
 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista/SP 

Vale do Paraíba - Estado de São Paulo 
 

  
 
 
 

DISPENSA DE VALOR Nº 004/2022  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021 

 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público 
que, realizará Dispensa de licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR 
GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e as exigências 
estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários 
discriminados a seguir:  
 
 DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 

DIA 10/02/2022, ÀS 17:00 HORAS 
 

 PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:   

    

 REFERÊNCIAS DE HORÁRIO:   HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

 ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   DA 
compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

 
 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

  

    

       
      

       

      

1.0 – DO OBJETO:     

 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA  E PINTOR INCLUINDO RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE 
EXECUÇÃO  COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL COMPOSTA POR 05 (CINCO) EQUIPES, PARA USO EM 
OBRAS DE REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA 
PAULISTA/SP . 
1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes 

documentos: 

 
1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
1.2.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 
1.2.2 – ANEXO III – MODELO DE CONTRATO; 
 
2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de 

Cachoeira Paulista/SP, para exercício de 2022, na classificação abaixo: 

 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0013.2032 –MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

FICHA FONTE  FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

128 01 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J 

129 05 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J 

145 01 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J 
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4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇO/COTAÇÃO: 

 

4.1. O presente AVISO ficará ABERTO POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a 
partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser 
encaminhados ao E-mail: compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br, preferencialmente 
fazendo referência a DISPENSA DE VALOR Nº 004/2022. 
 

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 09/02/2022 às 17:00h 
  
4.1.2           O valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 98.543,30 
(noventa e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta centavos).     
 

4.2 Habilitação Jurídica e Fiscal: 

 

4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ; 
 

4.2.2 Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade 

simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 
 
4.2.3 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
  
4.2.6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;  
4.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
4.2.8 Relação de Apenados de Contratação TCE/SP, obtida no seguinte endereço: 
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados. 
 
4.3 Proposta de Preço/Cotação: 

 

4.3.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no 
Anexo II deste Edital. 
 
4.3.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências 
deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação. 
 
4.3.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes 
neste Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração. 
5.0 – DO PAGAMENTO: 

 

5.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos mediante apresentação 
de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a 
regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação; 
 

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou 
em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de 
fato superveniente, devidamente justificado. 

 

6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou 
em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br
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6.3. A anulação do procedimento 
indenização, ressalvada o disposto 
nº 14.133/21. 

 

de Chamada Pública, não gera direito à 
no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal 

 

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 
 

 

Cachoeira Paulista, 03 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 

 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho  
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I  
 

DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA  E 
PINTOR INCLUINDO RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO  COM ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL 
COMPOSTA POR 05 (CINCO) EQUIPES, PARA USO EM OBRAS DE REPAROS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP . 

1.1 – Relação das Equipes: 

        Cada equipe será composta pelos seguintes profissionais abaixo relacionados: 
 
 
 
 
 
 
        
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deverá a empresa com melhor proposta disponibilizar um Engenheiro Civil Para acompanhamento dos trabalhos e 
responsabilidade Técnica dos serviços a serem realizados. 
 
1.2 - A quantidade é um estimativa para os próximos 30 (trinta) dias, e será fornecido de acordo com as necessidades da 
Secretaria de Educação de Cachoeira Paulista, sendo objeto de faturamento e pagamento os quantitativos efetivamente 
fornecidos. 
 1.3 - Após Autorização de Serviços, a empresa vencedora deverá efetuar o serviço no local indicado pelo setor 
responsável, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o pedido, sem custo adicional, sendo de total 
responsabilidade da Vencedora. Caso o serviços não seja no prazo referido, a CONTRATADA estará sujeita às sanções 
previstas neste Termo de Referencia  e em Lei.  
1.4 - Os serviços serão realizados de forma parcelada e deverão ser executados no endereço informado pelo setor 
responsável, sendo de total responsabilidade da Vencedora os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução 
dos serviços de mão de obra, despesas com administração, equipamentos de segurança, de sinalização, tributos e 
outros.  
1.5 - Respeitar rigorosamente a legislação concernente ao meio ambiente, de âmbito federal, estadual e municipal, 
vigente no período da execução por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela licitante na execução das obras ou 
serviços.  
1.6 - Zelar pela segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que a licitante utilizar, direta ou 
indiretamente, na execução dos serviços, prestando assistência médica e hospitalar, bem como a de primeiros socorros 
a seus empregados em casos de acidente de trabalho.  
1.7 - Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os equipamentos de proteção 
individual (EPIs) necessários à segurança dos mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas á Segurança, 
Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislação em vigor.  
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 Profissional Pedreiro 200 HORAS 

