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CONTRATO N' 2S /SLC/2019

CONTRATO QUK ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A FLORESTANA PAISAGISMO
êÕNSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAM !
CONTÍNUdb DE ROÇAREM, MANUTENÇÃO E REPAROS DE GRAMADOS E
JARDINS. unBANizÀéÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS E ÁREAS SOB
kESÉONéABILIOADE DA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
N' 5936/2019 - SAAE, NESTE MUNICÍPIO...

O SERylÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO do município de
Sorocaba. com sede à Avenida Pereira da Sirva, n' 1.285, Jardim
Santa Rosália. CEP: 18095-340, inscrito no CNPJ/MF sob o n'
71.480.560/0001-39, neste ato representado pelo seu Diretor
Geral. senhor MAURI GIRO PONGITOR, portador da Cédula de
Identidade RG n' 9.281.828-6 e CPF no 049.851.078-67.
doravante denominado SAAE, e a FLORESTANA PAISAGISMO
CONSTRUÇÕES E SERylçOS LTDA. com sede à Rua Santos
Dumont. no 258, na cidade de Taboão da Serra/SP, inscrita
CNPJ-MF sob o n' 53.591 .103/0001-30, representada neste ato,
pela sua Sócia Diretora Comercial, senhora RITA DE CASSIA
BASTOS, portadora da Cédula de Identidade RG no 17.897.182-0
e CPF no 022.962.268-25, doravante designada CONTRATADA,
têm entre si, justo e contratado nos termos da Lei Federal n'
8.666/93. em conformidade com o Pregão Presencial n' 02/2019

no 5936/2019 - SAAE, e as

no

e respectivo Processo Administrativo n' 5936/2019
cláusulas a seguir reciprocamente aceitas

PRIMEIRA - Objeto

foi
1.1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que Ihe

no Processo Administrativo n' 5936/2019 - SAAE, e por força do presente
contínuos denstrumento execução de serviços gerais e contínuos de roçagem,

manutenção 'e reparos de gramados e jardins, urbanização e conservação :dos
oroorios e áreas sob responsabilidade da autarquia com fornecimento de máquinas,
ec uipamentos, ferramentas e mão-de-obra, por solicitação da Diretoria Operacional de
Esgoto do SAAE:

obriga
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Roçagem de gramado

Despraguejamento manual de
gramados.
Cobertura de gramados com
terra fértil fornecida pela
contratada

3.236.431 ,67

50.000,00

m2

ma

R$ 0,31

R$ 0,31

R$ 1 .003.293,82

R$ 15.500,00

5.000,00 m2 R$ 2,90 R$ 14.500,00

Remoção de Lixo e entulho m3

m'

m2

cx.

Unid

R$ 10,00

R$ 3,00

R$ 60.000,00

R$ 30.000,00Plantio de grama tipo Batatais

Plantio de
Esmeralda

grama tipo 50.000,00 R$ 4,90

R$ 7.00

R$ 245.000,0a'

Plantio de Forrações

Plantio de Arbustos
Ornamentais

500,00

500,00

R$ 3.500,00

R$ 7.510.00R$ 15,02

Irrigação Suplementar
Caminhão Pipa.

com
100,00 hr R$ 80,51 R$ 8.051 ,00

Total geral (R$) R$ 1.702.910.41

1.2. Todas as obrigações e responsabilidade da
CONTRATADA para a execução do objeto estão descritas no edital e seus anexos (em
especial o item 4 do Anexo 11), e devem ser obedecidas integralmente sob pena das
sanções estabelecidas

1.3. A CONTRATADA deverá assegurar a garantia conforme

especificado no item 08 Termo de Referência -- Anexo ll do edital, sem prejuízo das
demais garantias legais, se houverem

SEGUNDA -- Prazo e condições de execução do objeto.

=i:n.t:s..gq.:l: :i:U HUU) J :
2.1.1. Os locais onde serão executados os serviços de

manutenção serão indicados pela fiscalização, definindo quais atividades deverão ser
desenvolvidas.

na S. Cavalcanti - Aux. Adm r
& íj4jrestar
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2.1.2. Os locais dos serviços deverão ser sinalizados
devidamente, permitindo total visualização da obra. para pedestres, veículos e funcionários
da obra

2.1.2.1. A licitante vencedora será
responsável, quando houver necessidade,. de obter junto à Urbes ou outro órgão de
trânsito, as autorizações necessárias para o trânsito em vias específicas da cidade com
restrição de circulação, com especial observância às Resoluções n.' 014/2003, n.o
020/2003 e n.o 006/2009 da Secretaria de Transporte e Defesa Social do Município de
Sorocaba

2.1.3. Decorrido o prazo estabelecido se a execução
do objeto não for iniciada, a CONTRATADA será notificada pela fiscalização para no .prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação. inicia-la

2.2. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior,
caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, desde
que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos
pela Administração. sob pena de aplicação das estabelecidas

2.3. O prazo de execução dos serviços será
a contar do recebimento da Ordem de Serviço para início da obra

de 12 (doze)
meses

2.3.1. O prazo de execução poderá ser alterado nos
termos do artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93

2.4. A CONTRATADA deverá contratar e manter egressos das
unidades do Sistema Prisional do Estado de São Paulo como mão-de-obra, conforme Lei
Municipal Ro 1 1 .762/2018.

2.4.1. O quantitativo de vagas, segundo disposto
lo e incisos da lei supra referida deverá obedecer ao seguinte critérioa rt

no

a) Até 03 (três) postos de trabalho: admissão
facultativa

b) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de
trabalho: 01 (um) vaga, com prioridade para egressol

c) De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos
trabalho: 02 (duas) vagas, com prioridade para os egressosl

Redigido por Janaina S. Cavalcanti - Aux. Adm '--D- #" #
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d) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho
vagas em número equivalente a 10% (dez por cento) do número total de postos de
trabalho, divididas igualmente entre egressos

2.4.2. Para o preenchimento
CONTRATADA deve contatar a Secretaria da Cidadania (SECID).

das vagas a

2.5. Regime de Contratação: empreitada por preço unitário

2.6. Fiscalização: O SAAE designará o Chefe do
Departamento de Drenagem, para representa-lo na qualidade de fiscalizador do contrato. O
fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxilia-lo no exercício da fiscalização

2.6.1. Se houver alteração do fiscalizador,
responsável deverá comunicar o Setor de Licitação e Contratos.

o Setor

apostilamento
2.6.1 .1 A alteração será formalizada por

2.6.2. Cada medição do serviço será considerada
recebida após a conferência e aprovação do fiscalizador do SAAE. Constatadas
irregularidades nos objetos contratado, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis,
poderá:

2.6.2.1. Rejeita-los no todo ou em parte se
não corresponderem às especificações do Ediül e seus anexos. determinando sua(s)
adequação(ões) que deverá(ão) ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) .horas.
sendo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e riscos relativos à
substituição

2.7. Representação da Contratada: Manter, a testa dos
serviços, Sr. Adilson Virginio Salva, como preposto e responsável, que prestará toda a
assistência técnica necessária, devendo comparecer ao SAAE sempre que determinado
pela fiscalização.

2.7.1. Comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer
ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços

2.8. Subcontratação:
emprestados no seu todo, podendo, contudo,

Os serviços não poderão ser sub-
para determinados serviços, fazê-lo .0 '

H
isso

resta

Redigido por Janaina s. Cavalcanti - Aux. Adm. .:....7Z.. / ."'s-c .:e:
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parcialmente, até o limite de 30% (trinta por cento), mantendo
integral e direta perante a Autarquia

porém, sua responsabilidade

2.8.1. Os serviços sub-emprestados deverão ter a
anuência expressa deste SAAE, e deverá comprovar a sua idoneidade perante o órgão,
bem como a regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitação exigida neste edital

TERCEIRA - Recebimento do objeto

3.1. Quando os serviços estiverem concluídos, será emitido
Termo de Recebimento Provisório, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15(quinze) dias da çgnunlçgçãg.ssçli@.ga.CONTRATADA.

3.2. O Termo de Recebimento Definitivo (assinado pelas

partes) será emitido após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93

3.2.1
contados do recebimento provisório.

O prazo de observação/vistoria será de 90 dias

QUARTA - Garantia contratual

4.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até lO
(dez) dias úteis contados da data da assinatura do contrato. a importância correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta.. a título de garantia da
contratação. devendo essa garantia ser efetivada numa das modalidades previstas no $ 1a
do Artigo 56 da Lei Federal n' 8.666/93

4.1.1 A prova do recolhimento da garantia referida no
subitem anterior deverá ser feita mediante a exibição do respectivo comprovante para
juntada no processo correspondente

4.1.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízo advinda do não cumprimento
objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstasl

do

b) Prejuízos causados à
terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato

administração ou

Redigido por Janaina S. Cavalcanti - Aux. Adm. / .~;.. .g
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pela Administração à contratada
c) As multas moratórias e punitivas aplicadas

d) Obrigações trabalhistas,
previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada

fiscais e

4.2. Ocorrendo aditamentos, a CONTRATADA deverá
ajustar a vigência e valor da Garantia, proporcionalmente, em IO (dez) dias úteis após a
assinatura do respectivo termo de aditamento.

