COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
EDITAL DE 20 DE JANEIRO DE 2015
Modalidade: Pregão Presencial nº: 001/2015
Processo Administrativo nº: 005/2015
Tipo: MENOR VALOR GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços e fornecimento de
materiais contemplando reforma e adequação do ambiente para instalação de Call
Center, para uma área estimada de 370 m² em dois pavimentos localizado na
Marginal Norte da Via. Anhanguera, nº 480, Bairro Engordadouro, Jundiaí, SP, CEP:
13.214-666, na futura Incubadora de Tecnologia (incubadora de TI).
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1.

PREÂMBULO
A Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN - torna público que se acha aberto
o processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº: 001/2015 , do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL e que será regido pela Lei Federal n.º 10.520/02
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93, pelo Decreto Municipal n.º 24.275,
de 04/02/13 e pelas normas contidas no presente Edital, pela Lei Complementar
Federal nº 123/06 alterada pela Lei Complementar Federal 147/14, pela Lei Federal
nº 11.488/07 (art. 34). A sessão pública de processamento do Pregão, será realizada
na Rua Ângelo Mazzuia, nº 55 – Jardim Paris – Jundiaí, São Paulo. Os envelopes
"PROPOSTA" e "DOCUMENTOS" deverão ser entregues a partir do início da
sessão pública que será realizada no dia 03 de Fevereiro de 2015, às 09h30
impreterivelmente, junto à Pregoeira e Equipe de Apoio da CIJUN. A sessão será
conduzida pela Pregoeira e equipe de Apoio, designados pela CIJUN.

1.1.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas em Ata e na documentação relativa ao certame.
2.

OBJETO
Contratação de empresa para execução de serviços e fornecimento de materiais
contemplando reforma e adequação do ambiente para instalação de Call Center,
para uma área estimada de 370 m² em dois pavimentos localizado na Marginal Norte
da Via. Anhanguera, nº 480, Bairro Engordadouro, Jundiaí, SP, CEP: 13.214-666, na
futura Incubadora de Tecnologia (incubadora de TI).

3.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO

3.1.
Até três dias úteis anteriores à data da Sessão Pública fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre
o ato convocatório do Pregão.
3.2.
As solicitações referidas na cláusula 3.1 poderão ser obtidas por um dos
seguintes meios, devendo todos eles conter identificação do número do Pregão
objeto da consulta, a serem endereçados à Companhia de Informática de Jundiaí –
CIJUN:
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a.
Protocolo: Rua Angelo Mazzuia, nº 55 Jardim Paris – Jundiaí-SP de 2ª a 6ª
feira – das 9 h às 17 h.
b.
Sedex: Rua Angelo Mazzuia, nº 55 Jd. Paris - Jundiaí–SP –CEP 13209-210.
c.
Fax: 11 – 4521-4754 das 9h às 17h
d.
Correio eletrônico: compras@cijun.sp.gov.br
3.3.
As respostas serão fornecidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a todas
as licitantes por meio de ofícios datados, mediante comprovantes via fax ou e-mail.
3.4.
Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato licitatório.
3.5.
A impugnação do Edital deverá estar devidamente fundamentada e
endereçada ao Presidente da CIJUN, poderá ser feita por intermédio do fac-símile
(11 4521-4754) ou e-mail (compras@cijun.sp.gov.br), desde que sejam enviados os
originais no prazo de 24 horas onde deverá ser protocolada na Rua Angelo Mazzuia,
nº 55 Jardim Paris – Jundiaí –SP de 2ª a 6ª feira – das 9 h às 17 h.
3.6.
A impugnação será dirigida à autoridade superior que decidirá no prazo de 48
(quarenta e oito) horas. As respostas serão fornecidas a todas as licitantes por meio
de ofícios datados, mediante comprovantes via fax.
3.7.
Maiores esclarecimentos
compras@cijun.sp.gov.br.
4.

poderão

ser

obtidos

através

do

e-mail

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.
Poderão participar deste certame licitatório todos os interessados do ramo de
atividade pertinente ao objeto do serviço e que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital, observando-se as devidas ressalvas às
Micro e Pequenas Empresas, conforme Lei Complementar nº 123/06, alterada pela
Lei Complementar 147/14.
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4.2.
Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionem no país,
empresas declaradas inidôneas para licitar e contratar com o poder público ou,
ainda, suspensas de participar de licitações realizadas pela Companhia de
Informática de Jundiaí - CIJUN, empresas que estejam em processo de falência ou
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.3.
Não será aceita participação de empresa impedida para licitar junto a
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal,
Estadual ou Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97
da Lei Federal n.º 8.666/93.
4.4.
Os documentos, apresentados para a habilitação, deverão estar em nome da
licitante e com mesmo número de CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
4.5.
Maiores esclarecimentos
compras@cijun.sp.gov.br.
5.

poderão

ser

obtidos

através

do

e-mail

DO CREDENCIAMENTO

5.1.
Iniciada a sessão, à Pregoeira convocará os licitantes para que apresentem
os documentos de credenciamento. Para o credenciamento deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
a.
tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
b.
tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular
ou credenciamento, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos
para formular lances, negociar preços, interpor recursos e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre
os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
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c.
em se tratando de instrumento particular de procuração ou credenciamento,
deverá ser apresentado o contrato social ou outro instrumento de mandato que
demonstre os poderes legais do subscritor.
5.2.

Modelo de credenciamento:

5.3.
O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo
documento oficial de identificação (com foto).
5.3.1.

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

5.4.
A ausência dos documentos de representação impedirá a manifestação do
representante da licitante.
5.5.
O documento de credenciamento ou procuração ou de representação legal,
deverá ser apresentado fora dos envelopes de proposta e documentação.
5.6.
As microempresas e empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/06,alterada pela Lei Complementar 147/14.
5.7.
Deverão apresentar a declaração (conforme modelo Anexo 3) juntamente
com os documentos de credenciamento.
5.7.1.
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma
estabelecida no subitem anterior, interpretar-se-á como renúncia tácita aos
benefícios da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.
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5.7.2.
As empresas que apresentarem a declaração de que trata o item 5.6 serão
responsáveis pela veracidade das informações.
5.7.3.
Apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de
acordo com o modelo Anexo 3, deste Edital.
6.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1.
ENVELOPE 01: O envelope deverá estar fechado e indevassável, contendo
em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
RAZÃO SOCIAL
TEL/FAX
E-MAIL
ENDEREÇO/CEP/CIDADE
6.1.1.

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos/informações:

a.
Razão social, endereço/CEP/Cidade, CNPJ;
b.
Número do processo e do Pregão;
c.
Preço global do serviço, em moeda corrente nacional;
d.
Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta)
dias;
e.
Número da conta corrente de pessoa jurídica, agência, nome do banco onde
serão realizados os pagamentos.
6.2.
A proposta deverá ser elaborada, em única via, em papel timbrado da
empresa e redigida em idioma português, com suas páginas numeradas
sequencialmente e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador.
6.2.1.
Os preços ofertados pelos licitantes deverão contemplar, se o caso, desconto
proveniente do benefício fiscal de desoneração da folha de pagamento, previsto na
Lei nº 12.546/2011, em atenção ao que dispõe o Comunicado SDG nº 44/2013 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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6.3.
A proposta deverá ser elaborada, em única via, em papel timbrado da
empresa e redigida em idioma português, com suas páginas numeradas
sequencialmente e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurado de acordo com o modelo constante no Anexo 2.
6.4.
Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente
no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.5.
O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.6.
As propostas deverão apresentar o valor global da contratação, sendo vedada
a imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem
apenas um preço total.
6.7.
O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida na
proposta, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
6.8.
Os preços apresentados deverão ser fixos e irreajustáveis, e neles deverão
estar computados todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas,
taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única
e exclusivamente da contratada.
6.9.
Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
6.10.
As demais condições comerciais da proposta, como descrição do objeto,
quantidade, unidade de fornecimento, local de entrega, prazo de entrega e garantia
mínima, quando estabelecidas no Anexo 1 que integra o presente Edital, serão
tacitamente aceitas pela licitante, no ato de envio de sua proposta comercial.
7.

DA HABILITAÇÃO

7.1.
Para fins de habilitação nesta licitação, será exigida da(s) licitante(s) que
ofertou(aram) o(s) menor(es) preço(s) a apresentação dos seguintes documentos:
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7.2.
ENVELOPE 02: O envelope deverá estar fechado e indevassável, contendo
em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
RAZÃO SOCIAL
TEL/FAX - E-MAIL
ENDEREÇO/CEP/CIDADE
7.3.REGULARIDADE JURÍDICA:
7.3.1.

Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.3.2.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
7.3.3.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
7.3.4.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente.
7.3.5.
OBSERVAÇÃO: Os documentos relacionados nos itens 7.3.1 a 7.3.4 não
precisarão constar do Envelope “2” Documentos de Habilitação, se tiverem sido
apresentados para credenciamento neste Pregão.
7.4.REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;
7.4.2.Prova da regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
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7.4.3.Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de
certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s),
expedida(s) pela Secretaria do Estado da Fazenda.
7.4.4.Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de
certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s) aos
tributos mobiliários, expedida(s) pelo Município correspondente ao domicílio ou sede
do licitante.
7.4.5.Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (mobiliários),
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto desta licitação.
7.4.6.Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), comprovada por meio do Certificado de Regularidade de Situação.
7.4.7.Prova de situação regular perante a Seguridade Social (INSS), comprovada por meio
da certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, relativa às
contribuições previdenciárias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita
Federal;
7.4.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT),
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;
7.4.9.Por força da Portaria nº 358/14, do Ministério da Fazenda, de 09/09/2014, as
empresas que emitirem, à partir de 03/11/2014, Certidão Conjunta Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa como prova da regularidade fiscal para todos os
tributos FEDERAIS, poderão apresentá-la em substituição às Certidões constantes
dos subitens 7.4.2 (Fazenda Federal) e 7.4.7 (INSS) deste Edital.
7.4.10.A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação
das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de
negativas.
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7.5.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.5.1.Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física,
emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da data da
apresentação dos documentos;
7.5.1.1.Para as licitantes sediadas em locais em que a verificação é centralizada, será
aceita uma única certidão;
7.5.2.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, nos termos do art. 31, I, da Lei
8.666/93, mediante a apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento do livro
diário com registro na Junta Comercial, Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultados.
7.5.3.As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), com a
utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar,
em documentos impressos extraídos do livro digital, o Balanço Patrimonial, a
Demonstração de Resultado, os Termos de abertura e Encerramento do livro digital.
7.5.4.Para fins de comprovação da boa situação financeira, a LICITANTE deverá
apresentar resultado igual ou maior do que 1,0 (um), no Índice de Liquidez Geral
(ILG), nos Índices de Liquidez Corrente (ILC) e no Índice de Solvência Geral (ISG),
que serão calculados através das fórmulas apresentadas abaixo, as quais deverão
estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, assinado por Contador, ou
profissional equivalente devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional
de Contabilidade e juntado ao Balanço:
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7.6.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.6.1.A empresa participante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um), atestado de
capacidade técnica (igual ou superior), emitido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove aptidão para o desempenho anterior de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da
presente licitação.
7.7.DECLARAÇÕES:
7.7.1.Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, de que não utiliza mão-de-obra infantil, conforme disposto na Lei Federal
n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999 de acordo com o modelo Anexo 3 deste Edital.
7.7.2.Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administração, conforme modelo do Anexo 3 deste Edital.
7.7.3.Termo de Vistoria Técnica – Anexo B, que integra o Termo de Referência, Anexo 1
deste edital.
11
Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900 – Jundiaí – SP
Tel : (11) 4589-8824 – Fax : (11) 4521-4754 - www.cijun.sp.gov.br

7.8.DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:
7.8.1.As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida dentro do prazo de validade, para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.8.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da CIJUN, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
7.8.3.A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93,
sendo facultado à CIJUN convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, na forma dos incisos XVI e XXIII da Lei Federal nº 10.520, c/c o art.
45, II, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.
7.9.DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.9.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias anteriores à
data de início da sessão.
7.9.2.Os documentos que em seu corpo estiver descrito que só é válido no original
deverão ser apresentados somente no original.
8.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1.
No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital será aberta à sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.
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8.2.
Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão à Pregoeira a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
modelo Anexo 3 deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os
documentos de habilitação.
8.3.
Após a abertura do primeiro envelope “proposta”, não será possível a
admissão de novos participantes no certame.
8.4.
A análise das propostas pela Pregoeira visará à verificação ao atendimento
das condições estabelecidas, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não
atenda às especificações, quantidades, prazos e condições fixados neste Edital e
seus anexos.
8.5.
A Pregoeira poderá suspender a sessão do Pregão para melhor avaliação das
propostas.
8.6.
As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a.
A seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10%
(dez por cento) superiores àquela;
b.
Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até
o máximo de 03 (três).
c.
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
d.
No caso de empate dos preços propostos será feito sorteio para definição da
ordem de preferência do lance.
8.7.Para efeito de seleção será considerado o menor valor global ofertado para o objeto
desta licitação.
9.

DOS LANCES

9.1.
A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas
a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço
e os demais em ordem decrescente de valor.
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9.2.
A redução mínima admitida para cada lance será estabelecida pela Pregoeira
por ocasião da etapa de lances.
9.3.
A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
10.
10.1.

DO JULGAMENTO
O julgamento será feito levando-se em conta o menor valor global ofertado.

10.2.
Encerrada a etapa de lances será feita a grade de classificação, na ordem
crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço
ofertado.
10.3.
Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
10.4.
A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
obtenção de uma melhor proposta.
10.5.
Após a negociação a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço
global, decidindo motivadamente a respeito.
10.6.
É prerrogativa da Pregoeira, depois de analisadas as limitações do mercado, e
outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a preços, optar pela repetição da
licitação, ou, ainda, pela suspensão do Pregão ou sua revogação.
10.7.
Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não
atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente
inexequíveis.
10.8.
Considerar-se-ão como manifestamente inexequíveis os preços que não
tiverem sua viabilidade demonstrada depois de realizada diligência, a critério da
Pregoeira, nos termos dos itens 10.9 e 10.10.
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10.9.
Caso a pregoeira entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo
para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
10.10.

Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:

a.
Planilha de custos elaborada pela licitante;
b. Documento que comprove contratação
semelhantes;

em

andamento

com

preços

10.11.
Verificada a inexequibilidade do preço, a pregoeira poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
10.12.
Considerada aceitável a oferta de menor preço global, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
10.13.
Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital,
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
10.14.
Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará
as condições de habilitação e assim sucessivamente até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, hipótese em que será
declarado vencedor.
10.15.A vencedora deverá, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, encaminhar
proposta escrita e no mesmo formato do Anexo 2 deste edital, com os valores
ajustados, de forma linear, em relação ao menor lance proposto ou valor negociado
durante a sessão do pregão
11.

DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

11.1.
Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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11.2.
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
11.3.
Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-seá da seguinte forma:
I.

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II.
não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 11.2, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;
III.
no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 11.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.4.
Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.5.
O item 11.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.6.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
12.
DOS RECURSOS
12.1.
No final da sessão, a licitante interessada em recorrer deverá manifestar
imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias
úteis para apresentação de razões de recurso, ficando as demais licitantes desde
logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
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12.2.
A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto do certame pela
Pregoeira à licitante vencedora, bem como o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.
12.3.
Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
13.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1.
A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando
inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação
do resultado pela autoridade competente.
13.2.
Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade
dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao
licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
13.3.
A decisão de Adjudicação e Homologação será publicada na Imprensa Oficial
do Município de Jundiaí.
14.

DA CONTRATAÇÃO

14.1.
Após a homologação do resultado da presente licitação, será elaborado
Contrato, cuja minuta integra o presente edital, e será convocado o vencedor para a
sua assinatura, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua
convocação.
14.2.
O mesmo prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação
será aplicado para assinatura: dos termos de acréscimos ou supressões e
prorrogações que se fizerem necessários.
14.3.
O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, por
igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado.
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14.4.
Constituem motivos para a rescisão do Contrato as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
14.5.
A execução do objeto do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada
pelo gestor do contrato, que anotará em registro próprio qualquer ocorrência havida
que esteja em desacordo com os termos do ato convocatório, seus Anexos ou deste
instrumento contratual, determinando, em decorrência disto, o que for necessário à
regularização das falhas observadas.
14.6.
A CONTRATADA deverá garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos
para todos os fornecimentos e serviços descritos no Termo de Referência, Anexo 1
do edital.
14.7.
A CONTRATADA se obriga a manter sigilo e não divulgar informações a que
vier a ter acesso em decorrência da prestação de serviços.

15.

CONDIÇÕES E PRAZOS DE EXECUÇÃO

15.1.
A execução dos serviços objeto desta Licitação deverá ser realizada em
conformidade com o descrito nas especificações descritas do Termo de Referência,
Anexo 1.
15.2.
O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, em razão
de garantia.
16.

