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URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES
Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS

ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail licitacoes@URBES.com.br)
Denominação:
CNPJ:
Endereço:
e-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone:
Fax:
Obtivemos, através do acesso à página www.URBES,com.br , nesta data, cópia
do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:

, de

de 2019.

Nome:
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre a URBES e sua empresa, solicitamos a
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à URBES,
Setor de Licitações, pelo e-mail licitacoes@URBES.com.br.
A não remessa do recibo exime a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social
de Sorocaba - URBES, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como
de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer
reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais
comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo
licitatório.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
PREÂMBULO
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES torna
público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto o PREGÃO
PRESENCIAL Nº 002/19, do tipo “Menor Preço”, no interesse de sua Diretoria
Administrativa, em conformidade com a Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal
nº 14.576/05, Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/14, Lei Federal nº 13.303/16, conforme estabelecido neste instrumento
convocatório.
HORA, DATA E LOCAL
As Propostas Comerciais e os Documentos de Habilitação, serão recebidos em
sessão pública marcada para:
Horário
Do dia
Local:

às 09h00min
04 de fevereiro de 2019.
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – Sorocaba/SP

Pregoeiro responsável:
Wagner Viotto de Souza
Equipe de Apoio:
Claudia Ap. Ferreira
Jéssica de Paula Abdalla
Na impossibilidade destes, atuarão como suplentes os demais colaboradores
também designados por meio da Portaria nº 90/18.
Integram este Edital:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Termo de Referência – Descrição dos Serviços
Planilha Quantitativa
Modelo de Carta Proposta
Modelo de Indicação do Responsável pela Assinatura do Contrato
Minuta do Contrato
Termo de Ciência e de Notificação
Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal
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1

DO OBJETO

1.1 Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para
serviços de manutenção predial, em caráter preventivo e corretivo, com o
fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais
necessários, conforme as especificações constantes nos anexos III e IV deste
Edital.
1.2 As manutenções poderão envolver consertos, recuperação, alvenaria,
carpintaria, marcenaria, serralheria, pintura, hidráulica e elétrica.
1.3 Os serviços serão realizados nas dependências da URBES, sendo:





Sede Administrativa - Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama;
Sede Operacional - Rua Chile, 401 – Barcelona;
Terminal Urbano Santo Antônio - Av Doutor Afonso Vergueiro, 733 –
Centro;
Terminal Urbano São Paulo - Rua Leopoldo Machado, 259, Centro.

1.4 Todos os serviços serão solicitados através de e-mail ou sistema de abertura
de chamados disponibilizado pela CONTRATADA.
1.5 Os preços apresentados pela CONTRATADA deverão cobrir todos os custos
dos serviços, abrangendo o fornecimento de mão de obra especializada, leis e
encargos sociais decorrentes, ferramentas e equipamentos, transportes, veículo,
celular, hospedagens, passagens, fretes, remoção de móveis, máquinas ou
equipamentos para execução dos serviços e seu reposicionamento no local,
limpeza do ambiente, enfim, tudo o que for preciso para garantir a qualidade e
funcionalidade dos serviços solicitados.
1.6 Em caso de dúvidas, recomenda-se consulta a URBES, para os
esclarecimentos pertinentes, antes da apresentação da proposta.
1.7 Este documento será parte integrante do Contrato, independentemente de
sua transcrição.
1.8 Os serviços serão solicitados através de Ordens de Serviços a serem
emitidas pela URBES, de acordo com suas necessidades.

2

DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação
previstos neste Edital.
2.2 Não será permitida a participação:
2.2.1 De empresas estrangeiras que não funcionem no País.
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2.2.2 De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição.
2.2.3 De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art.
7º da Lei 10.520/02.
2.2.4 De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º
da Lei 9.605/98.
2.2.5 Que tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não
reabilitadas, conforme inciso IV do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas
alterações.
2.2.6 Em regime de falência, recuperação judicial, dissolução, liquidação
ou concurso de credores, respeitando o disposto na alínea d-1) do subitem
5.3.4 deste edital.
2.2.7 De empresas que se enquadrem em um ou mais dispositivos do
artigo 38, da Lei Federal nº 13.303/16.
2.2.8 De empresas que se enquadrem nas restrições previstas no artigo
84, da Lei 13.303/16.
3