QUINTA - Reajuste de preços e pagamentos

5.1. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,
todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto, inclusive os trabalhistas, bem
ainda, os custos relacionados ao carregamento e transporte do local de partida até o local
de destino

5.1.1. Em casos de emergência, o SAAE poderá
requisitar os serviços, a seu critério, aos sábados, domingos e feriados. Neste caso, não
haverá pagamento de horas extras.

5.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de
12 (doze) meses. a contar da data de apresentação da proposta nos termos $1' do art. 2'
da Lei Federal lO.192/2001

5.3. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do
Índice de Preços ao Consumidor/Fundação Instituto de Pesquisas Económicas IPC/FIPE,
conforme Decreto no 48.326/03, obedecendo a seguinte fórmula

P = Po x. l .
to

Onde

P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta
1 = Índice do mês de reajuste
lo = Índice do mês de apresentação da proposta

5.3.1. O reajuste apurado pela formula acima, será
aplicado para os sewiços realizados a partir do mês subsequente ao do aniversário da
proposta.

Redigido por Janaina S. Cavalcanti - Aux. Adm. #
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5.4. Até o 5o (quinto) dia útil de cada mês, a CONTRATADA
deverá apresentar ao SAAE a medição dos serviços executados durante o mês anterior,
para conferência e aprovação. Por sua vez, o SAAE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados da data de recebimento da medição, para analisa-la e aprova-la

5.4.1. Roçagem de mato e tramado,
despraguejamento manual de gramados, cobertura com terra fértil, cobertura com
terra fértil: o critério de medição aditado será o metro quadrado (m:) de área roçada

5.4.2. Roçagem de mato e gramado:
medição aditado será o metro quadrado (m:) de área roçada

o critério de

5.4.3. Despraguejamento manual de gramados:
critério de medição aditado será o metro quadrado (m:) de gramado despraguejado

0

5.4.4. Cobertura com terra fértil: o critério de medição
aditado será o metro quadrado (m') de gramado que recebeu a cobertura com terra fértil

5.4.5. Remoção de lixo e entulho: critério de medição
aditado será o metro cúbico (m:) de material removido do local indicado

5.4.6. Plantio de grama esmeralda e
critério de medição aditado será o metro quadrado (m:) de gramado plantado

batatais: 0

5.4.7. Plantio de forrações:
aditado será a unidade (caixa) de mudas plantadas

critério de medição

5.4.8. Plantio de arbustos ornamentais: critério de
medição aditado será a unidade (unidade) de mudas plantada

5.4.9. Irrigação suplementar: critério de medição
adorado será a hora (h) de serviço de irrigação executado. considerando como início a
momento da chegada do caminhão ao local determinado

5.5. Aprovada e liberada a medição pelo fiscal do contrato. a
CONTRATADA encaminhará por escrito, solicitação de pagamento acompanhada da nota
fiscal eletrõnica correspondente.

5.5.1. A CONTRATADA emitirá a nota fiscal eletrõnica
com valores devidamente discriminados, onde deverá ser atestado a execução dos
serviços pelo Setor competente do SAAE.

Redigido por Janaina s. Cavalcanti - Aux. Adm. ..:!.:Z.
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5.5.2. Se eventualmente a CONTRATADA estiver
desobrigada da emissão de nota fiscal de serviço por meio eletrõnico deverá comprovar tal
situação através de forma documental

5.6. O pagamento será
estabelecido na Resolução n' 08/201 5-SAAE, sendo

efetuado pelo SAAE, confo rme

5.6.1. Na sexta feira da primeira semana
subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre
segunda e terça feira;

5.6.2. Na sexta feira da segunda semana
subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre
quarta e sexta feiras

5.7. A nota fiscal eletrõnica deverá ser conferida e aprovada
pelo Departamento/Setor responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data
da sua apresentaçãol

5.7.1. A nota fiscal eletrõnica, bem como a medição,
serão assinadas e datadas pelo(s) fiscal(is) e. na sua ausência. a liberação poderá ser
realizada pelo chefe da área solicltantel

5.8. Se forem constatados erros no documento fiscal,
suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir
da apresentação do documento corrigido

5.9. Prazo de pagamento não superior a 30
contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela

(trinta) dias

5.9.1. Em caso de inobservância quanto ao critério de

pagamento, a. SAAE suportará a incidência. sobre o valor da nota fiscal eletrõnica, da
variação do "Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da
exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento

5.9.2. A licitante vencedora não poderá suspender o
cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar.possíveis atrasos de pagamento, de
acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal n' 8.666/93

nota fiscal eletrõnica
5.10. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com

as guias e certidões abaixo relacionadas. sob pena das sançõ

Redigido por Janaina S. Cavalcanti - Aux. Adm. .=....éá" ./ DNSLC
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previstas no item 8 do edital e seus subitens:
ter o contrato rescindido:

podendo, ainda a critério da administração

a) Guia de Previdência Social
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPI

GPS e Guia de

al) Deverá a licitante apresentar. de ambas as guias
(GPS e FGTS), os comprovantes de pagamento, relatório analítico e protocolo do relatório
do envio de conectividade.

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos gg Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, inclusive contribuição social, expedida pela Secretaria da Receita Federal el

por Tempo de Serviço
Regularidade do FGTS

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia
(FGTS). por meio da apresentação do CRF - Certificado de

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) gg Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos
da certidão negativa(CNDT-EN).

5.10.1. Deverá apresentar também a relação de
recolhimentos individuais dos funcionários contratados para a execução dos serviços,
objeto do presente certame.

5.11. Os documentos relacionados no subitem 6.10, incluindo a
nota fiscal, deverão ser encaminhados ao fiscalizador e para o e-mail

SEXTA - valor total do contrato

6.1. O valor total do presente contrato importa em
R$1.702.910,41 (um milhão, setecentos e dois mil, novecentos e dez reais e quarenta
e um centavos).

SÉTIMA -- sanções por inadimplemento

7.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simp
condição do edital e/ou do contrato firmado, ou pelo descumprimento parcial ou total

ISSlo

!#íOstana
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mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas no art. 86
87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, em especial

7.1.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da proposta, caso a CONTRATADA não a mantenha, sem prejuízo das demais
sanções estabelecidas.

7.1.2 0 não cumprimento do prazo estabelecido
para a execução contratual, conforme estabelecido no edital e seus anexos, acarretará à
CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do item(ns) em
desconformidade. por dia de atraso. até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais,
se a execução não estiver regularizada. o Contrato poderá, a critério do SAAE. ser
rescindido:

7.1.3 Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do
valor total do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 1% (um por cento), se a
CONTRATADA não efetuar a adequação da garantia, na hipótese de aditamento
contratual de prazos ao fim dos quais, se as adequações não forem efetuadas pela
CONTRATADA, o Contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindidol

7.1 .4 Advertência, se a CONTRATADA não efetuar a
adequação da garantia, na hipótese de aditamento contratual para acréscimos e, no
caso de reincidência. multa de O,1% (zero vírgula um por cento) do valor total do Contrato,
por dia de atraso, até o limite de 1% (um por cento), ao fim das quais. se as adequações
não forem efetuadas pela CONTRATADA, o Contrato poderá, a critério do SAAE, ser
rescindidol

7.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor total da
nota fiscal caso deixe de apresentar as guias e certidões, comprovando o recolhimento
de encargos sociais e fundiários. GRPS e de ISS. junto com o documento fiscal. conforme
subitem 6.10I

7.1.6 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do Contrato, se os serviços forem executados por intermédio de terceiros, sem
observância do estabelecido no item 2.91

7.1.7 Multa de O,1% (zero vírgula um por cento) do
valor total do Contrato, por dia de atraso. até o limite de 1% (um por cento). pelo
descumprimento a qualquer cláusula.

g
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7.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da ATA, em caso de rescisão por inadimplência da licitante vencedora.

7.1.9 A licitante que, convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta. falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal. ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com a União. Estados. Distrito Federal ou Municípios e,
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o incisa XIV do art. 4 da Lei Federal l0.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) .anos.
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais
(Art.7', Lei Federal l0.520/02)

7.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente
Pregão Presencial não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das
penalidades previstas na Lei Federal no 8.666/93

7.3. Os valores de eventuais multas deverão ser descontados
primeiramente da garantia oferecida, acaso insuficiente serão descontados dos
pagamentos a serem efetuados pelo SAAE

7.4. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem,
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

7.5. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente
Pregão Presencial não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das
penalidades previstas na Lei Federal n' 8.666/93

OITAVA - vigência contratual

8.1. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados
a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos
limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93.

8.1.1. O contrato poderá, a qualquer tempo,
alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais.

ser
ssia

â:..@
Redigido por Janaina S. Cavalcanti - Aux. Adm. / O«,SLC
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CONTRATO N' 2$ /SLC/2019

NONA - rescisão contratual

9.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal n' 8.666/93, sem
prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar

9.2. A critério da Administração, o contrato poderá
rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Ro 8.666/93

ser

9.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa

DÉCIMA Vinculação
n'02/2019 .

ao edital do Pregão Presencial

10.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a
vigência do presente contrato. todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas
por ocasião do processo licitatório

l0.2. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos
do Pregão Presencial no 02/2019 e da proposta da CONTRATADA apresentada ao
mesmo, constantes do Processo Administrativo n' 5936/2019

DECIMA PRIMEIRA -- recurso financeiro

11.1. A despesa decorrente desta licitação será atendida
através das dotações orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para .esse fim,.no
corrente exercício financeiro, conforme rubrica orçamentária Ro 24.05.00 3.3.90.39 1 / 51Z
5005 2165 04.