PAGAMENTO

16.1.
A contratada deverá apresentar Nota Fiscal por ocasião da realização dos
serviços, acompanhada das certidões do FGTS, CNDT e INSS atualizadas, que
deverão ser entregues no setor Financeiro da CIJUN, sem qualquer correção
monetária.
16.2.

O pagamento será realizado em 15 dias após o aceite final dos serviços.
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16.3.
Os números do contrato, do processo e das parcelas de pagamento deverão
constar no corpo da nota fiscal, bem como o detalhamento dos impostos devidos e o
líquido a receber.
16.4.
Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser
endereçada exclusivamente ao e-mail: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como
o respectivo arquivo XML.
16.5.
A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de
entregar no setor Financeiro da CIJUN, os demais documentos exigidos em contrato.
16.6.
A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item
16.2, a partir da data de sua reapresentação.
16.7.
A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será
enviado junto com a fatura ou de depósito bancário em conta corrente em nome da
CONTRATADA, informado na sua proposta de preço.
16.8.
Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser deduzidas,
de pleno direito, pela CIJUN:
a.
Multas previstas no presente ajuste;
b.
As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade
competente, em decorrência do descumprimento, pela Contratada, de leis ou
regulamentos aplicáveis à espécie;
c.
Cobranças indevidas.
d.
Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
16.9.
As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por
conta dos recursos próprios da CIJUN;
17.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do
contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a
aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE:
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17.1.1.Advertência por escrito;
17.1.2.Multa, garantida a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
a.
Pela entrega parcial do presente ajuste, 0,33% (trinta e três décimos por
cento) do valor contratado, por dia corrido de atraso, até que se efetive o
cumprimento do ajuste.
b.
Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global do
contrato.
c.
10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento / serviço não realizado, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega / execução de objeto com vícios
ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe
o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
17.2.
Independentemente da apuração de responsabilidade e da incidência da
multa prevista no item 17.1.2, a CIJUN poderá aplicar as demais penalidades
previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, em decorrência de inadimplência
contratual, notadamente nas circunstâncias abaixo:
17.2.1.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº
8.666/93 e no art. 26, § 1º.
17.2.2.Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.
17.3.
São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:
17.3.1.Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra
prevista em contrato ou instrumento equivalente;
17.3.2.Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço
ou de suas parcelas;
17.3.3.Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à CIJUN;
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17.3.4.Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
17.3.5.Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
17.3.6.Prestação de serviço de baixa qualidade;
17.3.7.Não assinar o contrato.
17.4.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no item 17.1.
17.5.
A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE.
17.6.
As sanções relacionadas nos itens 17.2.1 e 17.2.2 também poderão ser
aplicadas àquele que:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
Apresentar declaração ou documentação falsa;
Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.

17.7.
O montante da multa poderá, a critério da CIJUN, ser cobrado de imediato ou
compensado com valores de pagamentos devidos ao adjudicatário, independente de
qualquer notificação, garantida a prévia defesa.
17.8.
Na hipótese da licitante apresentar documento falso ou cometer fraude fiscal,
declarar-se falsamente como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, ou apresentar as demais declarações de maneira falsa, o ocorrido, além
das sanções administrativas mencionadas será comunicado ao Ministério Público.
17.9.
Para os fins do item 17.6, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei 8.666/93.
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18.DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1.
As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança
do futuro contratado.
18.2.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
pregão.
18.3.
É facultada à Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar ou ter sido providenciado no ato da sessão pública.
18.4.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que
caiba direito a qualquer indenização.
18.5.
Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
sua proposta e a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
18.6.
Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.7.
O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado contratado.
18.8.
Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos
licitantes presentes.
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18.9.
As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
18.10.
Os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas ficarão à
disposição dos interessados na CIJUN para serem retirados após a publicação da
homologação e/ou do correspondente contrato. Decorridos 10 (dez) dias sem a
retirada dos envelopes, os mesmos serão destruídos.
18.11.
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das Leis
n° 8.666/93 e 10.520/02.
18.12.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
18.13.
A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos creditórios do
mesmo.
18.14.
Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera
administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí para eventuais ações
judiciais, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.

ANEXOS DO PRESENTE EDITAL

Anexo 1 - Termo de Referência
Anexo 2 - Modelo de Proposta
Anexo 3- Modelo das Declarações
Anexo 4 - Minuta de Contrato
Jundiaí, 20 de Janeiro de 2015.

_____________________________________________
José Luiz Ferragut
Diretor Presidente Interino
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Anexo 1 - Termo de Referência
1.
Objeto: O objeto do presente Termo de Referência constitui na contratação
de empresa para execução de serviços e fornecimento de materiais contemplando
reforma e adequação do ambiente para instalação de Call Center, para uma área
estimada de 370 m² em dois pavimentos localizado na Marginal Norte da Via.
Anhanguera, nº 480, Bairro Engordadouro, Jundiaí, SP, CEP: 13.214-666, na futura
Incubadora de Tecnologia (incubadora de TI).
1.1

A empresa LICITANTE para a execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência deverá possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos
serviços executados, utilizando materiais, equipamentos, ferramentas e mão
de obra de boa qualidade.

1.2

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações
para serviços desta natureza, obedecendo às normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

1.3

A empresa LICITANTE deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda
assistência técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo
equipamento de segurança e materiais necessários a uma execução perfeita
dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos
estabelecidos.

1.4

Todos os processos construtivos, serviços e materiais deverão atender as
seguintes premissas:
a) Estabilidade estrutural;
b) Durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos processos
convencionais;
c) Execução de regularização de base em condições perfeitas para aplicação
de materiais de acabamento, utilização de materiais de primeira qualidade
e mão de obra especializada;
d) Normas de segurança;
e) Normas técnicas pertinentes.
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1.5

O presente projeto poderá ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo a
critério exclusivo da CIJUN, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixará as implicações e acertos decorrentes, visando a continuidade
dos serviços. Modificações no projeto ou colocação de materiais não
especificados poderão ou não ser aceitas, mediante prévia consulta aos
consultores da CIJUN:

1.6

As especificações constituem a referência com relação aos serviços a serem
executados e materiais a serem empregados:

1.7

Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade e serão
submetidos à aprovação da CIJUN, que poderá impugnar seu emprego
quando em desacordo com as especificações, normas técnicas ou
inadequadas para serem aplicadas nas obras:

1.8

O padrão de qualidade deverá ser obtido por meio de controle e testes, os
quais deverão ser submetidos à CIJUN que poderá sugerir, impugnar, em
parte ou em todo, seu emprego quando contrário ao uso, higiene, saúde e
conforto.

1.9

Materiais ou produtos serão considerados como similares quando possuírem
as mesmas peculiaridades e características dos especificados neste Termo
de Referência, em seus anexos e estiverem de acordo com normas da ABNT.