CREDENCIAMENTO

3.1 O credenciamento deverá ser feito na abertura, sendo que após este lapso
temporal não será admitido novo credenciamento e para tal ato deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de
empresa licitante, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual
estejam expressos seus poderes de exercício de direitos e assunção de
obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade
Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos
administradores, devendo, ainda, estarem portando documento de
identificação com foto recente.
ou
a) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida do outorgante, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição 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,
devendo, ainda, além de estarem portando documento de identificação com
foto recente.
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b) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que
deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo I deste
Edital.
c) No caso de ME e EPP, apresentação de Declaração de microempresa
ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista
na Lei Complementar nº. 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/14, devidamente firmada pelo contador responsável e pelo
representante legal, conforme modelo estabelecido no Anexo II.
d) Caso não utilizada a faculdade prevista na alínea anterior, será
considerado que a licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na
Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14.
3.2 Os documentos mencionados no item 3.1, alíneas "a" até "d" deverão ser
apresentados no original ou por qualquer processo de cópia simples, nos termos
da Lei 13.726/18 e apresentados FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2
(Habilitação).
3.3 Não havendo credenciamento de representante por parte de determinada
licitante, o envelope proposta será aberto, porém, o mesmo não poderá dar
lances.
3.4 Será admitido apenas 1 (um) representante credenciado para cada licitante.
3.5 Iniciada a sessão de lances, nenhum licitante poderá se ausentar, sem
autorização do Pregoeiro, sob pena de exclusão do certame.
4 PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1 No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública,
iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em
participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos
indicados no item 3.1.
4.2 Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão o(a)
Pregoeiro(a) os envelopes nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a
Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.
4.3 O julgamento será feito pelo critério de “Menor Preço”, observadas as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste
Edital.
4.4 A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as
propostas que:
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a) Não atendam a qualquer das exigências estabelecidas neste Edital e não
possam ser sanadas na própria sessão.
b) Contenham dizeres escritos à margem ou fora do contexto ou, ainda, que
não se expressem com clareza e objetividade.
c) Se mostrem manifestamente inexequíveis, assim consideradas aquelas
que não venham a ter demonstrado sua viabilidade, comprovada por
documentos que atestem sua compatibilidade com os preços de mercado,
de acordo c/ o art. 56, II, § 4º, da Lei 13.303/16
d) Se apresentem condicionadas nas propostas de terceiros.
4.5 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o(a) Pregoeiro(a)
dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.
4.6 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
4.6.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até
10% (dez por cento) superior àquela.
4.6.2 Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no
item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os
menores preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas,
serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes.
4.6.3 O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do
autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
4.7 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, apenas o valor da hora será para lances,
observada a redução mínima, entre os lances, no valor de R$100,00 (Cem
Reais).
4.8 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances e restar apenas um licitante.
4.9 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
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4.9.1 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.
4.9.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta
será declarada a melhor oferta.
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência
e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, a contar da convocação do(a)
Pregoeiro(a), sob pena de preclusão.
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 4.9.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
exercer a preferência e apresentar nova proposta.
b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as
que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de
classificação.
4.9.3 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a
melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.9.4 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de
pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos
relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII,
da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na
hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de
pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem 4.9.1.
a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de
pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no item 4.9.4,
será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente
vencedora da fase de lances.
4.10 Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores,
as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 4.6.1, e
aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o
último preço ofertado.
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4.11 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente às penalidades legais cabíveis.
4.12 O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor
com vistas à redução do preço.
4.13 Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade
do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
4.14 Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a
critério do(a) Pregoeiro(a), será verificado o atendimento do licitante às
condições habilitatórias estipuladas neste Edital.
4.14.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos
documentos de habilitação, efetivamente entregues, poderão ser sanadas
na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.
4.14.2 A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a), anexando aos
autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
4.15 Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos
neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.
4.15.1 Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não
atender às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as
ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar com
os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada
sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
4.16 Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e
Equipe de apoio.
4.17 O(A) Pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e
declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo
por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
4.18 Havendo negociação, a empresa adjudicatária deverá encaminhar a
URBES, até o segundo dia útil seguinte à sessão do processamento do Pregão,
a composição final da proposta apresentada, nos moldes do Anexo V, respeitada
a proporção de redução dos preços na etapa de lances, acompanhado também
do Anexo VI.
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5 DA APRESENTAÇÃO DOS
PROPOSTAS COMERCIAIS

