO VI  

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº ..... /2020 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV E A EMPRESA 

........................................................................ PARA CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO 

ITUPREV, COM MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, NA CIDADE DE ITU/SP São 

partes neste instrumento particular de contrato, de um lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV, pessoa jurídica de direito público, 

com sede à Av. Antonio Gazzola, 1001 – 9º andar – sala 4 A/B – bairro Jardim Corazza, na cidade e 

comarca de Itu, no Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 12.870.883/0001-70, 

neste ato representada pelo Superintendente, o Sr. Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo, 

brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do R.G. nº ............... e do CPF nº ............... 

residente nesta cidade de Itu/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro 

lado a empresa ......................... com sede na cidade de ..................., devidamente inscrita no CNPJ 

sob nº ............................., Inscrição Estadual nº ................., neste ato representada pelo Sr. 

.............................., portador do RG nº ................... e do CPF nº ................, residente na .................., 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, que têm entre si justo e contratado celebrar, 

como de fato celebrado tem, o presente contrato, com base no Processo Licitatório nº 0497/2020, 

CONVITE Presencial nº 001/2020, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições que 

mutuamente se outorgam, a saber: 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1 - É objeto do presente instrumento, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO 

ITUPREV, COM MATERIAL, NA CIDADE DE ITU/SP, conforme consta das especificações nos 

Anexos I, II, III, V, VI e VII. 

1.2 – Faz parte integrante deste Contrato, para todos os fins de direito, independentemente de 

transcrição, e obrigando-se as partes em todos os seus termos, o Edital e seus anexos, bem como a 

proposta apresentada pela CONTRATADA no procedimento licitatório que deu origem a este 

contrato. 

1.3 – A quantidade de cargos a serem contemplados poderá ser alterada, a exclusivo critério do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, de acordo com o Artigo 

65, parágrafo 1°, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA II – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

2.1 – Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e o pagamento de todos os 

emolumentos, taxas e tributos Municipais, Estaduais e Federais que incidam ou venham a incidir 

sobre o fornecimento objeto deste Instrumento. 

2.2 – Comparecer, sempre que solicitado, em horário estabelecido pelo Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, a fim de receber instruções e acertar 

providências, incidindo a CONTRATADA, no caso de não atendimento desta exigência, na multa 

estipulada neste Contrato. 
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2.3 – Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, sobre qualquer ocorrência ou anormalidade que 

venha a interferir no objeto do presente contrato. 

2.4 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 

legislação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, securitária ou comercial, além de não 

responsabilizar-se pelo trato e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, pelas 

despesas tributárias e outras obrigações congêneres, decorrentes da assinatura e execução do 

presente instrumento contratual, ficando, ainda, a CONTRATADA responsável por todas as 

despesas necessárias à realização dos serviços, custos do material necessário para a execução do 

objeto, custos pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada na execução dos 

trabalhos e demais despesas indiretas e decorrentes da execução do presente contrato, cujo 

cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA. 

2.5 – Também são obrigações da CONTRATADA: 

a. Fornecimento, em regime de Empreitada Global, conforme especificações previstas pela 
CONTRATANTE e anexadas ao Edital de CONVITE; 

b. Fornecimento de mão de obra especializada e material, onde determinado, para a execução 
completa dos serviços; 

c. Respeitar as regras de comportamento e conduta nas dependências do ITUPREV e áreas 
comuns do Prédio onde os serviços serão prestados; 

d. Respeitar estritamente os horários de obras do prédio que são: 
 Dias Úteis:  SEG a SEX das 18h às 06h 
   SAB e DOM das em período integral até as 06h da SEG 

e. Acompanhamento Técnico, por Engenheiro, sendo este responsável pela qualidade na 
execução dos Serviços. Possuir em seu quadro funcional profissionais qualificados 
devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro nos respectivos 
conselhos; 

 
2.6 - A CONTRATADA deverá dispor de todo equipamento necessário para a execução plena do 
objeto. 
 
2.7 - Os serviços deverão ser concluídos no prazo de até 60 (sessenta dias), sendo considerado 
como concluído na data de emissão de parecer do Gestor desse Contrato. 
 