DÉCIMA SEGUNDA legislação aplicável

'lz.z.
Federal n' l0.520/2002 e
alterações, pelo Decreto
de 05/09/2005 e Lei
no 147 de 07/08/2014, Resolução n'
Consumidor. sendo que as partes elegem o
questão relativa ao presente contrato, com renuncia
privilegiado que seja

O presente contrato será

Redigido por Janaina s. Cavalcanti -- Aux. Adm. .i:..2.
Ó'
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CONTRATO N' 2$ /SLC/2019

12.3. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
termo em 03 (três) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que
a tudo viram e asse

2019

Nilton Vieira Neres - Fiscalizador

E SERVIÇOS LTDA.
Rata de Cássia Bastou - Sócia Diretora Comercial

Testemunhas

01 .

Fernanda Gonçalves Albertln
RG: 33.234.909-3/ CPF: 275.374.898-58

Redigido por Janaina S. Cavalcanti - Aux. Adm.
DNSLC
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ANEXO Vll

DECLARAÇÃO

1. Identificação do Dirigente

Nome: Rata de Cássia Bastos CPF: 022.962.268-25

Cargo: Sócia Diretora Comercial
Empresa: Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda.
Telefone:(11) 4701 -7072 e-mail:

2. Declaração

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do
Município, e no artigo lo da Lei Municipal na lO.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto

Municpal Ro 20.903 de ll de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses
impeditivas de contratação, e que:

'te+''não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

( ) incorre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

( ) tenho dúvidas se incorre ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) :no(s)
Incisa(s) do referido artigo e. por essa razão. apresento os documentos, certidões
e infomlações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n'
7.115. de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica).
que as informações aqui prestadas são verdadeiras

Sorocaba, tq de C;u4=k3;#=) de 2019

E SERVIÇOS LTDA.
Rata de Cássia Bastos - Sócia Diretora Comercial
RG 17.897.182-0

Redigido por Janaina S. Cavalcanti -- Aux. Adm.
DNSLC
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ANEXO Vlll

CONTRATOS OU ATES JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

CONTRATADO: Florestana Paisagismo Construções e Serviços LTDA
CONTRATO N' (DE ORIGEM): 2$ /SLC/2019

OBJETO: Execução de serviços gerais e contínuos de roçagem, manutenção e reparos de
gramados e jardins, urbanização e conservação dos próprios e áreas sob
responsabilidade da autarquia com fornecimento de máquinas, equipamentos,
ferramentas e mão-de-obra

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

l Estamos CIENTES de que

a)

b)

O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrõnicol

Poderemos ter acesso ao processo, tendo em vista me extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrõnico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do

Além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade como artigo 90 da Lei
Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civill

Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrõnico ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo

TCESP

c)

d)

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para

a)

b)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçãol
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber

Sorocab#, tq de o.,c?X9;te- de 2019
e.

irestâR

X
Redigido por Janaina s. Cavalcanti - Aux. Adm. ......i2- .~;...ZZ
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Diretor Geral
078-67 RG: 9.281 .828-6

06/01/1 964 Telefone(s): (1 5) 33224-5902
residencial completo: Rua. Padre Roberto Landell,
Vilage Vert, Sorocaba/SP

institucional: mauriéDsaaesorocabê:$p:qQy::blt

n' 75, Condomínio

Geral
RG: 9.281 .828-6

06/01 /1 964 Telefone(s): (1 5) 33224-5902
residencial completo: Rua. Padre Roberto Landell,

Vert. Sorocaba/SP
m aura (â>saaeso rocaba. sp. q ov. br

E-mail pessoal:

n' 75, Condomínio

Pelo FISCALIZADOR:

Cargo: Chefe do Departamento de Drenagem
CPF: 273.469.408-57 RG: 23.280.032-7
Data de nascimento: 28/05/1 973. Telefone(s): (1 5) 3224-5942
Endereço residencial completo: Rua Mogi Guaçu, n'
CEP.: 1 8055-380
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

417, Cidade Jardim, Sorocaba/SP

Pela CONTRATADA

,.....jMH$==:'.,...,;. .
C

B'
lss6'

í.;.P
Redigido por Janaina s. Cavalcanti - Aux. Adm/r..Zlz.

.DiÍ

16



Prefeitura de
SOROCABA@ Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

ANEXO IX

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba
CNPJ No: 71 .480.560/0001-39

CONTRATADA: Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda
CNPJ No: 53.591 .103/0001-30

CONTRATO N' (DE ORIGEM): no a5 /SLC/2019
DATA DA ASSINATURA; lq/0g/2019
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: Execução de serviços gerais e contínuos de roçagem, manutenção e reparos de
ados e jardins, urbanização e conservação dos próprios e áreas sob

responsabilidade da autarquia com fornecimento de máquinas. equipamentos.
ferramentas e mão-de-obra.

VALOR (R$)= R$1.702.910,41 (um milhão, setecentos e dois mil, novecentos e dez reais e
quarenta e um centavos)

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados

de 2019

ã«a
Redigido por Janaina S. Cavalcanti - Aux. Adm.

DNSLC
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ANEXO B

TERMO DE KEPEKÊNCH

CONTÍNUOS DE ROÇAGEM, MANUTENÇÃO E REPAROS DE an8yADo!.E
JARDINS, URBANI ZÃÕÃÕ E' CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS E ÁREAS SOB
RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA

') l FINALIDADE

1.1 A finalidade deste Termo Básico de Referencia é subsidiar a contratação de
empresa para execução de serviços gerais e contínuos de roçagem. manutenção
de gramados e jardins. urbanização e conservação. dos próprios e áreas sob
responsabilidade da autarquia, bem como eventuais reparos de gramados e
áreas ajardinadas decorrentes de intervenções das equipes de manutenção de
água, esgoto e drenagem

2. OBJETO

2.1 Contratação de empresa para execução de serviços gerais e contínuos de
roçagem, manutenção e reparos de gramados e jardins, urbanização e
conservação dos próprios e áreas sob responsabilidade da autarquia

3. DOS SERVIÇOS

3.1 A emoresa contratada deverá executar serviços (manutenção e conservação) de
roçagem, limpeza, capinação, despraguejamento manual, preparo.de terreno para
plantio, plantio de grama, arbustos e forrações,..cobertura com terra fértil, e os
serviçosdescritos abaixo e discriminados na planilha em anexo

4. DADOS TÉCNICOS

4.1 Dos Equipamentos e Ferramentas

7.1 .1 A contratada fornecerá todo o maquinário, equipamentos e ferramentas
necessárias à execução dos serviços, em tipos e quantidades compatíveis
com o volume de serviços.

7.1 .2 A fiscalização poderá exigir, por inadequada ou sem condição de uso, a
j.. -l n

substituição de qualquer maquinaria, equipamento oth ferramenta da
Contratada

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA.
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7.1 .3 Tais fatos não serão justificativos para eventuais atrasos nos serviços, nem
exime a Contratada da responsabilidade sobre a qualidade dos
equipamentos.

7.1 .4 A manutenção das ferramentas e equipamentos será de total
responsabilidade da contratada, devendo substituí-las imediatamente
quando da ocorrência de quaisquer defeitos ou consertos que se façam
necessários

4.2. Da Mão de Obra e Segurança

')
4.2.1 Será de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal a ser

contratado. em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições
relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e
sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora

4.2.2. A contratada responsabilizar-se-á pelo transporte e alimentação dos seus
empregadosl

4.2.3.

4.2.4.

A contratada deverá observar, rigorosamente, as normas de segurança
higiene e medicina do trabalhos

Fornecer e manter. às suas expensas, todos os materiais de proteção e
segurança, indispensáveis à execução dos serviços que assim o exigirem,
em quantidades compatíveis com o objeto

4.2.5. Os funcionários deverão estar uniformizados e possuir acessórios e
equipamentos de segurança conforme exigência das Normas
Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente
sendo os acessórios e equipamentos de segurança compatíveis para cada
tipo de trabalhos

4.2.6 A contratada deverá seguir todas as recomendações da Instrução Técnica
de Trabalho SAAE, IT 001/Seg, que determina os Padrões Mínimos de
Segurança para Contratadas, observando os itens que se enquadram no
tipo de serviço a ser executados

4.2.7. A Contratada é responsável, perante o SAAE, por todos os ates de seus
subordinados durante a execução da obra. Devendo afastar, dentro de 24
(vinte e quatro) horas (da comunicação escrita do.SAAE).. qualquer de
seus empregados cuja permanência nos serviços for Julgada inconveniente

pela Autarcluia, correndo por conta única e exclusiva da contratada
quaisquer ónus' legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer
outra despesa que de tal fato possa decorrer. (1)q el2pregados
eventualmente afastados deverão ser substituídos por outÍP}, 9-ê'categoria

profissional idêntica. ll l/

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA. Dh'SLC.#)
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4.2.8. A contratada deverá manter o número de funcionários compatível com o
volume de serviços a ser executado mensalmente, devendo considerar
para isto, o Cronograma anual de roçagem e a estimativa de área das
unidades próprias, que seguem anexos à este Termo de Referência

4.3. Da Execução dos Serviços

4.3.1 Os locais onde serão executados os serviços de manutenção serão
indicados pelo Departamento responsável pelo contrato, definindo quais
atividades deverão ser desenvolvidas. Consta anexa, a listagem dos
próprios onde deverão ocorrer os serviços de roçagem, limpeza. e
manutenção, juntamente com os respectivos endereços e coordenadas
geográficas.'1

4.3.2.