DOCUMENTOS

DE

HABILITAÇÃO

E

5.1 As Licitantes interessadas deverão apresentar ao(a) Pregoeiro(a), na data e
hora aprazadas, os documentos exigidos, que deverão ser acondicionados em
02 (dois) envelopes, opacos, lacrados, numerados e rubricados no fecho,
constando em sua parte externa o seguinte:
AO(À)
PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
PRÓPRIOS
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL
(RAZÃO SOCIAL/CNPJ DA EMPRESA LICITANTE)
AO(À)
PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
PRÓPRIOS
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL/CNPJ DA EMPRESA LICITANTE)
5.2 ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA – A Proposta Comercial deverá ser
apresentada em 1 (uma) via ORIGINAL, datada, numerada sequencialmente,
assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da Proponente, conforme Anexos V,
em papel timbrado da Licitante, sem emendas ou rasuras, juntamente com os
demais itens abaixo descritos:
5.2.1 Os preços propostos deverão ser cotados em Reais, e por extenso,
com duas casas decimais.
5.3 ENVELOPE N° 02 – Em atendimento ao disposto no artigo 58, da Lei Federal
nº 13.303/16, apresentar em 01 (uma) só via no seu original, por qualquer
processo de cópia simples, nos termos da Lei 13.726/18, com todas as páginas
rubricadas, na ordem estabelecida neste Edital, dentro dos seus respectivos
prazos de validade, e consistirão de: Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal,
Qualificação Econômico–Financeira, Qualificação Técnica, e deverá
apresentar, ainda, neste envelope, declarações datadas e assinadas pelo
representante legal da Proponente, abaixo especificadas:
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5.3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato
constitutivo, estatuto ou Termo de Compromisso social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e,
ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva, conforme legislação em vigor.
b) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para
Funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando
a atividade assim o exigir.
c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar
do Envelope nº. 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
5.3.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de desempenho anterior, fornecido (s) por pessoa (s)
jurídica (s) de direito público ou privado, comprovando que a
proponente prestou ou está prestando satisfatoriamente serviços
compatíveis em no mínimo 50% (cinquenta por cento), com as
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em
nome da empresa ou de seu responsável técnico, nos termos do artigo
58, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16
a-1) No caso do atestado mencionado na alínea anterior ser em
nome do responsável técnico deverá ser devidamente comprovado
o vínculo com a licitante.