1.10 Não será permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela CIJUN.
1.11 Todos os materiais, equipamentos, utensílios, EPIs e métodos executivos
deverão seguir as recomendações, práticas usuais e as peculiaridades
pertinentes, mesmo que não estejam explicitamente citadas.
1.12 É vedado aos licitantes na fase de contratação, sem prévia comunicação,
modificar alterar as qualidades ou quantidades previstas neste Termo de
Referência e seus anexos.
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1.13 Para efeito da interpretação de divergências entre os documentos contratuais
fica estabelecido que:
a) Em caso de divergência entre as especificações e o praticado pela rotina,
prevalecerá o primeiro;
b) Em caso de divergência entre as especificações e as recomendações dos
fabricantes dos produtos, prevalecerão os segundos;
c) Em caso de divergência entre as quantidades, dimensões e qualidades, a
CIJUN, sob consulta prévia, definirá o procedimento correto;
d) Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e das
especificações, será consultada a CIJUN.
1.14 Os projetos fornecidos previamente pela CIJUN deverão ser analisados pela
licitante que, encontrando omissão, contradição, especificação ou
determinação que contrariem as normas técnicas ou que possam causar
prejuízos técnicos ou econômicos, deverá comunicar a CIJUN.
1.15 A LICITANTE deverá verificar todas as medidas no local da obra, antes do
inicio dos serviços e qualquer divergência encontrada deverá ser comunicada,
por escrito a CIJUN, que se pronunciará também por escrito, para que sejam
tomadas as providências necessárias.
1.16 A LICITANTE deverá fornecer e conservar, pelo período em que for
necessário, equipamentos e ferramentas suficientes e em perfeitas condições
de uso; contratar mão de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter
em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, que assegurem
uma marcha satisfatória de todas as etapas dos serviços.
1.17 A CIJUN, através de sua fiscalização, poderá exigir inclusão de pessoal que
julgar necessário para a execução direta, para o bom desempenho dos
serviços e fornecimento de informações.
1.18 Os funcionários pertencentes ao quadro da empresa LICITANTE deverão
portar identificação individual e uniforme para acessar os locais de execução
dos serviços.
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1.19 A CIJUN poderá, com a devida motivação, solicitar a LICITANTE a
substituição, o remanejamento e até a retirada do local dos serviços de
funcionários do quadro da LICITANTE quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos serviços.
1.20 A LICITANTE deverá dispor de todos os equipamentos e sistemas de
proteção individual e coletiva na obra e em todas as frentes de trabalho, de
modo a atender plenamente às necessidades dos serviços e à legislação em
vigor.
1.21 A CIJUN poderá solicitar normas e especificações da ABNT e dos fabricantes,
pertinentes aos elementos a serem empregados ou construídos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.
1.22 É a LICITANTE obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e
execução dos serviços contratados.
1.23 À CIJUN será assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e
serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a LICITANTE e sem
que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida,
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de
Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em
serviço executado ou material posto na obra.
1.24 É a LICITANTE obrigada a retirar da obra, imediatamente após a solicitação
da CIJUN, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado sua que, a
critério da CIJUN, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.
1.25 A empresa LICITANTE assumirá integral responsabilidade pela boa execução
e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com estas especificações,
demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes
da realização dos referidos trabalhos.
1.26 A modulação e as dimensões dos painéis (forros, vidros, divisórias,
luminárias) serão decorrência do projeto arquitetônico e da modulação dos
fabricantes.
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2.

Justificativa

A Prefeitura Municipal de Jundiaí possui uma área no distrito industrial de
Jundiaí onde será implantado o projeto de Incubadora de Tecnologia (incubadora de
TI).
Para a CIJUN, como empresa pública de tecnologia da Informação, foi
reservado um espaço para instalação do setor de Call Center.
Para que a CIJUN possa utilizar o local será necessária a contratação de
empresa para execução das adequações necessárias, com fornecimento de mão de
obra e materiais.
3.

Local da execução

O prédio, onde será executado o objeto deste Termo de Referência está
localizado na Marginal Norte da Via. Anhanguera, nº 480, Bairro Engordadouro,
Jundiaí, SP, CEP: 13.214-666.
4.

Prazos Estimados

4.1.

O prazo para execução do presente objeto é de até 60 (sessenta) dias
corridos após a assinatura do contrato.

5.

Forma de Pagamento

5.1.

O pagamento será realizado em 15 dias após o aceite final dos serviços.

6.

Confidencialidade

6.1.

Todos os trabalhos executados pela LICITANTE serão de propriedade da
CIJUN, e não poderão ser reproduzidos ou divulgados sem prévia e expressa
autorização desta.

7.

Considerações gerais

7.1.

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante
deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
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acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sextafeira, das 08 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (11) 4589-8595, com o Sr. João Carlos Vilela de
Matos.
7.2.

Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente
identificado.

7.3.

Os acréscimos e supressões dos serviços, somente poderão ser realizados
após a lavratura de termo aditivo ao contrato ou instrumento equivalente;

7.4.

A CIJUN fornecerá todos os documentos necessários à prestação dos
serviços.

7.5.

Deverão ser observadas e rigorosamente obedecidas:








Normas ABNT;
Legislação pertinente ao fim a que se destina a obra;
Resolução RDC-50/02 e RDC 189/03 da ANVISA
Lei de Uso e Ocupação do Solo da PMJ específica para o local da
obra.
Código de Obras da PMJ em vigor;
Regulamento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
Normas das concessionárias de serviços públicos.

7.6. Demais informações necessárias estão previstas no ANEXO I, I-A, I-B, I-C, ID, I-E e I-F.
8.

Quantitativo:

DESCRIÇAO

QUANTI
DADE

ITEM

REFERENTE A

Un.

1

DEMOLIÇÃO

PORTA COM BATENTE

3,00

Un.

2

DEMOLIÇÃO

ALVENARIA - AMPLIAÇÃO DO VÃO EXISTENTE PARA
PORTAS COM 90 cm VÃO LIVRE PARA CADEIRANTES

2,00

Un.
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ESCADA EM ALVENARIA EXISTENTE, DE ACESSO DA
ÁREA EXTERNA PARA A DOCA CARGA E DESCARGA

1,00

Un.

CONSTRUÇÃO

RAMPA DE ACESSO DA ÁREA DA INCUBADORA PARA O
PAV TÉRREO CALL CENTER

1,00

Un.

5

CONSTRUÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FECHANDO O ACESSO DA
PORTA PRINCIPAL DO TÉRREO - 1,00 X 2,15

2,15

m²

6

CONSTRUÇÃO

ESCADA EM ALVENARIA 1,20 LARGURA X 1,50
COMPRIMENTO, DEGRAU 30 cm X 15 cm APROXIMADO
(CONFERIR IN LOCO)

1,00

Un.

7

CONSTRUÇÃO

RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM 4,00
m COMPRIMENTO E 1,34 m DE LARGURA I=8%, DESNÍVEL
0,45 cm APROXIMADAMENTE

1,00

Un.

8

HIDRÁULICA

EXECUTAR PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO

2,00

Un.

9

HIDRÁULICA

EXECUTAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA TANQUE

1,00

Un.

HIDRÁULICA

ALTERAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA BACIA
PARA DEFICIENTE FÍSICO E PIA PARA DEFICIENTE
FÍSICO

1,00

Un.

3

DEMOLIÇÃO

4

10

11

REGULARIZAÇAO
REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO
PISO

162,66

m²

12

ASSENTAMENTO
DE PISO

PISO TIPO PAVIFLEX 30 X 30 - 3 mm – FORNECIMENTO e
INSTALAÇÃO

162,66

m²

13

ASSENTAMENTO
DE RODAPÉ

RODAPÉ PAVIFLEX

119,02

ml

14

FORRO

EXECUÇÃO DE FORRO ACÚSTICO E TÉRMICO PAV.
SUPERIOR - FIBRA MINERAL

77,01

m²

15

FORRO

EXECUÇÃO DE FORRO ACÚSTICO E TÉRMICO PAV.
TÉRRO - FIBRA MINERAL

85,65

m²

16

CAIXILHOS

ESQUADRIAS EM ALUMINIO 2,00 X 1,20 X 0,15 - ALUMÍNIO
COR: NATURAL/ BRANCO/BRONZE + VIDRO MINIROEAL VIDRO COR: BRONZE OU FUME

16,00

Un.

17

CAIXILHOS

ESQUADRIAS EM ALUMINIO 1,00X1,00X0,15 - ALUMÍNIO
COR: NATURAL/ BRANCO/BRONZE + VIDRO MINIROEAL VIDRO COR: BRONZE OU FUME

2,00

Un.

18

PORTAS

BATENTE + PORTA EM MADEIRA OCA, LISA ,USO
INTERNO, VERNIZ, CONJUNTO COM DOBRADIÇAS PARA BANHEIRO DEFICIENTE FÍSICO VÃO LIVRE DE
0,90X2,10

1,00

Un.

19

PORTAS

BATENTE + PORTA EM MADEIRA OCA, LISA ,USO
INTERNO, VERNIZ, CONJUNTO COM DOBRADIÇAS ACESSO PARA ALA CIJUN PAV TÉRREO VÃO LIVRE
0,90X2,10

1,00

Un.

20

FECHADURA

FECHADURA PARA BANHEIRO

1,00

Un.

21

FECHADURA

FECHADURA PARA ÁREA EXTERNA

1,00

Un.

22

TANQUE

TANQUE COM GABINETE INFERIOR, MALHA FLEXÍVEL,
SIFÃO FLEXÍVEL, VÁLVULA, PARAFUSOS

1,00

Un.
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23

24

25

BACIA

BACIA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE FÍSICO
MODELO VOGUE PLUS P 510 OU P51 DECA COR 17 OU
SIMILAR; PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, LIGAÇÕES
FLEXÍVEIS

1,00

Un.

PIA

CUBA L15 COR 17 LINHA IZY DECA (RESPEITAR MEDIDAS
DA CUBA, PODE SER ADOTADA OUTRA MARCA DESDE
QUE RESPEITE AS MEDIDAS 0,30 PROFUNDIDADE 0,40
LARGURA, SEM COLUNA DE SUSTENTAÇÃO, APOIADA
NA ALVENARIA) VÁLVULA, LIGAÇÃO MALHA FLEXÍVEL,
PARAFUSOS, SIFÃO FLEXÍVEL

1,00

Un.