4.3.3.

Os locais de serviço deverão ser devidamente sinalizados, permitindo total
visualização da obra, para pedestres, veículos e funcionários da obrar

A Contratada tomará todas as providências necessárias para prevenir
possíveis acidentes que possam ocorrer, por falta ou deficiência de
sinalização, e/ou proteção dos serviços

4.3.4. Cabe à contratada, efetuar, quando necessário, ou determinado pela
fiscalização, serviço de sinalização de obra e trânsito, bem como de
proteção de obra para os munícipes e trabalhadores da contratada, ficando
sob sua responsabilidade todo e qualquer acidente ou incidente que possa
oco rrer;

4.3.5. Todas as áreas afetadas pelos serviços deverão ser limpas diariamente
removendo-se todos os detritos originados pelos serviços

'''1 4.3.6. Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, não se
aceitando qualquer justificativa para serviços mal executados, ou alegação
de inexistência de material e mão de obra especializada

4.3.7. A contratada tem prazo de 05 (cinco) dias para iniciar os trabalhos de
plantio de grama após o recebimento da ordem de serviço, sob pena de
aplicação das penalidades previstas em contrato

4.4. Especificações dos Serviços

4.4.1 ROÇAGEM DE MATO E
fiscalização deverá ser
desde que o serviço seja
dos serviços e da limpeza deve ser
mesmo dia em que foi efetuada a roçagem, e o
destinação será de responsabilidade da empresa

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA
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definição do local onde será depositado, o que deverá ocorrer em aterros
e/ou locais apropriados. A distância média, bem como eventuais custos
para depósito destes materiais deverão ser considerados pela participante,
para apresentação de sua proposta.
metro quadrado (m:) de.área roçada:

4.4.2. DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADOS: Previamente à
roçagem, quando necessário, a empresa deverá executar o
despraguejamento manual dos gramados, que são compostos
basicamente por gramas das variedades batatais e esmeralda. O critério
de medição
desDraaueiado.'1

4.4.3. COBERTURA COM TERRA FÉRTIL: A cobertura com terra fértil (camada
de 2cm) terá por objetivo a regularização do gramado em áreas
previamente plantadas e que necessitarem de tal intervenção. A terra fértil
deverá ser isenta de pragas, apresentar coloração vermelho-escura, e ser
previamente aprovada pela fiscalização desta Autarquia. A aquisição .e
transporte deste material serão executados pela empresa contratada, e de
sua inteira responsabilidade.

4.4.4. REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHO: Deverá ser removido dos locais dos
serviços e áreas determinadas pela Fiscalização, todo e qualquer material
nservível. como entulhos, lixos, etc., e estes depositados em aterros e/ou
locais apropriados, sendo o transporte e a definição da destinação final do
material de responsabilidade da contratada. A distância média, bem como
eventuais custos para deposito destes materiais deverão ser considerados
pela participante, para apresentação de sua proposta. A empresa ,deverá
prever a necessidade de remoção do material com utilização de máquinas
e caminhões em determinadas situações, quando o volume de material
assim exigir, ficando esta possibilidade à critério da empresa. Q.Êlillêlila-ge

indicado

4.4.5. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E BATATAIS: A contratada é
responsável pelo fornecimento de material e mão de obra, compreendendo
a limpeza e preparo do terreno, com acerto manual de terra, observando
os caimentos e retirando eventuais pedras ou torrões existentes. execução
de camada de 10cm de terra vegetal, adubação de plantio com NPK 10-
10-10, na quantidade de 100g/m:, plantio da grama em placas,
estaqueamento quando o terreno apresentar declividade .acentuada e
cobeHuía final com terra vegetal (espessura de 2cm)l Q---çlilé1lg..dg

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA.
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4.4.6. PLANTIO DE FORRAÇÕES: A contratada é responsável pelo
fornecimento. preparação do terreno. adubação e plantio. de plantas
anuais, bianuais, bulbosas e perenes, de consistencia herbácea e pequeno
porte, utilizadas como forração. Devem ser observados os espaçamentos
indicados para cada espécie. Engloba as seguintes espécies: Agapanto
Azulzinha, Tagete, Vedélia, Aspargo. Mini exora, Lantana câmara.
Singonio. As mudas devem ser fornecidas em caixas contendo 15 (quinze)
unidades cada, com porte médio de 25cm, isentas de pragas e doenças. A
empresa é responsável pela manutenção por um período de 60 dias. Q

4.4.7 PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS: A contratada é responsável
pelo fornecimento, preparação do terreno, adubação e plantio em canteiros
ou covas adequadas, de plantas arbustivas. Devem ser observado os
espaçamentos indicados para cada espécie. Engloba as seguintes
especies: Abutilon, Acalifa, Agave americana, Alamandra amarela, Azaléia
anã, Moréia, Murta touceira, Mussaenda, Pandanus, Primavera. As mudas
devem ser fornecidas em porte comumente encontrado no mercado,
sentas de pragas e doenças. A empresa é responsável pela manutenção
por um penedo de 60 dias.

4.4.8 IRRIGAÇÃO SUPLEMENTAR: A irrigação suplementar deverá ser
realizada com caminhões pipa e executada sempre que solicitada pela
fiscalização para a manutenção dos gramados ou áreas ajardinadas, após
o penodo de 60 dias em que a manutenção do. .gramado é de
responsabilidade da contratada.
h\ de serviço de

4.5. Licenciamento e Regularização junto ao órgão de trânsito local

4.5.1 Os veículos e equipamentos deverão estar devidamente emplacados e
regulamentados junto ao DETRAN, os quais na ocasião da apresentação
deverão portar os respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV)

4.5.2. A Contratada será responsável, quando houver necessidade, de obter
junto à Urbes ou outro órgão de trânsito, as autorizações necessár as para

ã ll$8 g i:l :: ãEIJ.gEEÍ'=
Sorocaba

4.6. Subempreitada

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA.
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4.6.1 Os serviços não poderão ser sub-empreitados no seu todo, podendo,
contudo, para determinados serviços, fazê-lo parcialmente, até o limite de
30% (trinta por cento), mantendo, porém, sua responsabilidade integral e
direta perante a autarquia. Os serviços sub- empreitados deverão ter a
anuência expressa deste SAAE, e deverá comprovar a sua idoneidade
perante o órgão. bem como a regularidade fiscal e previdenciária,
conforme habilitação exigida neste edital

5. FISCALIZAÇÃO

5.1 O SAAE será representado durante a execução dos serviços por funcionários
credenciados que, terão autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer
ação de orientação geral. obrigando a contratada a atender as observações da
fiscalização, sem que isso exclua ou diminua as responsabilidades legais da
contratada, seja por atos próprios ou atitudes de prepostos empregadosl

5.2. A contratada deverá informar, diariamente, ao responsável pela fiscalização dos
serviços, os locais onde os serviços estão sendo executados. Esta comunicação
deverá ser feita via correio eletrõnico

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1 A contratada é responsável pela perfeita execução dos serviços

6.2. A contratada será a única responsável em relação aos danos ambientais,
independentes de culpa, causados no momento da execução das obras,

mesmo

que estes sejam constatados após a sua conclusão, bem . ].. n Jn
como eventual

pagamento de todas e quaisquer despesas, incluindo multas decorrentes da
nobservâncla da legislação ambiental, em especial a Lei no 9605/1998

6.3. A contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais a fim de
evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais serão inteiros
responsáveis

6.4. Reparação de todo e qualquer dano a terceiros ou em consequência
indireta, da execução das obras, independente de dolo ou culpa

direta ou

6.5. A contratada deverá também, manter o registro de frequencia
funcionários que estiverem trabalhando nas frentes de serviço

de todos os

6.6.

6.7.

Ao término de toda jornada de trabalho (diariamente). a Contratada deverá
providenciar a limpeza das vias no entorno do local do serviços ,4. ,n

A contratada é responsável pela definição do local de de#jnb/inai do material
resultante dos serviços especificados no item 4.4, que de#etáW)correr em locais

resÉoÜs#vel por suportarou aterros devidamente licenciados, bem como é
eventuais custos decorrentes desta gc$inaçêg

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA.
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7. REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA

7.1 Deverá a contratada manter em caráter permanente, durante a execução dos
serviços, um representante responsável com poderes suficientes para representá-
la em tudo o que se relacionar com os serviços contratados

8. GARANTIAS

8.1 A contratada é obrigada a corrigir ou substituir, às suas expensas (não devendo
tais horas e serviços ser cobrados do SAAE), no total ou em parte, os defeitos ou
ncorreções resultantes da execução dos serviços, denunciados pela fiscalização

') 8.2.

8.3.