5.3.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ).
b)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual
ou Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto desta licitação.
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Previdência
Social, que far-se-á através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais à Dívida Ativa da União e as
Contribuições Previdenciárias, ou Certidão Positiva com efeito de
negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a qual poderá ser
emitida pelo site www.receita.fazenda.gov.br.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual referente a
débitos inscritos na Dívida Ativa do domicílio ou sede do requerente.
d.1) A comprovação de regularidade com a Fazenda Estadual se
dará nos limites exigidos pela unidade federativa correspondente,
sendo risco do proponente eventual inabilitação após diligência
do(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, à Fazenda do respectivo
estado.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Mobiliário)
do domicílio ou sede do requerente, caso for necessário, deverá ser
observado o que dispõe o subitem 5.4.3 “b” deste Edital.
f) Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, por meio de CRF expedida pela Caixa Econômica Federal a
qual poderá ser emitida pelo site www.caixa.gov.br
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, conforme o disposto na
Lei 12.440/11 a qual poderá ser emitida pelo site www.tst.jus.br.
h) Conforme o artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela
Lei Complementar nº 147/14, as microempresas e empresas de
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, mediante apresentação de comprovação
de Me ou EPP.
h.1) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno
porte, 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 URBES, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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h.2) A não regularização da documentação, no prazo previsto
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei n° 10520/02,
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos
termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, ou revogar a
licitação.
5.3.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Comprovação de capital social, integralizado e registrado, na forma
da lei ou patrimônio líquido de no mínimo de 5% (cinco por cento) do
valor da proposta inicial.
b) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis, que deverão ser apresentadas
com indicação do número das páginas e número do livro onde estão
inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo
Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, nos termos
do §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art.
177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Res. CFC 563/83); NBC T 3.1.1
(Res. CFC 686/90) e registrado na JUCESP ou Cartório, conforme
exigência legal.
b.1) Das empresas constituídas no ano em exercício independente
de sua forma societária e regime fiscal, será exigida apenas a
apresentação do Balanço de Abertura.
b.2) Para as empresas que permaneceram inativas no último
exercício fiscal, aplica-se o disposto na alínea b-1, acrescida de
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e/ou Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica Inativa (DSPJ).
b.3) O documento relacionado na alínea “a” não precisará constar
do Envelope nº. 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão, para a comprovação de ME ou EPP.
c) As empresas sujeitas à apresentação de Escrituração Contábil
Digital (ECD) nos termos do art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007,
com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
deverão apresentar em documentos impressos extraídos do livro
digital o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado, todos
emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA) e
acompanhados do respectivo recibo de entrega e Termo de Abertura e
Encerramento.
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c.1) A boa situação financeira da licitante será aferida pela
demonstração,
no
mínimo,
dos
seguintes
índices
simultaneamente:
- Índice de Liquidez Corrente – ILC = AC/PC > ou = 1,0
- Índice de Liquidez Geral – ILG = AC + RLP/PC + PNC > ou = 1,0
Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PNC = Passivo Não Circulante
c.2) As empresas que apresentarem índices de liquidez negativos
devem comprovar capital social não inferior a 10% do valor de sua
proposta inicial.
d) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
d-1) É admitida a apresentação de certidão Positiva de
Recuperação Judicial, desde que acompanhada de Plano de
Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.
5.3.5 Declaração, assinada pelo representante legal, de que não emprega
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de
16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos
(Art. 7º, XXXIII/CF) e que se encontra em situação regular perante o Ministério
do Trabalho.
5.4 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
5.4.1 Os documentos deverão ser apresentados no original, ou por qualquer
processo de cópia simples, nos termos da Lei 13.726/18.
5.4.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que
se refere às certidões.
5.4.3 Todas as certidões e provas de regularidade fiscal deverão estar
validadas na data prevista para o recebimento da documentação e
propostas, observados os respectivos prazos de validade estabelecidos
pelo órgão emitente.
a) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões
apresentadas, a URBES aceitará como válidas aquelas que contados
da data de sua respectiva expedição tenha até 90 (noventa) dias, do
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momento da entrega do envelope da documentação constante neste
edital.
b) No caso de não haver cadastro nos respectivos órgãos emissores,
deverá ser emitida certidão no nome da proponente contendo a
expressão “Não consta cadastro” ou outra frase de teor semelhante.
c) A regularidade exigida nas alíneas “c” até “h” do item 5.3.3 e
alínea “d” do item 5.3.4, poderá ser comprovada, também, por meio
de Certidão Positiva com efeito de Negativa.
d) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
d.1) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos,
que não o participante desta licitação, execute o futuro
fornecimento, deverá apresentar toda documentação de ambos os
estabelecimentos, disposta nos itens 5.3.1 a 5.3.4.
e) Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão
acarretará a inabilitação do licitante.
f) O(A) Pregoeiro(a) ou a Equipe de Apoio poderá efetuar diligencias,
efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores
para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio
eletrônico.