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

São obrigações da CONTRATANTE: 

 

3.1 – Fornecimento de água, energia elétrica 110/220 V; 

3.2 - Fornecimento acesso às instalações e de área liberada e desimpedida; 

3.3 - Autorização, junto à Administração do prédio, para serviços fora do horário 

comercial e finais de semana, quando for o caso; 

3.4 - Informações e definições necessárias ao bom andamento dos trabalhos 

 

CLÁUSULA IV – DAS DESPESAS 

 

4.1. Os recursos necessários para fazer face às despesas deste contrato serão de responsabilidade 
do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV e atendida pela dotação 
orçamentária própria do orçamento vigente, sob as rubricas  nº   3.3.90.39.16  e    4.4.90.51.91. 
constante do exercício de 2020 e subsequente. 
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CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 

 
5.1. O pagamento pela prestação dos serviços objeto será efetuado em 02 (duas) parcelas, em 10 
(dez) dias fora a quinzena, após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, sendo a 1ª parcela após 30 dias 
de execução dos serviços contratados e a 2ª ao término da obra, ambas obrigatoriamente 
precedidas de aprovação pela empresa de acompanhamento de obra e de responsável da 
Autarquia Municipal requisitante, pagamentos feitos por meio de depósito em conta corrente a ser 
indicada pela licitante. 
 
5.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir 
após a sua reapresentação e aprovação pelo ITUPREV. 
 
5.3. Em caso de eventuais atrasos nos pagamentos das Notas Fiscais/Faturas mensais, o 
CONTRATANTE pagará os valores devidos atualizados monetariamente de acordo com a variação 
do INPC ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, calculados entre a data prevista para o 
adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento, e 2% (dois por cento) de multa pró-rata 
sobre o valor nominal devido. 

 

CLÁUSULA VI – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

REAJUSTE 

 

6.1 – O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da assinatura, iniciando-

se em ....... /...... /...... e encerrando-se em ...../........../ ......., podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

 

6.2 - O prazo de execução dos serviços será de 02 (dois) meses, contados a partir da Ordem de 

Início dos Serviços, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

 

6.3 – A prorrogação do presente contrato, caso, comprovadamente necessária, somente será 

efetuada mediante justificativa expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da 

outra, antes do limite fixado para seu término, desde que verificada a conformidade com os 

preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

6.4 - O preço ofertado em ata permanecerá fixo e irreajustável. 

 

6.5 A execução dos serviços objeto do presente certame será efetuada em regime de empreitada 

por preço global. 

CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1 - Este contrato será rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, no todo ou em parte, de 

pleno direito, a qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades, independente de 

ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA na vigência do 

presente contrato cometer quaisquer das infrações dispostas na legislação específica, além da 

aplicação das sanções previstas neste Contrato e no Edital que deu origem a este ajuste. 

 

7.2 - O presente contrato poderá ainda ser rescindido havendo motivo justo, devendo ser 

expressamente denunciado com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias, ou ainda a 

CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 

no art. 78, inciso I a XII, da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
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CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

8.1. A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o serviço objeto deste certame, dentro do 

prazo estabelecido pelo ITUPREV, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

ficando sujeito à: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

c) suspensão temporária de participar de Licitação e contratar com o Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Municipais de Itu – ITUPREV pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 

art. 87 da Lei 8.666/93. 

8.1.1. As sanções previstas nas alíneas "a”, “c" e "d" poderão também ser aplicadas 

concomitantemente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado a partir da data da notificação.  

8.2. Aquele que fizer declaração falsa, deixar de apresentar as condições de habilitação exigidas, 
bem como atrapalhar ou retardar a execução do presente CONVITE, ficará sujeito à aplicação de 
multa no valor de 10% (dez) por cento do total global de sua proposta, além de ficar suspenso 
temporariamente de participar de Licitação e contratar com o Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Itu – ITUPREV pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

 

8.3. Fica assegurada à CONTRATANTE a faculdade de rescindir totalmente o contrato decorrente 
do presente CONVITE, sem que ao fornecedor assista o direito de qualquer indenização, nos 
casos de: 

a) Prestação de serviços que não esteja de pleno acordo com o especificado nos Anexos I, II, III,  
VI e VII; 

b) Falência, recuperação judicial, liquidação amigável ou judicial. 