O SAAE rejeitará no todo ou em parte, os serviços que forem executados em
desacordo com o contrato e/ou determinações da fiscalização

Os serviços rejeitados que estejam em desacordo com o contrato. e/ou

determinações da fiscalização deverão ser corrigidos num prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a partir da comunicação da Fiscalização

8.4. A empresa será responsável pela manutenção do gramado plantado, forrações e
arbustos, por um período de 60 (sessenta) dias, durante o qual deverá realizar a
irr gação'frequente e a remoção de pragas sempre que necessário e/ou solicitado

. . .l. ..L
pela fiscalização. Ao final deste período.o local será avaliado e, em caso de má
qualidade ou desenvolvimento não satisfatório, o serviço será recusado, devendo
a empresa contratada promover a substituição, sem ónus ao SAAE, num prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando sujeita às penalidades descritas no Edital
caso o prazo não seja cumprido.

8.5. Na eventualidade de ocorrência de alagamentos e inundações decorrentes da
obstrução das estruturas de saída das bacias de contenção devido a nãa
remoção do material resultante da roçagem das áreas, a contratada se
responsabilizará pelos danos e prejuízos causados a terceiros

9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 O SAAE pagará à contratada conforme critérios de medição descritos no subitem
44, cons derando os serviços executados de acordo com as especificações

9.2.

$U$:$gBh$)$81$$1i
9.3. Aprovada e liberada a medição, a Contratada encaminhará

de pagamento acompanhada da nota fiscal eletrõnica corre

'\

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA



Prefeitura de
SOROCABA® Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

9.4. O pagamento será efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resolução no
08/201 5- SAAE

9.5. Em casos de emergência, o SAAE poderá requisitar os serviços, a seu critério
aos sábados, domingos e feriados. Neste caso, não haverá pagamento de horas
extras

9.6. Eventuais divergências relativas aos quantitativos de medição, ou aos valores das
faturas emitidas pela contratada, não suspenderão seu pagamento, e serão
objeto de inclusão ou compensação quando da exigibilidade do pagamento
seguinte

') 10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

10.1 O critério de julgamento das propostas será o menor preço globa
medição será por preços unitários.

O critério de

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1 Qualificação Técnica Operacional

ll .l .l Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional
competente - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
atualizada, em nome da empresa.

1 1 .1 .2. Certidão de Registro na entidade profissional competente - CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). - atualizada do(s) seu(s)
responsável(sj técnico(s), com no mínimo OI (um) com formação em
Engenharia Agronómica ou Agronomia

.,'') 1 1 .1 .3. Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado em nome da empresa, comprovando a execução.dos sewlços,
equivalentes, similares e compatíveis com o objeto desta licitação
devendo nele(s) constar quantidades, prazos e características dos
serviços (Súmula 24 do TCESP e art. 30 da Lei). Tais atestados deverão
estar devidamente registrados em entidade competente - CREA.
consideradas as parcelas do objeto da maior relevância, como segue

Execução dos serviços de roçagem de mato ou gramados de, no
mínimo, 2.200.000,00 mz (dois milhões e duzentos mil metros
quadrados);

Execução de plantio de grama de, no mínimo
mil metros quadrados);

18. jOçn' (dezoito
/

11.2. Qualificação Técnica Profissional.

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite -- Chefe DA.
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11 .2.1 Atestado(s) de capacidade técnica profissional, com apresentação de
CAT (Certidão de Acervo Técnico), conforme Súmula 25 do TCESP e
vínculo profissional. Será considerada como parcela de maior relevância

Execução dos serviços de roçagem de mato ou tramados

Execução dos serviços de plantio de grama

1 1 .2.2. Indicação do engenheiro responsável técnico pelo serviço. comprovando-
se o regular vínculo profissional. A comprovação de vínculo profissional
pode se dar mediante contrato social, registro em Carteira de Trabalho e
Previdência Social, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possível a contratação de profissional autónomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços

12. VISITA TÉCNICA

12.1 É facultativa a realização de visita técnica às empresas interessadas:
deverá ser agendada através do Setor de Licitações e Contratos

a qual

13. PRAZOS/ VIGENCIA CONTRATUAL

13.1. Os serviços serão executados continuamente durante um prazo de 12 (doze)
meses

13.2. A empresa deverá iniciar os serviços em lO (dez) dias
recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Fiscalização

corridos após o

14. UNIDADE FISCALIZADORA / AGENTE FISCALIZADOR

14.1. Diretoria Operacional de Esgoto/Departamento de Drenagem/Setor de Carregos e
Canais

15. OBSERVAÇÕES

15.1. As áreas dos locais de execução dos serviços foram estimadas para fins de
quantificação do serviço a ser realizado, e serão aferidas mensalmente nas
mediçõesl

15.2.

15.3.

O cronograma de roçagem poderá ser alterado
emergenciais e/ou necessidades da autarquia

em decorrência de situações

As manutenções de áreas gramadas e ajardinadas serão
demanda, decorrentes das intervenções realizadas pelas equip.
autarquia, não possuindo, portanto, cronograma mínimo de ex

feitas conforme
opeyachnais da
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15.4. A empresa vencedora do certame, deverá apresentar, juntamente com sua
proposta atualizada contendo o valor final obtido na fase de lances, a composição
analítica de cada um dos serviços indicando todos os itens que compõem o preço
ofertado, informando o percentual de BDI que foi adotado na proposta

16. ANEXOS

16.1 Estão anexos à este Termo de Referência

9.1 .1

9.1 .2.

9.1 .3.

Localização e estimativa de área das unidades próprias

Cronograma Anual de Roçagem das Unidades Próprias

Instrução Técnica de Trabalho SAAE, IT 001/Seg

Sorocaba, 05 de junho de 2019

Nilton Vieira Neres
Chefe do Departamento de Drenagem

Rodolfo da Salva Oliveira Barboza
Diretor Operacional de Esgoto

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA.
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$QLICITANTE; Diretoria Operacional de Esgoto / Departamento de Drenagem

Contratação de empresa para execução de serviços
gerais e contínuos de roçagem, manutenção e reparos de gramados e

jardins, urbanização e conservação dos próprios e áreas sob
responsabilidade da autarquia

''1

Jy$!!rlCATIVA: O SAAE Sorocaba, autarquia responsável pelos sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, possui inúmeras
unidades relativas aos sistemas citados, que necessitam de manutenção de suas áreas

ajardinadas, que englobam a manutenção de gramados (roçagem, despraguejamento,

cobertura com terra fértil, plantio de gramado), bem como a recuperação das áreas que
sofreram intervenções das equipes operacionais da autarquia, quando são danificados
tramados. jardins, etc

Portanto, este contrato faz-se necessário para manutenção das unidades próprias, bem
como os reparos necessários nas áreas onde houverem intervenções da autarquia



FOLHA l
--' avv -- "la. r\uballa -- õorocaba -- SP -- CEp: 18095-340

(15) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 - 1.E. 669.573.983.1 1 1

FORNECEDOR: 04 960 FLORESTANA PAISAGISMO.
C.N.P.J. :53.591.103/0001--30
ENDERECO :RUA SANTOS DUMONT.
CIDADE : TABOAO DA SER
BAIRRO : JARDIM PAZZINJI
INSC.EST. : 675 . 052 . 769.117

CONST. SERV. LTDA.

258 PAZZ INI
PEDIDO DE COMPRA

UF: SP
4701-7072

No . 000990 /2019
Data 26/08/201g

50000 Processo GOO002 /2019(11) 4701-4795

No . 258

FOME : (11)
CEP : 06750000

FAX :

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS
GERAIS E CONTÍNUOS DE ROCAGEM, MANUTENCÀO E REPOR
OS DE GRAMÀDOS E JARDINSr URBÀNIZACAO E CONSERVA

CAO DOS PRÓPRIOS E ÁREAS SOB RESPONSABILIDADE DA
AUTARQUIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 . 702 . 911, 0000 1 . 702 . 91 ]. , 00

PP 02/2019 - PA 5936/2019

PRAZO DE ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA: ' COM. CÀMII,O .JULGO, 255
COND ÇÓES DE PAGAMENTO: CONE'ORME MOITA.L

TOTAL

-JD . IBITI DO FACA

1 . 702 . 911 , 00

SAAE-SOROCABA KUV / /
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ANEXO lll
CARTA PROPOSTA

F

Ao

Serviço.8utõnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

0fere3emos a esse óQão os preços a seguir ndicados, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços gerais e contínuos de roçarem
manutenção e reparos de gramados e jardins, urbanização e conservação dos próprios e áreas sob responsabilidade da autarquia com fornecimento de

máquinas, equipamentos, ferramentas e mâo-de-obra, de acordo com o disposto no edital do certame supra e ordenamentos legais cabiveis:

PREGÃO PRESENCIAL N' 02/2019 - Processo Administrativo n' 5936/2019

'1
Roçarem de mato
Roçagem de tramado
Despraguejamento manual de gramados

Cobertura de gramados com terra fértil fornecida pela contratada

Remoção de Lixo e entulho
Plantio de grama tipo Batatais
Plantio de grama tipo Esmeralda
Plantio de Forrações
Plantio de Arbustos Ornamentais

Irrigação Suplementar com Caminhão Pipa

Descrição Quantidade estimada

1 .168.724.41

3.236.431 .67
50.000,00

5.000,00

6.000,00

lO .ooo,oo

50.QO0,00

500,00

Unidade Valor yniti (R$)

R$ 0,27

R$ 0.31

R$ 0,31

R$ 2.90

R$ 10,00

R$ 3,00

R$ 4.90

R$ 15.02

R$ 80.51

yalorTotal (R$)

R$ 315.555,59
R$ 1 .003.293.82

R$ 15.500,0a
R$ 14.500.00

R$ 60.000,00

R$ 30.000,00

R$ 245.000,00

R$ 3.500,00

R$ 7.510,00

R$ 8.051,00

m:

Mz

cx

unid

hr

Total gemi (R$) 1 R$ 1.702.910,41

O VALOR OFERTADO POR ESTA EMPRESA PARA 12 (DOZE) MESES É DE R$ 1.702.910,41 (um milhão, setecentos e dois mil, novecentos e dez
reais e quarenta e um centavos).