6 DA IMPUGNAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

AO

EDITAL,

RECURSO,

ADJUDICAÇÃO

E

6.1 Até cinco dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do Pregão.
6.2 Eventual impugnação deverá ser dirigida ao(a) Pregoeiro(a) deste Edital,
Protocolado na URBES, localizada na Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd.
Panorama – Sorocaba/SP e poderá ser encaminhado por e-mail.
6.2.1 Admite-se também a impugnação ou pedidos de esclarecimentos
através do e-mail licitacoes@URBES.com.br.
6.2.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho
fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.
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6.3 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este
Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições
nele estabelecidas.
6.4 Dos atos do(a) Pregoeiro(a) cabe recurso, devendo haver manifestação
verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da
síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco)
dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente na URBES
para a apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados 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.
6.4.1 A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na
sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no
encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
6.4.2 Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá
reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à
autoridade competente.
6.4.3 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente
interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
6.4.4 O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e o
seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
6.4.5 Os recursos poderão ser encaminhados através do e-mail:
licitacoes@URBES.com.br ou protocolados na URBES, localizada na Rua
Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – Sorocaba/SP, dirigidos ao
Presidente da URBES.
7

CONTRATAÇÃO

7.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante
celebração de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VII.
7.2 A Licitante que tiver sua proposta adjudicada deverá assinar o instrumento
de contrato, no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da data da convocação,
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da URBES,
sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
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7.2.1 A Licitante que tiver sua proposta adjudicada fica obrigada a
comparecer na URBES, sito à rua Pedro de Oliveira Neto, 98, Jardim
Panorama, Sorocaba/SP, para assinatura do Contrato e seus respectivos
Termos.
7.3 Caso a Licitante que tiver sua proposta adjudicada deixe de atender, aos
prazos estabelecidos pela URBES, sem justificativa aceita por esta, perderá
direito ao contrato, sem que lhe seja facultada qualquer reclamação, cabendo
ainda multa prevista no item 9.1.1 deste Pregão Presencial.
7.4 Ocorrida a hipótese prevista no item 7.3, a URBES poderá convocar a
segunda classificada, e assim sucessivamente, até lograr a assinatura do
contrato, nas mesmas condições da proposta vencedora, não cabendo à
Proponente desistente qualquer indenização ou direito, seja a que título for.
7.5 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja
documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase
de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a
regularidade fiscal, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da homologação do
certame, prorrogável por igual período, a critério da URBES, sob pena de a
contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital.
7.5.1 Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomarse-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação,
sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de
haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno
porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem 4.9.1.
7.5.2 Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte
atender aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na
ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.
7.6 Aos casos omissos aplicar-se-á, supletivamente, a Lei nº 13.303/16, o
disposto no Regulamento Interno da URBES, e os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de Direito Privado.
8

DA GARANTIA DE CONTRATO

8.1 Será condição para formalização do contrato, a apresentação de garantia de
execução do mesmo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da sua
assinatura, em uma das modalidades previstas no § 1º do artigo 70, da Lei
Federal nº 13.303/16, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) ou 10%
(dez por cento) nos casos previstos no § 3º, do artigo 70, da Lei Federal
13.303/16, do valor global do contrato.
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9 DAS MULTAS E SANÇÕES
9.1 Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste edital, ou pela
inexecução total ou parcial do mesmo, a URBES aplicará as seguintes sanções,
de acordo com a infração cometida, garantida a defesa prévia:
9.1.1 A recusa da LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato, o seu
não comparecimento para a assinatura no prazo previsto neste Edital, ou a
não regularização da documentação nos termos do subitem 5.3.3., “h-2”,
caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na
proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor da proposta.
9.1.2 Sem prejuízo da sanção prevista no item 9.1.1, poderão ser aplicadas
ao inadimplente outras contidas na Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal
10.520/02, Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/14, pelo Decreto Municipal nº 14.576/05, principalmente:
a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com este órgão promotor do certame, por prazo de até 05
(cinco) anos;
9.2 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº.
10.520/02, demais penalidades legais.
10

DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1 As despesas decorrentes do objeto do presente Pregão Presencial correrão
à conta da Fonte 3.3.90.39.16, Programa nº 8001, Ação nº 2128. FUMTRAN.
Fonte 3.3.90.39.16, Programa nº 8001, Ação nº 2129 - FMT.
11 DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes,
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
11.2 Durante a fase de preparação das propostas, as Proponentes interessadas,
poderão fazer, por escrito, consultas a URBES conforme definido a seguir:
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11.2.1 As consultas de esclarecimento deverão ser encaminhadas à
Comissão Permanente de Licitação da URBES, por escrito e assinadas
pelo representante legal da empresa interessada, até 05 (cinco) dias úteis
imediatamente anteriores àquele designado para a entrega dos envelopes.
11.2.2 A URBES responderá oficialmente às consultas de esclarecimento
que, a seu critério, considerar pertinentes.
11.2.3 Os esclarecimentos serão encaminhados pela URBES, via e-mail, a
todas as empresas interessadas e identificadas, sem indicar, porém, aquela
que formulou a consulta.
11.2.4 A cada manifestação da URBES será atribuído um número
seqüencial, a partir do número 01.
11.3 O resultado e os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de
divulgação serão divulgados no endereço eletrônico www.URBES.com.br e
publicados na Imprensa Oficial.
11.4 Após a emissão do contrato, os envelopes contendo os documentos de
habilitação dos demais licitantes serão devolvidos via postal ou pessoalmente.
11.5 A URBES reserva-se no direito de, a qualquer tempo, revogar total ou
parcialmente a presente Licitação, justificado o interesse público, sem que este
fato possa gerar direitos a qualquer dos proponentes.
11.6 A apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência
de que o proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os termos do Edital e seus Anexos,
que os comparou entre si e obteve do(a) Pregoeiro(a) informações sobre
qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la.
b) Considerou que os elementos desta licitação lhe permitem a elaboração
de uma proposta totalmente satisfatória.
11.7 Os casos omissos, não previstos no presente Pregão Presencial, serão
soberanamente resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da Lei Federal nº
13.303/16, bem como Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº 14.576, de
05/09/05, e Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/14, e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito
Privado.
11.8 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Sorocaba/SP.
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11.9 Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações, desta
empresa, à rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jardim Panorama – Sorocaba – SP,
pelo telefone (0XX15) 3331-5016 ou e-mail: licitacoes@URBES.com.br .

Sorocaba, 15 de janeiro de 2019.

Luiz Alberto Fioravante
Diretor Presidente da URBES
Secretário de Mobilidade e Acessibilidade
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A
Nome Comercial ou Fantasia........................................................................,,
inscrita no CNPJ/MF no ........................................, inscrição estadual
no.............................,estabelecida
a........................,
Bairro..........................,
Tel..............E-mail................................Cidade....................................... Estado de
............................., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado,
para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº10.520/2002 e para
os fins do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19 DECLARA expressamente que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

__________________, ___ de ___________ de 2019.

____________________________________
Assinatura do representante da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
ANEXO – II DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para
declarar, sob as penas da lei, que a empresa _______________________ se
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, em
especial quanto ao seu artigo 3º.
Declaramos ainda, que esta empresa não está incursa em nenhum dos
impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e anexamos um
dos documentos abaixo:
( ) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede
da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias na data de
abertura da licitação.
OU
(
) Prova de Optante pelo Simples Nacional, com data de emissão não
superior a 30 (trinta) dias na data de abertura da licitação.
OU
( ) Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício
– DRE) referente ao exercício de 2017, autenticado na junta comercial da sede
da licitante, comprovando o faturamento permitido pela Lei Complementar nº
123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14.
Sorocaba, em ____ de ________________ de 2019.

_______________________________________
Assinatura do representante legal
_______________________________________
Assinatura do Contador Responsável
CRC nº .....................
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção predial,
em caráter preventivo e corretivo, com o fornecimento de mão de obra,
ferramentas, equipamentos e materiais necessários.
1.2 As manutenções poderão envolver consertos, recuperação, alvenaria,
carpintaria, marcenaria, serralheria, pintura, hidráulica e elétrica.
1.3 Os serviços serão realizados nas dependências da URBES, sendo:





Sede Administrativa - Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama;
Sede Operacional - Rua Chile, 401 – Barcelona;
Terminal Urbano Santo Antônio - Av Doutor Afonso Vergueiro, 733 –
Centro;
Terminal Urbano São Paulo - Rua Leopoldo Machado, 259, Centro.