2,00

Un.

BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO COM 90 cm EM INOX

26

ASSENTO

ASSENTO PARA BACIA , DEFICIENTE FÍSICO MODELO AP
521 OU AP 52 DECA OU SIMILAR, COR BRANCO

1,00

Un.

27

TORNEIRA

TORNEIRA PARA TANQUE

1,00

Un.

28

TORNEIRA

TORNEIRA PARA CUBA DEFICIENTE FÍSICO

1,00

Un.

29

LUMINÁRIAS

LUMINÁRIAS PARA BANHEIRO, COM LÂMPADA 60 W ECONÔMICA

4,00

Un.

30

LUMINÁRIAS

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA TIPO LED

6,00

Un.

LUMINÁRIAS

EMBUTIR PAV INFERIOR CALL CENTER - LUMINÁRIA DE
EMBUTIR COM ALETAS PARA 04 LÂMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES T-5 DE 14W. MATERIAL:
CHAPA DE AÇO TRATADA/ACABAMENTO
(PINTURA):ELETROSTÁTICA PÓ /LÂMPADA:
FLUORESCENTE TUBULAR T5 - QUANTIDADE DE
LÂMPADAS UTILIZADAS: 4 SOQUETE: G 5/POTÊNCIA:
14W/REATOR: ELETRÔNICO - COR: BRANCA USO
INTERNO TENSÃO: BIVOLT DIMENSÕES (ALT. X COMP. X
LARG.): 4,5 cm X 61,9 cm X 61,9 cm NICHO O (ALT. X
COMP. X LARG.): 4,5 cm X 58 cm X 58 cm PESO: 4,000KG
LÂMPADA: FLUORESCENTE TUBULAR T-5
TEMPERATURA DA COR DAS LÂMPADAS: SUPER 80 4000K / FLUXO LUMINOSO=1350LM, refletor e aletas em
alumínio anodizado alto brilho

13,00

Un.

32

LUMINÁRIAS

EMBUTIR PAV SUPERIOR CALL CENTER - LUMINÁRIA DE
EMBUTIR COM ALETAS PARA 04 LÂMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES T-5 DE 14W. MATERIAL:
CHAPA DE AÇO TRATADA/ACABAMENTO
(PINTURA):ELETROSTÁTICA PÓ /LÂMPADA:
FLUORESCENTE TUBULAR T5 - QUANTIDADE DE
LÂMPADAS UTILIZADAS: 4 SOQUETE: G 5/POTÊNCIA:
14W/REATOR: ELETRÔNICO - COR: BRANCA USO
INTERNO TENSÃO: BIVOLT DIMENSÕES (ALT. X COMP. X
LARG.): 4,5 cm X 61,9 cm X 61,9 cm NICHO O (ALT. X
COMP. X LARG.): 4,5 cm X 58 cm X 58 cm PESO: 4,000KG
LÂMPADA: FLUORESCENTE TUBULAR T-5
TEMPERATURA DA COR DAS LÂMPADAS: SUPER 80 4000K / FLUXO LUMINOSO=1350LM, refletor e aletas em
alumínio anodizado alto brilho

14,00

Un.

33

CORRIMÃO

1,00

Un.

31

CORRIMÃO PARA RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE
FÍSICO
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34

GUARDA CORPO

GUARDA CORPO RAMPA

1,00

Un.

35

GUARDA CORPO

GUARDA CORPO DOIS LADOS DA ESCADA

1,00

Un.

36

GUARDA CORPO

DELIMITANDO ÁREA DE ACESSO PARA PEDESTRES

1,00

Un.

37

PINTURA

318,66

m²

PINTURA DAS PAREDES, TINTA LÁTEX ACRÍLICO FOSCO
COR BRANCO NEVE (DESCONTADO VÃOS DAS
JANELAS)

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA
1.

Remover portas com batente

1.1.

03 portas a serem removidas:

1.1.1. Acesso para a área externa será removida e vedada com alvenaria,
1.1.2. Acesso principal a área CIJUN, aumentar vão para acesso de cadeirantes,
1.1.3. Acesso WC deficiente físico aumentar vão para acesso.
2.

Demolir escada de acesso lateral existente, e construir nova escada
respeitando altura dos degraus e pisadas conforme projeto arquitetônico

3.

Construir rampa de acesso para deficiente físico conforme projeto
arquitetônico

4.

Executar pontos de hidráulica para filtro de água 02 pontos - um ponto em
cada pavimento

5.

Executar ponto de água e esgoto para tanque no pav térreo

6.

Alterar ponto de água e esgoto para bacia e pia no WC deficiente físico

7.

Regularização de piso:
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7.2.

Regularização de contrapiso proporção de 3:1, com no mínimo 2,0 cm de
espessura.

7.3.

Área 162.66 m².

8.

Piso Vinílico e soleiras.

8.1

Serão utilizados pisos vinílicos flexíveis e homogêneos, compostos de resinas
de PVC, plastificantes, pigmentos, cargas minerais e reforçados com
poliuretano, o que significa que não serão necessárias a utilização de
seladores, ceras ou polidores, resultando num produto extremamente durável
e de fácil manutenção, na cor âmbar – ref. Paviflex – ou similar.

8.2

Serão aplicados obedecendo à recomendação do fabricante, em placas 30 x
30 cm, espessura 3 a 3,2 mm, com assentamento impecável quanto ao
alinhamento e juntas, em perfeito desempenamento das superfícies.

8.3

O contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e
nivelado.

8.4

Massa de preparação - para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso,
recomenda-se a utilização da massa autonivelante que não requer lixamento,
possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

8.5

Climatização - antes da aplicação, as caixas de piso vinílico e o adesivo
devem ser climatizados 24 horas antes do local de aplicação, a uma
temperatura ambiente mínima de 15°c que deve ser mantida durante 24 horas
após a instalação

8.6

A manutenção deverá ser feita somente através da limpeza utilizando apenas
um pano úmido e um detergente neutro. Convém não utilizar produtos à base
de petróleo ou abrasivos na limpeza ou desinfecção do piso.

8.7

Para evitar danificações ao piso é necessário que a instalação do mesmo seja
o último item a ser executado na obra.

8.8

O contrapiso deve estar- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente
curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos; 33
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limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos; - firme: sem rachaduras, peças
de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem; liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1 mm que não possam ser
corrigidos com a massa de preparação; - para a instalação de revestimentos
vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de
umidade cm (método de carbureto de cálcio).
8.9

Soleiras - as soleiras serão executadas com o próprio material do piso,
marcadas por juntas e com desníveis indicados no detalhamento.

8.10

Rodapés - os rodapés devem ser do tipo hospitalar com 7.50 cm de
altura, acompanhando o mesmo material do piso.

8.11

Medida placas 30 x 30

8.12

Espessura 3.20 mm

8.13

Resistência a agentes químicos NBR 7374

8.14

Resistente a fogo NBR 8660 classe II A

8.15

Estabilidade da cor

8.16

Classificação de uso comercial alto tráfego

8.17

Absorção ao som de impacto ISO 717-2 até dB

9.

Forro mineral

9.1

As placas deverão ser fabricadas a partir de fibras minerais com componentes
naturais, como rocha, admitindo-se em sua constituição a lã mineral, a perlita
e a argila.
Exigências quanto ao desempenho das placas:
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9.2

Resistência à umidade relativa do ar: até 95% (padrão mínimo);

9.3

Atenuação sonora: coeficiente de isolamento acústico mínimo igual à cac = 38
(norma ASTM E413 e ASTM E1414);

9.4

Reflexão de luz / refletância luminosa: mínimo 88% / máximo 90%;

9.5

Resistência ao fogo: classe II-A (conforme ABNT NBR 9442 - materiais de
construção – determinação do índice de propagação superficial de chama
pelo método do painel radiante).

9.6

Dimensões: 625 x 625 com tolerância de até 1% para mais ou para menos.

9.7

Cor: branco puro

9.8

Perfis de alumínio pintados em branco em estrutura aparente.

9.9

Condições térmicas:
a) pavimento superior: λ = 0,052 – 0,057 w/mk (din 52612);
b) pavimento térreo: λ = 0,038 w/mk (din 52612)

9.10

Espessura: a) pavimento superior: 19 mm; pavimento térreo 15 mm

9.11

Perfil de borda reta (t invertido) e rodoforro (cantoneira).