Declaramos que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital e seus anexos.

Os preços apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto, como impostos, taxas
tributos, frete, seguro, embalagens. encargos trabalhistas e prevldenciários e outros que porventura possam ocorrer.

Declaramos ainda que estamos cientes que devemos entregar a planilha de composição analítica conforme orientado no subitem 9.3 do edital

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação

Dados da empresa:

Razão social: Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda.
CNPJ-MF: 53.591 .103/0001-30

Inscrição Estadual: 675.052.769. 1 17

Endereço completo: Rua Santos Dumont, 258, Jardim Pazini - Taboão da Serra/SP - CEP 06753-105

Telefone/e-mail: (1 1 ) 4701-7072 / 1icitacoes@florestana.com.br

Agência bancária e n' da conta corrente para pagamento: Caixa Económica Federal - N' 1041 Agência: Vila Sõnia - N' 40761 C/C: 1 170-3

Janaína'Éd9é.Cavalcant3
S.&« &çi.iüíçh e C«item

ó"" e210'+ln 9
Página l de 15
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ANEXO lll
CARTA PROPOSTA

Dados do responsável para assinatura do Contrato:

Nome completo: Rata de Cássia Bastos
RG no: 17.897.182-0

CPF no: 022.962.268-25

Cargo/função ocupada: Sócia-Diretora Comercial

Telefone: (11) 4701-7072

Data de Nascimento: 25/04/1964

Endereço Residencial: Rua Campo Grande, 295, Alto da Lapa - São Paulo/SP - CEP 05320-050

E-mail Institucional: rata.bastos@florestana.com.br

E-mail Pessoal: rbastos01@uol.com.br'1
Dados do preposto:
Nome completo: Adilson Virginio Sirva
RG no: 19.891.021-6

CPF n$: 143.504.448-74

Cargo/função ocupada: Engenheiro Civil
Telefone: (11) 4701-7072

Data de Nascimento: 22/05/1971

Endereço Residencial: Rua Agostinho Navarro, 926, Jardim Conceicao - Osasco/SP - CEP 06140-000

E-mail Institucional: adilson@florestana.com.br

E-mail Pessoal: adilsil@uol.com.br

Nos preços unitários (CIF), estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do fornecimento, como frete, embalagens, impostos e outros que
porventura possam ocorrer

Local e data: Taboão da Serra, 19 de julho de 2019

''1
,.&., h

:.
Advogada

QAB.SP3045Z
Nome: Rita de Cássia Bustos
RG: 17.897.182-0

CPF: 022.962.268-25

Cargo: Sócia - Diretora Comercial / Advogada- OAB - SP 394.537

ÍB3.s91 .103/0001-i&E
1. E. 675.052.769. 1 1 7

FLORESTANA PAISAGl$MO
Construções e Serviços Lida

Rua Santos Dumont. 258
Jd. Pazzini - CEP: 06753-105

'-ABOÃ0 DA SFRRA - SPL
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Serviço Autónomo de Agua e Esgoto de Sarocaba.
PREGÃO PRESENCIAL No02/2019

Processo Administrativo Ro 5936/2019.

FLORESTANASDETALHAMENTO DO BDI

AC IAOMIWISTRAéÃÓêÉÚfiÃI.

'1 AC.5

CT

CT.l

2,15%

Grupo B IBenefícios

B.l IHonorários e Lucro de Empresa L
B.2 IDespesas financeiras do contrato F= FI + FZ

B.3 jlncertezas IZ

'1
Total do grupo BI 0,65%

IE llmpostos

IE.l IPiS
iE.2 ICOFINS

IE.3 jlSSQN

IE.4 ICPRB

1,65%

7,60%

5,00%

4,50%

18,75%Total do grupo C "IE'

\Fórmula para a cálculo do B.D.l. (benefícios e despesas indintas)

BDI = {KI + AC + CT)/ (l - (U + iEl} -l x IOO= 26,m%

FE3 .591.103/0001-iil
1. E. 675.052.769. ll 7

FLORESTADA PAISAGISMO
Construções e Sewiços Lida

Rua Santos Dumont. 258
Jd. Pazzini - CEP: 06753-105

,.h j. c:...,..; &K,.
'FLORESTANA PAISAGISMO

CONSTE SERV UDA
Rifa de Cássia Bastas

RG 17 897 182-0 CPF 022 962 26&25
Soda.Dintaa Comercial

Advoaaaa
0AB-SPB94537

Local de data: Taboão da Serra, 19 de julho de 2019.
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Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba.
PREGÃO PRESENCIAL NO 02/2019

Processo Administrativo Ro 5936/2019. .lllÉ
FLORESTANAUCOMPOSIÇÃO DAS LEIS SOCIAIS

CÓDIGO

A
AI
A2

GRUPO A
}INSS
SESI
SENAI

1INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes Trabalho
FGTS
SECONCI

GRUPO B

Repouso Semanal R-
Feriados

Auxílio-Enfermidade

13o Salário

ILicença Paternidade

IFaltas justificadas
Dias de Chuvas

IAuxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

IDepósito Rescisão Sem Justa Causa

jindenização Adicional
GRUPO D

Reincídência de A sobre B

IReincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado +
Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

DESCRIÇÃO GRUPOA

o,oo%

1,50%

GRUPOB l GRUPOC

A4

A5

A6

A7

A8

A9

'') 2,50%

3,00%

1,92%

11,03%

0,18%

1 ,95%
4,31%

2,15%

l0,21%

0,06%

B5

B6

B7

B8

C
CI
C2
C3

C4

C5

D

DI

D2

'')
6,71%

0,36%

3,77%

6,28%

0,96%

9,11 %

0,60%

9, 77%suB-rom/s ÍCEnÁt) 76,80% 54,24% l í8,08%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 98,83%

fi3.591 .103/0001-iã!
1. E. 675.052.769. ll 7

FLORESTANA PAISAG{SMO
Construções e Serviços Lida

Rua Santos Dumont, 258
Jd. Pazzini - CEP: 06753-105

VABOÃ0 D.A SERRA - SP

R Local de data: Taboão da Serra, 19 de julho de 2019

,.U. a.
rtonesTAUA PAiSAGiSíüO

CONSTE SERV LIDA
Rifa de Cássia Bastas

RG 17 897 1824 CPF 022 g62 268-25
Sócia-pintora Comercial

AaVOaaaa
0A8-SP394537L
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IServiço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocabi
PREGÃO PRESENCIAL No02/2019
Processo Adminisbativo no 5936/2019.

Ao

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS . CPU FLORESTANA

SOROCABNSP

Íun/19

FIT o,oosoq gllglg$ FIC qpiaÓÓ

Produção da equipe$Êj+64,aaa00: /71a/#

FLORESTANA

Cobertura de gmmados com tenta fértil fornecida pela contntada

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização
Operativa Intproduüva

Custo Unitário
Operaüw Impraduüvo

Custo

')

'FIT - FATOR DE INTERFERÊNCIA DO TR#EGO
'FIC - FATOR DE INTERFERÊNCIA DE CHUVAS

'1 .t4&"$ú." ....
CONSt E SERV. LIDA
Rito de Cãssia Bastas

RG. 't7 897 182-0 CPF: Q22 962 268-25
Sócia-Diretara Comercial

Advogada - QÂB - SP 394. 537

EfE3.s91 l03/0eo1-30 l
675.052.769 117

FLORESTANA PAISAGISMO
Construções e Serviços Ltda

E. E

L

Página 8 de 15

GaminhãQ basco a te 10m-     i.]GJac ]70a) = 30aa 150.5258 41,9887 1179647
/ecUIQParatmnsponeaehncOnãriOS     loCO):C   ] Tona 6(.6735 3t.88)7 4C.5185

          Gu$10harãügtahldeeqUipamenh$ PJ 51,4&32

          CUaOUniHradeexeçuçãQeequrpamentPS) fq=ÍP)/FOCO D.3416

3-11AODEOBRAADIC10NAL     Quantidade unidade CU«0HOráHo CU«0
            HOraÓaTOta
Enc3r'egada áreas \erres     .0a)0C   25.7:a 25.7943
AjuJanle dej#d Hagemrser. ;as     8;:a)Ca   16.2584 97.5E04

      2.C'])[a   IÕ.8)98 33.6196

          CUstoharaHalQtaldemãa deabraaaicanal H 156.9643

          CU$tPUnRánOdeeXeCUÇãOtM.0.) Ç= 8/Fh]0 D,33B3

          CUgOdOFIC D.0D68

          CU«0 da HT D.ÜD34

C.MATERIAL     Quantidade Un dada CUStOUnitária CUSÜ]TDta

Í--afMI         50 :aa0  
          Cu$tOunihriatQtaldemateÜal  
D ATIUDADES AUXILIARES     Quantidade unidade GUSh Unitária CU:taTOta

          GUSh btal de atiÜdade$ auxiliares  
          ReSUmO das ÇmbS Fere)fUa Palornlal
          GU$h UntàriOdeeXeCUÇãQteqHipamentaS) 1492% 0.3416

          CUStOUniÜriadeeXeCUÇã0 [M.a.) 14.7i'6 }.3383
          CUSta da F C 0.30% }.0068
          CURA dO F T 0.15% BOa34

          Cu$buniÜÓolotaldematena1 69.87% 1.6aD0

          CU$10bÜldeaÜÜdadeSaUXiliare$ 0.Caça  
          litàH0 sem BDI            Vabl dO BDI 26 74% D,B123

          PnçounlH#pmmBDI ARREDONDHD0 ÍR$/miJ 2.90



Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba.
PREGÃO PRESENCIAL NO 02J2019
Processo Administrativo no 5936/2019.