2 Profissional  Eletricista 200 HORAS 

3 Profissional Ajudante de Pedreiro 200 HORAS 

4 Profissional Pintor 200 HORAS 

5 
Serviços de Responsabilidade 
Técnica - Engenheiro Civil 

200  HORAS 
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1.8 - O pagamento será feito em até 28 (vinte e oito) dias após a execução dos serviços com a nota fiscal.  
1.9 - Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, não 
importando a natureza que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente contratação, que correrão também 
por nossa conta e risco 
1.10 - Prazo de validade da presente proposta da data estipulada para sua apresentação, não inferior a 60 (sessenta) 
dias. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER AINDA: IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: NOME DA EMPRESA: CNPJ: INSCRIÇÃO 
ESTADUAL: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: ENDEREÇO e 
TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO DA EMPRESA: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: LOCAL E DATA NOME E 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA. 
 
1.11 - MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS: 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório tem pôr objetivo estabelecer as bases fundamentais para a contratação de empresa 
especializada em mão de obra na construção civil, especialmente serviços de pedreiro, ajudante de 
pedreiro, eletricista e pintor acompanhados por Engenheiro Civil, todos os cargos estão inclusos os 
encargos complementares. 

 

2. FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização dos serviços e o controle das horas efetivamente trabalhadas ficará a cargo da Prefeitura do 
Município de Cachoeira Paulista, com prepostos devidamente identificados como segue: 
 
Gestor do Contrato: 
Nome: 
Cargo: 
 
Fiscalização: 
Nome: 
Cargo: 

 

A fiscalização poderá exigir da EMPREITEIRA a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras 
desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como hábitos de conduta 
nocivos à boa administração. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Selecionar e mobilizar seus empregados, em quantidade e qualidade compatíveis com a natureza do 
serviço, comprometendo-se a utilizar técnicos especializados com experiência nesse tipo de trabalho. 

 

Colocar à disposição da CONTRATANTE/e ou FISCALIZAÇÃO todas as informações e documentação 
técnica e administrativa, necessárias para que a CONTRATANTE/e ou FISCALIZAÇÃO exerça o direito 
que lhe é inerente de acompanhamento e verificação da conformidade dos serviços, bem como manter a 
CONTRATANTE/e ou FISCALIZAÇÃO tempestivamente informada sobre qualquer evento que possa 
comprometer, no todo ou em parte, a execução da obra. 

 

Todos os preços especificados no orçamento compreende todos os custos diretos e indiretos necessários 
à perfeita execução dos serviços de mão de obra, despesas com administração , equipamentos de 
segurança, de sinalização, tributos e outros. 

 

Respeitar rigorosamente a legislação concernente ao meio ambiente, de âmbito federal, estadual e 
municipal, vigente no período da execução por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela 
CONTRATADA na execução das obras. 

 

Zelar pela segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que a CONTRATADA 
utilizar, direta ou indiretamente, na execução dos serviços, prestando assistência médica e hospitalar, bem 
como a de primeiros socorros a seus empregados em casos de acidente de trabalho. 
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 Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) necessários à segurança dos mesmos, de acordo com o exigido pelas normas 
relativas á Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislação em vigor. 

 

 

4. DOS SERVIÇOS.  

4.1 – PEDREIRO 

DESCRIÇÃO:  
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, guiando- se por desenhos, 
esquemas e especificações, e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, 
reformar, ou reparar prédios e obras similares.  

Detalhada: • Executar demolições de alvenarias e peças estruturais, bem como retirar o entulho 
proveniente dessa demolição, abrir e re-aterrar valas, cortar alvenaria e piso, limpar a obra. • Efetuar a 
remoção do entulho da obra. • Dosar e executar a mistura de cimento, areia, pedra e água, para obter 
argamassas. • Controlar o nível e o prumo das obras  em  geral.  •  Zelar  pela  segurança  individual  e  
coletiva,  utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços. • Executar 
tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho. • Executar pequenas 
alvenarias/revestimentos, contra-pisos, passeios e fixa batentes de madeira com argamassa (após a 
instalação do batente no local pelo carpinteiro). • Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza 
dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. • Executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. •Observar e atender as NRs em 
especial 11 e 35. 
 