9.12

Fixação com suportes niveladores.

9.13

Quanto a tratamentos, exige-se solução antimicrobiana (bactericida e
fungicida).

10.

Janelas:

10.1. Esquadrias de alumínio linha Gold ou superior, cor: bronze ou fume, com
vidros na cor bronze ou fumê com sistema de correr com 4 folhas (ref.:
Maximar).
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10.2. Medida 2,00 x 1. 20 x 0.15 = 16 peças
10.3. Medidas 1.00 x 1.00 x 0.15 = 2 peças
11.

Portas e Ferragens:

11.1

2 (duas) Portas - a LICITANTE deverá fornecer e instalar porta em madeira
compensada lisa, com espessura de 3.5 cm, largura de 80 cm e altura de 2.10
m, o vão livre de passagem será de 80 cm, fechadura em latão cromado,
ferragens para fixação em batente cromado. Batente em madeira com
espessura 15 cm nas medidas 15 cm (verificar in loco após paredes
executadas) x 1.00 x 2,15.

Observação:
Vão livre de 80 cm, pintura 01 demão de seladora antifungicida, 03 demãos
de esmalte sintético com acabamento acetinado na cor branco neve, com
encabeçamento em madeira, dimensões conforme constantes do projeto
arquitetônico e com ferragens.
11.2

Ferragens - os conjuntos de ferragens empregados, incluindo uma fechadura
tubular com chave e pino, produzida com cilindro de 5 (cinco) ou 6 (seis)
pinos e características anti-ruído, dotadas de 02 (duas) chaves. Admitir-se-á
ferragens das marcas La Fonte, Fame, Yale ou similar equivalente.

12.

Tanque

12.1. Com gabinete inferior, composto com todas as malhas flexíveis parafusos,
válvulas, torneira.
13.

WC deficiente físico:

13.1

Bacia com caixa acoplada para deficiente físico modelo Vogue Plus P 510 ou
P 51 Deca cor GE-17 ou similar; parafusos para fixação, ligações flexíveis;

13.2

Cuba L15 cor GE-17 Linha Izy Deca (respeitar medidas da cuba, pode ser
adotada outra marca desde que respeite as medidas 0,30 profundidade X
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0,40 largura, sem coluna de sustentação, apoiada na alvenaria) válvula,
ligação malha flexível, parafusos, sifão flexível
13.3

02 barras de apoio com 90 cm em inox

13.4

Assento para bacia, deficiente físico modelo AP 521 ou AP 52 Deca cor
branco ou similar.

14.

Pintura:

14.1

Serão aplicadas duas demãos de massa acrílica/PVA ao longo das faces das
paredes, com lixamento antes da aplicação e entre as demãos, de modo a
manter a continuidade das superfícies, garantindo a planeza, perfeição e o
aspecto original de paredes contíguas.

14.2

Pintura com seladora 01 demão, pintura com 3 (três) demãos de tinta acrílica
semi-brilho acetinado, cor branco neve, da marca Suvinil, ou similar.

14.3

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas
deverão ter as devidas correções com massa à base de PVA.

14.4

A edificação receberá pintura interna em látex PVA super lavável na cor
branco neve, 3 demãos, sobre uma camada de selador nas paredes internas
e teto da laje dos banheiros. As portas receberão pintura em esmalte
sintético, duas demãos sobre uma demão de fundo “niveladoras de tintas” a
serem empregadas que serão fornecidas pelo próprio prestador dos serviços,
e deverão ser usadas nas cores originais de fábrica devendo ser evitadas
misturas, salvo autorização expressa da CIJUN.

14.5

Cor: branco neve acabamento fosco

15.

Instalações elétricas: serão executadas (mão de obra e materiais) por equipe
da CIJUN.

16.

Luminárias:

16.1

Embutir pavimento superior e inferior Call Center - luminária de embutir para
04 lâmpadas fluorescentes tubulares t-5 de 14 w. Material: chapa de aço
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tratada / acabamento (pintura): eletrostática pó / soquete: G5 antivibratório /
potência: 14 w / reator: eletrônico - cor: branca uso interno tensão: bivolt
dimensões (alt. X comp. X larg.): 4,5 cm x 61,9 cm x 61,9 cm nicho o (alt. X
comp. X larg.): 4,5 cm x 58 cm x 58 cm peso: 4,000 kg lâmpada: fluorescente
tubular t-5 temperatura da cor das lâmpadas: super 80 - 4000k / fluxo
luminoso = 1350 lm, refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho = 27
unidades.
16.2

Luminárias de emergência tipo led, com 30 lâmpadas = 6unidades

16.3

Luminárias para banheiros com lâmpada de 60 W econômica = 4unidades

17.

Limpeza final: deverá ser removido todo entulho do imóvel, limpos e varridos
os acessos. As pavimentações destinadas a polimentos e lustração deverão
ser polidas e lustradas em definitivo. Será removido qualquer detrito ou
salpico de argamassa endurecida nas superfícies das alvenarias e
equipamentos, todas as manchas de tinta deverão ser cuidadosamente
removidas, os vidros devem estar limpos assim como as esquadrias.

18.

Grades de ferro

18.1

Guarda corpo para escada e rampa, corrimão, confeccionada em ferro perfil
redondo de 20 mm e 10 mm espaçamento entre perfis de 15 cm de acordo
com o projeto.

19

Garantia:

19.1

A contratada prestará garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para os
produtos fornecidos, contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou instalação,
a contar da data da entrega definitiva.

20
É obrigatório aos licitantes realizar visita técnica, devendo ser previamente
agendada através do telefone 11 – 4589-8595, com o Sr. João Carlos Vilela de
Matos, ocasião em que será emitido o Termo de Vistoria, conforme ANEXO B.
20.1

A vistoria tem como justificativa a necessidade de verificação dos locais, o
estado de conservação dos equipamentos e demais condições necessárias a
correta formulação de proposta e satisfatória execução dos serviços.
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ANEXO B
TERMO DE VISTORIA PRÉVIA

A Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN, atesta que a empresa
_________________________________(razão

social),

CNPJ

nº

___________________, localizada à ____________________________________,
vistoriou, por intermédio de seu representante, as instalações situadas na Marginal
Norte da Via. Anhanguera, nº 480, Bairro Engordadouro, Jundiaí, SP, CEP: 13.214666, a fim de tomar conhecimento das condições necessárias a satisfatória
execução dos serviços constantes do Termo de Referência e demais condições
constantes do Edital referente ao Pregão Presencial nº ______/2015.

Vistoriado em ___/___/___.

____________________________________________________________.
Nome e assinatura do representante da empresa
____________________________________________________________.
Assinatura do representante da CIJUN
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Anexo 2 - Modelo de Proposta
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Contato:
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços e fornecimento de
materiais contemplando reforma e adequação do ambiente para instalação de Call
Center, para uma área estimada de 370 m² em dois pavimentos localizado na
Marginal Norte da Via. Anhanguera, nº 480, Bairro Engordadouro, Jundiaí, SP, CEP:
13.214-666, na futura Incubadora de Tecnologia (incubadora de TI).

ITEM

REFERENTE A

DESCRIÇAO

1

DEMOLIÇÃO

2

DEMOLIÇÃO

3

DEMOLIÇÃO

4

CONSTRUÇÃO

5

CONSTRUÇÃO

6

CONSTRUÇÃO

7

CONSTRUÇÃO

8

HIDRÁULICA

9

HIDRÁULICA

10

HIDRÁULICA

PORTA COM BATENTE
ALVENARIA - AMPLIAÇÃO DO VÃO EXISTENTE
PARA PORTAS COM 90 cm VÃO LIVRE PARA
CADEIRANTES
ESCADA EM ALVENARIA EXISTENTE, DE
ACESSO DA ÁREA EXTERNA PARA A DOCA
CARGA E DESCARGA
RAMPA DE ACESSO DA ÁREA DA
INCUBADORA PARA O PAV TÉRREO CALL
CENTER
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FECHANDO O
ACESSO DA PORTA PRINCIPAL DO TÉRREO 1,00 X 2,15
ESCADA EM ALVENARIA 1,20 LARGURA X 1,50
COMPRIMENTO, DEGRAU 30 cm X 15 cm
APROXIMADO (CONFERIR IN LOCO)
RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE FÍSICO
COM 4,00 m COMPRIMENTO E 1,34 m DE
LARGURA I=8%, DESNÍVEL 0,45 cm
APROXIMADAMENTE
EXECUTAR PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO
EXECUTAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA
TANQUE
ALTERAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA
BACIA PARA DEFICIENTE FÍSICO E PIA PARA

QTD

Un.