Ao

FLORESTANACOMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU FLORESTANA

SOROCABNSP

jun/19

FIT 0,005®

Remoção de Lixo e entulho

Produção da equipeêg4 9&ZWaOi Ma/Ó

FiC a,oíooo

A . EQUIPAMENTOS

Caminhão basculante 10Ma

Retroescavadeiía caramba frontal de 0,76m' - tração 4x4 - 85HP

Veiculo para transporte de funcionários

,ooooo

.Wooo

. ooooo

Utilização

Opemüva hnprodutiva

0,9000 ii8Í o,lodo

o,zsoQ 'ii8g 0,2500

0,2500: g lg 0.2500

Operativo

150,5258

89.3707

60.6735

Custo horário total de equipamentos {4)
Custo unitário de execução {equipamentos) íc) : faJ /pnoo.

Custa Unitário
bnprodutivo

41 ,98B7
49,00M
31,8807

Custo
Horário Total

[ 39. 6721
79,2789

39,0789

258,0299

2,6276

Custo

Horário Total

154.4792

IH,4792
1.5731

0,M20

0,0210

B - MÃO DE OBRA ADICIONAL

Coletar

Quantidade Unidade

0,00000;:":i©ggÊji!: h: 19,3099

Custo horário total de mão de obra adicional (By

Custo unitário de execução (M.O.} íqeíoD/Pnoo.
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo Horário

'Fn - FATOR DE IhKERFERÊNCIA DO TRÁFEGO
'FIC - FATOR DE INTERFERÊNCIA DE CHUVAS

d
RES t'Alga F)À'lSAGfSMO

CONSt E SERV. LIDA
Rifa de Cássia pastos

RG. 17 897 't82-0 CF'F: Q22 962 268-25
Sócia-Diretora Caínercial

Advogada - 0.qB - SP 394.537

4
Preço adiado cop BDI - ARREDONDADO 'R$/mJ; ío,oo

fi3.s91 .103/0001-i&t
1. E. 675.052.769.117

FLORESTANA PA!$AG}SMO
Construções e Serviços Ltda

Rua Santos Dumont, 258
Jd. Pazzini - CEP: 06753-105

'''AROÃn fla SERRA - SP
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C.MATERIAL Quantidade Unidade ÇU«aUnltàrio   CU$taTab

      Gu$tounKàrohtaldematBria   }.BODA

  l [ac :o m' 3.63CC   ],630C

      ÇU$Dbtaldedividadesauxiliares   3,63Ü0

           
      ReSUmOdaSCU$h$ 2eKenUal alQrhtat

      CU$h UniÜria de eXeÇUÇãa [equipameRlos) 33.n% 2,6276

      CustounitãHQdeexecuçãotMO.l 3.93%  
      :UStadOFIC   D.0+2a

      CU«0 da FIT Ü.27% 0.Data

      CUstouniÜÜatMaldemateHa    
      CuaOtahEdeaÜUdadesauxiliares 45,99% 3.63Ü0

      nitàr 0 sem BD   1.8937                 ValQrdOBD 26.74% Z.lIDa





Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Soracaba.

PREGÃO PRESENCIAL NO 02/2019
Processo Administrativo no 5936J2019.

Aa

FLORESTANACOMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS . CPU FLORESTANA

SOROCABNSP

jun/19

FIT P.OOSOO: $1é@i:gi FIC qO7OaO

Produção da equipe 81Êl;3za, QooQq ' í7p/b

Pfatttio de gama tipo Esmeralda

A EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização
ooeraüva Improdutiva

Custo Unitário
Operaüw Improdutiva

Custo

')

'FIT - FATOK DE INTERFERÊNCIA DO TRÁFEGO
'FIC - FATOR DE INTERFERÊNCIA DE CHUVAS

'3
LHES'i'ANA FALSA CISMO

CONST E SERV. LIDA

Preço unitário com BOt . ARREDONDADO (R$/íd. 4,90

RG. 't7 897 182-Q CPF: 022 962 268-25
Sócia-Diretora Comercial

Advogada - QAB - SP 394 537

Pita de Cássia Rostos

Ít3 .591 .103/0001-30 l
1. E. 675.052.769.117

FLORESTANÁ PA:SADISMO
Construções e Sen'aços Ltda

Rua Santos Dumont. 258
Jd. Pazzini - CEP: 06753-105

L 'AREÃO DA SFRÇIA SP
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GaminhãabasGUlarlle10m$ 10GaJ] =,8[Ü0 D.2)00 1 50.5258 41 98E7   128.8184

CaminhâoçaKaceriaaemadeÍa t.0QJ=C   D.6)aa 105.5294 39.a39B   }5.63E6
/eCuoparaÜansponeaefUnÇOràri0$ l CG==a ),3000 ] 70a0 6:.67]5 31.8807   40.5185

      CU$D harãÚa tahl de equipamentQ$   234.97Z6

      CUsiounitánodeeXeCUÇãaCeqUpamenhS) ICJ H 4)/F%E D.71M

B-rHAODEOBRAADIC10NAL Quantidade Un dada CUdOHorãria    
          HOranalota
:ncarregado áreas ,erres         25.7943

HJdante de ar] vagem serãças 5 Daaa0   ã2584   97.5Sa4
laraineim 2.0000)   ],8098   33.6196

      CUSlaharáHotahldemãOdeabnadiCrana e 15Õ,9643

      Cubo uniÜóa de execução IM.o.) :C : 8 fFROt }4785

      Cush do F C   B.a119

      CU$tadOFIT  }.0060

C - MATERIAL Quanüdaae Unidade :UStQ UnitãNQ   :U$taTgh

Terravegela 0.Í2a0: N 5.0Ü    
AaUb0 m renal bPa NPK l blC+la ].lega) kg ].CG»   ltÇ]C)
Grama esmero da em P aços )COCO       B3[1C)

      GuaauniUria10taldemateHa  Z.53ÜÜ

  aUan$dade Undade CUSb UniHÓa   :UStQTQU

)escale de re$ DUOS 'verdes' C.aOa2a   2000ao   a.]24a
rHgaçãod9gramado põs planto j60dlas     3,1000   0.laca

      Cu$1ahhldeaÜvidadesauxiliare$   0.12+U

      ReSUmOda$CUSh$ PenBntld Val0rhlal

      CunouniÜriadeexecuÇãaCequÊpamenta$) 18.53% Ü.71M
      ;ustounitãriQdeexeCUÇãOtM.0.) 2.38% 1.47&5

      CUgQdOFIC 0.31% Ü.D119

      GU«0 da nT :.15% },Ü06Ü

      CUSta Unitário bhl ae matara }5.«% 2.530a

      ÇUSh bhl de aÜVidade$ auxiliares 3.21?; D.1240

      PreÇO ÜniÜHa $em BDI   3.B869

      Valor da BDI ?B 74% l.a34a



Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba.
PREGÃO PRESENCIAL N' 02/2019
Processo Adminis&ativo Re 59361201g.

Ao

.illlr
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU FLORESTANA FLORESTADA

Plantio de Fonrações

jun/t9

FIT Ü, 005W

Produção da equipe :l;K ZIU.a0000 cx/ó

FIC O.Of000

A EQUIPAMENTOS

Caminhão basculante 10M3
Caminhão caíroceíia de madeira
Veiculo para transporte de funcbnários

Quantidade
UtilinÇão

hprodutiva

0.3000

Q.6400

0,7000

Custo Unitário
Operativo bnprodutivo

50,5258 41,9887

105.52% 39,0398

60,6735 31,©07
Custo horário total de equipamentos (4

Custo unitário de execução(equipamentos) rq : í4/PPoo.

l:wooo
,ooooo

l;ooooo

Opemüva

0,7D00

0.3600

0,3W0

Custo
Horário Total

117.9647

62,9761

40,5185

221,4593

.1073
Custo

Horário Total

25,7943

97,55@

33.6196

t56,9643

0,7848

0,0189

0,0095

B . lURa DE OBRA ADICIONAL

Encarregado - áreas verdes
Ajudante de jardinagem/serviços
Jardineiro

Quantidade Unidade

.OOOOOjj3j$jgjgjÍ;: jh
6,00000 glié!#Ê!?i: h
Z.OOOOOil@@l$1ij!)h

H.79«
16. 2584

16,8098

Custo horário total de mão de obra adicional {B!

Custo unitário de execução (M.O.) íc) : fny/ppoo.