 

CLÁUSULA IX – DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

 

Constituirá encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 

despesas decorrentes da formalização deste contrato.  

 

CLÁUSULA X – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem 

prévia anuência da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA XI – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 

Será providenciado, pela CONTRATANTE, até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte da assinatura 

do presente contrato para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, a publicação na 

Imprensa Oficial, em resumo do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA XII – DO SUPORTE LEGAL 

 

O presente instrumento é firmado de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

suas alterações posteriores. 
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ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 

 

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

legislação tributária, trabalhista, previdência ou securitárias, decorrentes do fornecimento objeto do 

presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA. 

 

13.2 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como, 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 

empregados, prepostos ou subordinado. 

13.3 - Os danos e prejuízos, se ocorrerem, serão ressarcidos à CONTRATANTE, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 

13.4 - Os casos omissos do presente instrumento serão resolvidos de acordo com as disposições 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e nas demais normas pertinentes aos 

contratos. 

13.5 - A tolerância das partes não implica em renovação das obrigações assumidas no presente 

contrato. 

CLÁUSULA XIV – GESTOR DO CONTRATO 

 

A contratante nomeia como gestor do contrato o Sr. Paulo Cesar Peronti Sasso, Diretor 

Administrativo. 

CLÁUSULA XV – DO FORO 

 

Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente contrato, as 

partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Itu, Estado de São Paulo, para dirimir as 

questões da interpretação deste ajuste, e renunciam a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, e por estarem as partes justas e 

CONTRATADAS nas pessoas de seus representantes legais, assinam o presente instrumento em 

04 (quatro) vias de igual teor e forma, em  ..... (......) laudas impressas somente no anverso, sem 

adendos ou entrelinhas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas, para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu – ITUPREV 

Em ....., ................ de 2020. 

 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS                                                                                             TESTEMUNHAS 
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ANEXO VII  

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE –  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE ITU -  ITUPREV 

CONTRATADO –  

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

CONTRATO nº . . . . . . / . . . . . . . . . . ,  datado de . . . . . . / . . . . . . /2020;  

 

OBJETO - 

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

 

                Na qual idade de Contratante e Contratad o,  respect ivamente,  do 

Termo ac ima ident i f icado, e, c ientes do seu encaminhamento ao Tr ib unal  de 

Contas do Estado de São Paulo, para f ins de instrução e julgamento,  damo -

nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 

tramitação processual,  até ju lgamento f inal  e sua publ icação e,  se for  o caso e 

de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,  

exercer  o di re i to de defesa,  in te rpor  recursos e o mais  que couber.  

 

                Outross im, dec laramos estar  c ientes, doravante, de todos os 

despachos e dec isões que v ierem a ser tomadas,  re lat ivamente ao a ludido  

processo, serão publicados no Diár io Of ic ia l do Estado de São Paulo, caderno 

do Poder  Legis lat ivo,  par te do Tr ibunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o art igo 90  da Lei Complementar nº 709 de 14 de janeiro de 

1993,  in ic iando-se a part ir  de então a contagem dos prazos processuais .  

 

 

Em, . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . .  de 2020.  

 

 

CONTRATANTE... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cargo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E-mai l :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

CONTRATADA... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cargo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E-mai l :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ANEXO VII I  

Timbre da empresa 
 

 

TERMO DE PREPOSIÇÃO 

  

_________________________________, pessoa jurídica 

de direito privado inscrita no CNPJ sob o 

nº ____________________, situada à 

______________________________________________ , 

nomeia e constitui como seu preposto o 

Sr(a) __________________________________________ 

portador  do RG nº_______________ e inscrito no CPF 

sob o nº.  __________________para o fim de 

representá-la na LICITAÇÃO CONVITE 001/2020 do 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV na PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, podendo 

este confessar, transigir, concordar, discordar, assinar 

recibos, enfim, praticar todos os atos necessários ao 

deslinde do processo. 

  

Local  , _________ de __________________ de 2020. 

  

 

__________________________________________ 

Assinatura Representante(s) Legal(is) da Empresa  
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