Vr. Unitário

Vr. Total

3,00 Un.
2,00 Un.

1,00 Un.

1,00 Un.

2,15

m²

1,00 Un.

1,00 Un.
2,00 Un.
1,00 Un.
1,00 Un.
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DEFICIENTE FÍSICO

11
12
13

REGULARIZAÇAO
REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO
PISO
ASSENTAMENTO
DE PISO

PISO TIPO PAVIFLEX 30 X 30 - 3 mm –
FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

ASSENTAMENTO
RODAPÉ PAVIFLEX
DE RODAPÉ

14

FORRO

15

FORRO

16

CAIXILHOS

17

CAIXILHOS

18

PORTAS

19

PORTAS

20

FECHADURA

21

FECHADURA

22

TANQUE

23

BACIA

24

PIA

EXECUÇÃO DE FORRO ACÚSTICO E TÉRMICO
PAV. SUPERIOR - FIBRA MINERAL
EXECUÇÃO DE FORRO ACÚSTICO E TÉRMICO
PAV. TÉRRO - FIBRA MINERAL
ESQUADRIAS EM ALUMINIO 2,00 X 1,20 X
0,15 - ALUMÍNIO COR: NATURAL/
BRANCO/BRONZE + VIDRO MINIROEAL VIDRO COR: BRONZE OU FUME
ESQUADRIAS EM ALUMINIO 1,00X1,00X0,15 ALUMÍNIO COR: NATURAL/ BRANCO/BRONZE
+ VIDRO MINIROEAL - VIDRO COR: BRONZE
OU FUME
BATENTE + PORTA EM MADEIRA OCA, LISA
,USO INTERNO, VERNIZ, CONJUNTO COM
DOBRADIÇAS - PARA BANHEIRO DEFICIENTE
FÍSICO VÃO LIVRE DE 0,90X2,10
BATENTE + PORTA EM MADEIRA OCA, LISA
,USO INTERNO, VERNIZ, CONJUNTO COM
DOBRADIÇAS - ACESSO PARA ALA CIJUN PAV
TÉRREO VÃO LIVRE 0,90X2,10
FECHADURA PARA BANHEIRO
FECHADURA PARA ÁREA EXTERNA
TANQUE COM GABINETE INFERIOR, MALHA
FLEXÍVEL, SIFÃO FLEXÍVEL, VÁLVULA,
PARAFUSOS
BACIA COM CAIXA ACOPLADA PARA
DEFICIENTE FÍSICO MODELO VOGUE PLUS P
510 OU P51 DECA COR 17 OU SIMILAR;
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, LIGAÇÕES
FLEXÍVEIS
CUBA L15 COR 17 LINHA IZY DECA (RESPEITAR
MEDIDAS DA CUBA, PODE SER ADOTADA
OUTRA MARCA DESDE QUE RESPEITE AS
MEDIDAS 0,30 PROFUNDIDADE 0,40
LARGURA, SEM COLUNA DE SUSTENTAÇÃO,
APOIADA NA ALVENARIA) VÁLVULA, LIGAÇÃO

162,66

m²

162,66

m²

119,02

ml

77,01

m²

85,65

m²

16,00 Un.

2,00 Un.

1,00 Un.

1,00 Un.
1,00 Un.
1,00 Un.
1,00 Un.

1,00 Un.

1,00 Un.
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MALHA FLEXÍVEL, PARAFUSOS, SIFÃO
FLEXÍVEL
25

BARRA DE
APOIO

26

ASSENTO

27

TORNEIRA

ASSENTO PARA BACIA , DEFICIENTE FÍSICO
MODELO AP 521 OU AP 52 DECA OU SIMILAR,
COR BRANCO
TORNEIRA PARA TANQUE

28

TORNEIRA

TORNEIRA PARA CUBA DEFICIENTE FÍSICO

1,00 Un.

29

LUMINÁRIAS

LUMINÁRIAS PARA BANHEIRO, COM
LÂMPADA 60 W - ECONÔMICA

4,00 Un.

30

LUMINÁRIAS

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA TIPO LED

6,00 Un.

31

LUMINÁRIAS

BARRA DE APOIO COM 90 cm EM INOX

EMBUTIR PAV INFERIOR CALL CENTER LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA
04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES
T-5 DE 14W. MATERIAL: CHAPA DE AÇO
TRATADA/ACABAMENTO
(PINTURA):ELETROSTÁTICA PÓ /LÂMPADA:
FLUORESCENTE TUBULAR T5 - QUANTIDADE
DE LÂMPADAS UTILIZADAS: 4 SOQUETE: G
5/POTÊNCIA: 14W/REATOR: ELETRÔNICO COR: BRANCA USO INTERNO TENSÃO: BIVOLT
DIMENSÕES (ALT. X COMP. X LARG.): 4,5 cm X
61,9 cm X 61,9 cm NICHO O (ALT. X COMP. X
LARG.): 4,5 cm X 58 cm X 58 cm PESO:
4,000KG LÂMPADA: FLUORESCENTE TUBULAR
T-5 TEMPERATURA DA COR DAS LÂMPADAS:
SUPER 80 - 4000K / FLUXO
LUMINOSO=1350LM, refletor e aletas em

2,00 Un.
1,00 Un.
1,00 Un.

13,00 Un.

alumínio anodizado alto brilho

32

LUMINÁRIAS

EMBUTIR PAV SUPERIOR CALL CENTER LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA
04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES
T-5 DE 14W. MATERIAL: CHAPA DE AÇO
TRATADA/ACABAMENTO
(PINTURA):ELETROSTÁTICA PÓ /LÂMPADA:
FLUORESCENTE TUBULAR T5 - QUANTIDADE
DE LÂMPADAS UTILIZADAS: 4 SOQUETE: G
5/POTÊNCIA: 14W/REATOR: ELETRÔNICO COR: BRANCA USO INTERNO TENSÃO: BIVOLT
DIMENSÕES (ALT. X COMP. X LARG.): 4,5 cm X
61,9 cm X 61,9 cm NICHO O (ALT. X COMP. X
LARG.): 4,5 cm X 58 cm X 58 cm PESO:
4,000KG LÂMPADA: FLUORESCENTE TUBULAR
T-5 TEMPERATURA DA COR DAS LÂMPADAS:

14,00 Un.
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SUPER 80 - 4000K / FLUXO
LUMINOSO=1350LM, refletor e aletas em

alumínio anodizado alto brilho
33

CORRIMÃO

CORRIMÃO PARA RAMPA DE ACESSO
DEFICIENTE FÍSICO

1,00 Un.

34

GUARDA CORPO GUARDA CORPO RAMPA

1,00 Un.

35

GUARDA CORPO GUARDA CORPO DOIS LADOS DA ESCADA

1,00 Un.

36

GUARDA CORPO

37

PINTURA

DELIMITANDO ÁREA DE ACESSO PARA
PEDESTRES
PINTURA DAS PAREDES, TINTA LÁTEX
ACRÍLICO FOSCO COR BRANCO NEVE
(DESCONTADO VÃOS DAS JANELAS)

1,00 Un.
318,66

m²

Valor Global

Prazo de execução: até 60 dias corridos após a assinatura do contrato
Nos preços propostos estão incluídos lucro, todas as despesas e custos, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto e .
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.
Condição de pagamento:
Conta Corrente:
Agência:
Cidade:
Jundiaí,

de

de

.

_______________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da empresa)
R.G. :
Cargo:
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Anexo 3- Modelo das Declarações
Modelo de Declarações/Emprego de mão-de-obra infantil
(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)
À
CIJUN

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de
....................., inscrita no CNPJ nº .......................................por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a.) ........................................, portador (a) Carteira de
Identidade R.G. nº............................................. e do CPF nº .................................
DECLARA ,para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de l993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de l999, que não
emprega menor de dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
Ressalva*: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__).
*Em caso positivo, marcar com um “x”.
Local/Data

_______________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação.
(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)
À
CIJUN

Pregão Presencial 001/2015
Processo nº 0005/2015
Prezados Senhores:
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII
do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis,
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital deste
Pregão.
Local/data

_________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)
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Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)
À
CIJUN

Pregão Presencial 001/2015
Processo nº 0005/2015
DECLARAMOS, para os devidos fins de direito sob as penalidades cabíveis, inexistir
fato impeditivo à nossa habilitação para o Pregão acima identificado.