Custo do FIC
Custo do FIT

Custo Horário

'1

Preço uaitãlio com BDl- ARREDONDADO (R$. 7,00

'""'\ 'FIT- FATOR DE INTERFERÊNCIA oo 'TRÁFEGO
} 'FIC - FATOR DE INTERFERÊNCIA DE CHUVAS

CONST. E SERV. LIDA
Rira de Cássia Bastas

RG. 77 897 782-0 CPF: 022 962 268-25
Sócia-Diretora Comercial

.advogada - OÁB - SP 394.537

[ls.s91 l03/0001 .ã''
à+s.os2 769.117E

'\., .:/ '
1.
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G.MATERIAL Quantidade Unidade CUSl0 UniÜrÍa   CUStOTqtal

reírabegeU ) 15Q3) M 5 :a)0   0.75aa
Adubação de IÓrraÇÕes     El:iE]EIÇ)   D.3:aa

F"-EÇÕeS         Z.0]Ca

      CU$10 Unitária hbl de mateHal    
D.ATIUDADESAUNLIARES Quantidade Unidade CU«oUntãHo   CUHOTaül

DenaHeden?SldUaS'Verdes' a,0a10C   12C.00]C   Ü.12a0

[.]anuEenÇãa de f01raÇÕeS- PÓS P anho 6: d aS     0.43]]   a43ao

      EUSl0hhlaeaÜvidadesauxllares   a.SSÜÜ

      Re$UmOdPSCU$bS PenerlllÜ Val0rhlal

      Cu$bunibHadeexecuçãQlequipamentosl 2a.M% 1.1Ü73

      CustounitãüodeexecuçõQ{M.0.1 +.a% D.1148

      CURA dO F C ).34',b 0.01B9

      CJgadOFIT ).17% ),0U95
      CU$tOUnitáÜaHtaldemaleHa 55.25% 3.05Ü0

      CUHatahÊdeaÜÜdadesauxÊliales a96% D.S5Ua

      nítàrQSBmBD   S.52a5

      ValardOBD ?6.74% 1.4762



9oa

Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba.
PREGÃO PRESENCIAL N' 02/2019
Processo Administrativo n$ 5936/2019.

Ao

FLORESTADAL
Item

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁmOS - CPU FLORESTANA

SOROCABNSP

juN19

FiT ú,o05ao

Produção da equipejgjj%': 8aa00a0 : unfd/h

FIC O.01000

9 $ 1Plan#o deArbusfos Omamenfais

Caminhão basculante 10m3
Caminhão canoceria de madeira

Veiculo para transporte de ftincionãrios

A . EQUIPAMENTOS Quantidade

.Modo :
,ooooo ;

:l :Modo

Utilização
Op«alva Improdutlw

0,8000 ll:#i: 0.2000

0.4000 :;g$' 0.6000

0.300ü:: igi 0,7000

Custo Unitário

Operaüw Impradutlvo

50,5258 41,W87

105,5294 39,0398

60,6735 31.8807

Custo horário total de equipamentos (4

Custo unitário de execução {equipamentos) fq =íH)/moo.

Custo
Horário Total

128,8184

65,6356

40.5185

234,9726

2,9372

Custo
Horário Total

25,7943

97,5504

33,61 96

156,9643

1.9621

B MÃO DE OBRA ADICIONAL

Encarregado - áreas verdes

Nudante dejardinagem/serra
Jardineiro

Quantidade

1;00000

6,000®
2,00000

Unidade

h
h
h

25,7943

16,2584

16,8098

Custo horário total de mão de obra adicional (q
Custo unitário de execução [M.O.) fq : ÍnD/pnoo.

Custo Horário

'')

'FIT - FAVOR DE INTERFERÊNCIA DO TRÁFEGO
FIC - FATOR DE INTERFERÊNCIA DE CHUVAS

'1
Preço unitário com BDt- ARREDONDADO(R$/unia Íâ02

FLORESTAfqA f:UfSAGfSMO
CONST. E SERV. LIDA
Rifa de Cássia gastos

RG. 17 897 '182-0 CPF: 022 962 268-25
Sócia-Diretora Comercial

Advogada - O:AE3 - SP 394.53?

#

fi3.591 103/0001-3ü
1. E. 675.052.769. 117

FLORESTANA PAISAGE$MO
Construções e Serviços Lida

Y
Rua Santos Dumont. 258

J Jd. Pazzini - CEP: 06753-105
Ln lIABOÃ0 DA SERR,A . SP
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      CU«adOFIC   D.0490

      CUSta dQ F T   D.Ü245

G-MATERIAL Quantidade Unidade CU$tOUntàrio   Cu$toTaü
           
l STa regem

AdUbaÇàOdearbUStOS
Prbu$Ksomamenta$

[.' ]aoo
])aco :.      

      CUStounihriatQtaldemabnal   8.26a0

D-ATIUDADESAUHUARES Quantidade Unidade Culta UnihHa   =UStaTata

]e$caüedeeslduo$'vendes'         ]12:a
r9açãadearDugos PÓspantaC60dasl 10aOa0   a.5aa0   0.5]Ca

      Cu$1ahhldeaÜvidade$aUXiliares    
      ReSUmOdaSCUSh$ Pgt 7Üa P1l0rhlaf

      GustaunihriadeexeçuçiajequipamenD$} 24.78% 29372
      GU$h UniÜNa de eXeCUÇão [M.0.) Õ.55eb 9621

      GU«a dQ F C ],41qb a.049a

      CUStadOFT Ü21%  
      CUHOunitaÜQlotaldemat9na 52Bl%        GU«QtahldeaÜVldade$aUXilialeS 5,23% 0.6200

      Preço Unitário sem BD   11.8527                 VahrdOBD 26 74% 3.1694



Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba.
PREGÃO PRESENCIAL N' 02/2019

Processo Adminis&ativo n' 5936J2019.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO$ . CPU FLORESTANA

SOROCABNSP

jun/19

nT o,wsoo g$1gg$1: rtclüolow

Produção da equipe98ãgl :!.Ot)00Qi: l)r/f)

FLORESTANA

io llrn©ação Sup/emenhrcom Camfnáão Pba

A . EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização
0peralv8 Impraduttva

Custo Unitário
Operativo ompi

Custo

'1

FIT - FATOR DE INTERFERÊNCIA DO TRÁFEGO
F}C - FATOR DE INTERFERÊNCIA DE CHUVAS A,

FLOHÉ.b l/\Í'úA PAISAGISMO
CONSt E SERV. LIDA
Rira de Cássia Bastas

1 7 897 182-Q CPF: Q22 962 268-25
Sócia-Diretora Comercial

4dl/içada - 0,4B - SP 394 537

''1 RG

l:3.s91 l03/0001 -30 l
675 .052 .769.117

Construções e Sewiços Lida

1. E
FLORESTANA PAISAGtSMO

L
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;aminhãaCPa6COC l CG])C   ) 42aa 56.g572 26.2670 «.a673
      CU5laharaÜotQhEdeeqUipamentOS ÍPJ 44.D673      CUShünitáriOdeeXeÇUÇãa(eqUiPamenbS) fq: PF/FRC 44.a673
3.MAODEOBRAADIC10NAL Quantidade unidade GU$tOHOràriQ  
AUdanle ae lard nagen $er. ÇOS l [G):a   B.2584

HarariaTatal

5.2584

      CU$h haréÓaiataldemãadeObraaaiCOnal H] 6.2i&4

      !!!!!!pt,-' üle!!yli!!!gl e:eUoc 6.2584

      CURO aa F C D.6033

      CUSbdaFiT }.3016         
C.IMATERIAL Quantidade Jndlde CUSh Unibria ÇU$10Tahl

paniMgaÇãC 07E)a:   3.M)0 2.2950

      ÇU$n unltáHo fatal de mateHa 2,2950

D.AnUDADESALXILIARES Quantidade Undade GU«aUntáÓQ CUStaTaU

      Cu$1ahhldeaÜVidade$aUXilanS D.ÜaOÜ

         
      ReSUmO da$ CU$MS Fere f a yal0rblal
      Gu5bunitàriodeeXeÇUÇã0 equipamentQS} 69.3r%' «.Q673
      CU«ounitárEadeeXeCUÇãQ{M.0.) 25.59qb 1625B4
      CUSta dQ FIC [.95% D,6U33

      SUÃO da FT 0.47C& D.3D16

      Gasta un4àralahldemateHal 3.61% 2.2950

      CUStQtOtaldeaiVidade$auxiliares (.Oa% D.0ÜOÜ

      PreÇOunitaÜa$emBDI 63.S256

      Vabr dO BDI 26.74% 169i67

      »pçounfüHomm80f-ARREDONDADO rR$/ãrJ  



COMPOSIÇÕES AUXILIARES . CUSTO MÃO DE OBRA .itlllll
FLORESTANA

Valor Horário

Operador retro%cavadeil

Moloósta veículo de
lnnsporte pasugeiros
Cdetor

i18,59

!00,28

!02.84=

Gfi3.s91 103/0001.30 l
675 Q52 769 qq7

é;j;Úções e Seviços
.Jol;:;!-F! :!H=:E.

E

Lida
CONSTE SERV LIDA
Rifa de Cássia Bastas

RG 17 897 182-0 CPF 022 962 268-25
Sócia-Dintae Comerdal

Advogada
OAa-si:;q04saz

J
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