4.2 – SERVENTE DE PEDREIRO 
 
DESCRIÇÃO: 
 
Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e reforma de construção 
civil.  
DETALHADA: · Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou 
utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção daqueles 
materiais.· Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, 
permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede 
elétrica, ou a execução de obras similares.· Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através 
de processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa.· Preparar E transportar materiais, 
ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções.· 
Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas 
tarefas.· Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.· Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. · Observar e 
atender as NRs em especial 11 e 35. 
4.3 – ELETRICISTA 

 

DESCRIÇÃO: 
  
Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, esquemas e croquis; reparar e 
instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de 
fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros; reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, 
amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e outros; instalar, regular e reparar aparelhos e 
equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; desempenhar outras 
tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
4.4 – PINTOR 
 
DESCRIÇÃO: 
 

Realizar o serviço de pintura de todas as áreas indicadas pela CONTRATANTE, incluindo-se: Preparação 

das áreas (paredes, portas, ferragens, pisos, teto, etc) para receber a pintura das áreas interna e externa; 

recolhimento de todo o material utilizado após a pintura das áreas; limpeza dos locais onde foram feitas as 

pinturas ao final da realização dos serviços prestado. 
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4.5 – Engenheiro Civil – Credenciado no CREA/SP 

 
DESCRIÇÃO: 

 

Desempenhará os serviços contratados com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação 

vigente, resguardando os interesses da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira Paulista, sem 

prejuízo da dignidade e independência profissionais. Responsabilizar-se-á a por todos os documentos a ela 

entregues pela Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira Paulista, enquanto permanecerem sob sua 

guarda para a consecução dos serviços contratados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou 

inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de 

seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso. Assumir responsabilidade Te´cnica pelos 

serviços a serem executados.Todas e quaisquer correções provocadas por erros de implementação para os 

serviços executados pela CONTRATADA, durante a vigência do contrato, deverão ser realizadas, sem custos 

adicionais para a CONTRATANTE. Os erros de implementação deverão ser corrigidos pela contratada, num 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de comunicação realizada pelo Técnico designado pela 

CONTRATANTE. O esforço para esta correção não será remunerado pela CONTRATANTE a 

CONTRATADA. A contratada não poderá alegar prejuízo nos prazos dados para os demais serviços que 

estiverem sendo executados em virtude do esforço necessário para a correção dos erros de implementação. 

A empresa contratada responsabilizar-se-á por reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no 

total ou em parte, os serviços objeto deste termo de referencia naquilo que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução, mesmo depois de expirado o prazo de vigência do contrato, desde que 

informados pelo contratante dentro do prazo de garantia para a comunicação. Reparar, corrigir, remover, as 

suas expensas, no todo ou em parte o(s) material (is) em que se verifiquem danos em decorrência do 

transporte, bem como providenciar a substituição do(s) mesmo(s), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados da notificação que lhe for entregue oficialmente. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a 

salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais referentes aos seus empregados. Assumir a 

responsabilidade pelos serviços a serem executados. 

 

 
 
 

VINICIUS FERREIRA COMONIAN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

 
 

ADELAÍDE MARIA GOMES COELHO GODOY 
                                                  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

DISPENSA DE VALOR Nº 004/2022  
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2022 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, 
ELETRICISTA  E PINTOR INCLUINDO RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO  COM ACOMPANHAMENTO DE 
ENGENHEIRO CIVIL COMPOSTA POR 05 (CINCO) EQUIPES, PARA USO EM OBRAS DE REPAROS A SEREM REALIZADOS 
NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP . 
.  
 

PROPOSTA: 
 

 
 
 
 
 
 
        
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Valor Global da Proposta; 
 
Validade da Proposta 60 dias; 

 
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão 
totalmente por conta da Empresa contratada; 
 

Razão social; - Nº do CNPJ:  
Endereço:  
Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital. 
 

Cidade, ________ de ____________________ de 202_.  
 

 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável CPF: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 Profissional Pedreiro 200 HORAS 

2 Profissional  Eletricista 200 HORAS 

3 Profissional Ajudante de Pedreiro 200 HORAS 

4 Profissional Pintor 200 HORAS 

5 
Serviços de Responsabilidade 
Técnica - Engenheiro Civil 

200  HORAS 