Local/data

_______________________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina).
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Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa

..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a).........................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº............................e
o
CPF
nº................................., DECLARA, para fins legais ser microempresa/empresa de
pequeno porte nos termos da legislação vigente e que deseja fazer uso dos
benefícios da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.

Jundiaí,

de

de

.

________________________________________________
Representante Legal
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Anexo 4 - Minuta de Contrato
Termo de Contrato que entre si celebram a Companhia de Informática de
Jundiaí -CIJUN e …
Aos ____ dias do mês de ___________________ de____, nesta cidade de Jundiaí,
na Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900,
de um lado, na qualidade de CONTRATANTE, a COMPANHIA DE INFORMÁTICA
DE JUNDIAÍ – CIJUN, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, neste
ato representada pelo Sr. __________________________, e, de outro lado, na
qualidade de CONTRATADA ______________________________, com sede na
__________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
______________________, com inscrição estadual nº________________________,
municipal
nº____________________,
neste
ato
representada
por_________________, adjudicatária do objeto do PREGÃO PRESENCIAL nº
/
, autorizada no Processo
/
, têm entre si justo e contratado, nos
termos do que determinam a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores
e obedecidas as disposições contidas no Edital e seus Anexos, aos quais se vincula
o presente instrumento, o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária do Pregão Presencial nº
0001/2015, obriga-se a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, o qual
tem por objeto a contratação de empresa para execução de serviços e fornecimento
de materiais contemplando reforma e adequação do ambiente para instalação de
Call Center, para uma área estimada de 370 m² em dois pavimentos localizado na
Marginal Norte da Via. Anhanguera, nº 480, Bairro Engordadouro, Jundiaí, SP, CEP:
13.214-666, na futura Incubadora de Tecnologia (incubadora de TI), de acordo com
as especificações técnicas descritas no Termo de Referência – Anexo 1, bem como
às demais disposições da respectiva Proposta Comercial que, para todos os efeitos,
fica fazendo parte integrante deste instrumento contratual, vinculando-se totalmente
a este.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no Edital
e Anexos, as seguintes:
§1º - Manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação e
habilitação exigidas para assinatura deste instrumento;
§2º - Cumprir o objeto da presente avença de acordo com o Anexo 1 e Proposta
Comercial, na estrita observância da legislação pertinente em vigor;
§3º - Não divulgar quaisquer dados, conhecimentos e resultados decorrentes da
execução do objeto deste Contrato, sem prévia e expressa autorização da
CONTRATANTE.
§4º - Responsabilizar-se pela mão-de-obra utilizada na prestação dos serviços,
especialmente no que se refere ao adimplemento das verbas salariais, obrigações
decorrentes da contração, bem como as despesas de deslocamento, alimentação e
outras necessárias à garantia da boa qualidade dos serviços a serem realizados;
§5º - Nomear um gerente de contrato para atendimento personalizado, durante toda
a vigência desta contratação.
§6º - Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos em todas as atividades,
conforme Edital de Pregão Presencial, Termo de Referência e Proposta Comercial.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento
contratual e no respectivo Edital, as seguintes:
§1º - Assegurar à CONTRATADA o recebimento dos créditos decorrentes do
adimplemento de suas obrigações;
§2º - Fornecer todas as informações, esclarecimentos e condições necessárias à
plena execução do objeto do presente ajuste.
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§3º - Acompanhar e fiscalizar o serviço, através do gestor do contrato Sr. João
Carlos Vilela de Matos, através do telefone (11) 4589-8595.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO
§1º - A prestação dos serviços iniciará em 07 (sete) dias após a assinatura do
contrato;
§2º - A CONTRATADA deverá garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos
para todos os fornecimentos e serviços descritos no Termo de Referência, Anexo 1
do edital.
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Qualquer alteração contratual deverá observar o disposto no artigo 65, da Lei
Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O preço total do objeto enunciado na Cláusula Primeira deste ajuste é de R$
_________________ (_______________) reais.
§1º - A contratada deverá apresentar Nota Fiscal por ocasião da realização dos
serviços, acompanhada das certidões do FGTS, CNDT e INSS atualizadas, que
deverão ser entregues no setor Financeiro da CIJUN, sem qualquer correção
monetária.
§2º - O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo
dos documentos referidos no §1º, após o aceite dos serviços executados, por parte
da CIJUN.
§3º - Os números do contrato, do processo e das parcelas de pagamento deverão
constar no corpo da nota fiscal, bem como o detalhamento dos impostos devidos e o
líquido a receber.
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§4º - Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada
exclusivamente ao e-mail: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo
arquivo XML.
§5º - A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de
entregar no setor Financeiro da CIJUN, os demais documentos exigidos em contrato.
§6º - A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item
§2º, a partir da data de sua reapresentação.
§7º- A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será enviado
junto com a fatura ou de depósito bancário em conta corrente em nome da
CONTRATADA, informado na sua proposta de preço.
§8º - Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser deduzidas, de
pleno direito, pela CIJUN:
a) Multas previstas no presente ajuste;
b) As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente,
em decorrência do descumprimento, pela Contratada, de leis ou regulamentos
aplicáveis à espécie;
c) Cobranças indevidas.
d) Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
§9º - As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por
conta dos recursos próprios da CIJUN.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
A CONTRATADA exibe, neste ato, as certidões expedidas pelo FGTS, CNDT e
INSS, com prazo de validade em vigor, que demonstrem sua regularidade no
cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, obrigando-se a atualizá-las sempre
que se vencerem no prazo de execução deste Contrato, como condição para
liberação do respectivo pagamento.
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CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS
Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e
seguro, inclusive aqueles relativos a impostos e taxas, inclusive de administração,
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como despesas e
obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete e
entrega, o valor dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, inclusive horas extras
e adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e
transporte local, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não
transfere a CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar a
presente avença.
CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES
O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento
das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo
CONTRATANTE:
I.
advertência por escrito;
II.
multa, garantida a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
a.
Pela entrega parcial do presente ajuste, 0,33% (trinta e três décimos por
cento) do valor contratado, por dia corrido de atraso, até que se efetive o
cumprimento do ajuste;
b.
Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global do
contrato;
c.
10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento / serviço não realizado, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega / execução de objeto com vícios
ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe
o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
III.
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da
Lei nº 8.666/93 e no art. 26, § 1º.
IV.
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:
I.
não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra
prevista em contrato ou instrumento equivalente.
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II.

retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de
serviço ou de suas parcelas.
III.
paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à CIJUN.
IV.
entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse.
V.
alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.
VI.
prestação de serviço de baixa qualidade.
VII.
não assinar o contrato.
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nesta cláusula.
§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal nº
8.666/93.
§ 1º - A prática do disposto nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal
8.666/93, pela CONTRATADA, poderá determinar a rescisão contratual, por ato
unilateral da CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na referida lei e
no contrato.
§ 2º - Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78, da
Lei Federal 8666/93, sem culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos que comprovadamente houver sofrido.
§ 3º - No que se refere ao inciso XIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não
constitui motivo para rescisão contratual, e tampouco indenização à CONTRATADA,
na hipótese em que houver supressão do objeto contratado, além dos limites
estabelecidos em lei, resultante de acordo celebrado entre os contratante, segundo
permissivo legal contido no artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93,
acrescentado pela Lei Federal nº 9.648/98.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA REPARAÇÃO DOS DANOS
A CONTRATADA é responsável direta pela execução do objeto deste contrato e
conseqüentemente responde, exclusivamente, por danos que, por dolo ou culpa,
eventualmente, causar à CONTRATANTE, aos seus servidores, à coisa ou
propriedade de terceiros, em decorrência deste contrato, correndo às suas expensas
os ressarcimentos e indenizações devidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
Os valores de quaisquer indenizações, bem como das multas aplicadas pela
CONTRATANTE, serão descontados do pagamento devido à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA
A contratada prestará garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para os
produtos fornecidos, contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou instalação, a
contar da data da entrega definitiva.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O presente contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, em razão de
garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A execução deste contrato será disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, com suas
alterações posteriores, sendo regulada por suas cláusulas e preceitos de direito
público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos
e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
§1º - A contratada obriga-se a manter sigilo e não divulgar informações levantadas
relativas aos trabalhos, ou outras informações a que vier a ter acesso em
decorrência da prestação de serviços.
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§2º - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos creditórios
do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí, por mais privilegiado que outro seja para
conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma.
______________________
REPRESENTANTE
Diretor Presidente

_______________________
REPRESENTANTE
Diretor Requisitante

TESTEMUNHAS
_________________________
Nome:
RG:

_________________________
Nome:
RG:
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