1.4 Todos os serviços serão solicitados através de e-mail ou sistema de abertura
de chamados disponibilizado pela CONTRATADA, ou Ordem de Serviço em
modelo indicado pela URBES.
1.5 Os preços apresentados pela CONTRATADA deverão cobrir todos os custos
dos serviços, abrangendo o fornecimento de mão de obra especializada, leis e
encargos sociais decorrentes, ferramentas e equipamentos, transportes, veículo,
celular, hospedagens, passagens, fretes, remoção de móveis, máquinas ou
equipamentos para execução dos serviços e seu reposicionamento no local,
limpeza do ambiente, enfim, tudo o que for preciso para garantir a qualidade e
funcionalidade dos serviços solicitados.
1.6 Em caso de dúvidas, recomenda-se consulta a URBES, para os
esclarecimentos pertinentes, antes da apresentação da proposta.
1.7 Este documento será parte integrante do Contrato, independentemente de
sua transcrição.
2. DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1 As manutenções serão classificadas pela URBES de acordo com o grau de
prioridade ou necessidade do serviço, modo de execução e finalidade, sendo:
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2.1.1 Manutenções Preventivas: Serviços de caráter permanente, que
obedecem a uma programação previamente estabelecida, apresentada em
cronograma devidamente aprovado pela URBES, cujas etapas são cumpridas
obedecendo a uma periodicidade pré-determinada.
2.1.2 Manutenções Emergenciais – Definem-se como emergenciais os serviços
que não podem esperar, devendo ser executados em curto intervalo de tempo,
pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou
prejuízos causados aos usuários das instalações.
2.1.2.1 A título exemplificativo, a lista seguinte elenca alguns serviços
emergenciais que poderão ser objeto de solicitação:


Confecção de extensões.



Conserto de descarga de vaso e de mictório.



Correção de curto-circuito, verificação de falta de energia.



Desentupimento de pia, mictório, vaso, tubulação.



Instalação luminárias, circuitos elétricos.



Manutenção de portões eletrônicos, janelas.



Passagem de cabos.



Substituição de torneiras, bóias, registros, troca de carrapetas, troca de
reparos de válvulas.



Troca de lâmpada, tomadas, reatores, interruptores, disjuntores.



Troca de sifão (pia), rabichos.



Verificação de falta de água, detecção e eliminação de vazamentos



(torneira, chuveiro, tubulações).
2.1.2.2 A lista anterior de serviços emergenciais não é exaustiva e poderão
ser solicitados pela URBES outros serviços.
2.1.2.3 O prazo para execução das manutenções emergenciais será de até
04 (quatro) horas, a contar do chamado da URBES.
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2.1.3 Manutenções Ordinárias – Definem-se como ordinários os serviços que
poderão ser programados para execução, não necessitando, portanto, de
atendimento imediato. Outro fator que justifica um intervalo maior para a
conclusão desses serviços é a necessidade de aquisição de materiais
específicos para sua conclusão.
2.1.3.1 A título exemplificativo, a lista seguinte elenca alguns serviços
poderão ser objeto de solicitação:


Fixação de portas e prateleiras de armários.



Fixação de quadros, molduras, tanques, suportes.



Fixar papeleiras, porta copos e saboneteiras.



Instalação de canaletas, tomadas, confecção de extensão.



Instalação de eletro calhas.



Instalação de lâmpadas, reatores, refletores, placas.



Instalação de luminárias de emergência.



Instalação de molas de portas, substituição de fechaduras, dobradiças,
trincos.



Instalação luminárias, prateleiras.



Limpeza de caixas de recalque.



Limpeza de grelhas, ralos e calhas.



Pintura de parede, teto e piso.



Pintura de tubulação de esgoto, incêndio e água potável.



Regular porta, janela.



Remanejamento de luminárias.



Reparo em piso laminado.



Reparo no forro de gesso, pinturas e rodapés.



Reparo no forro, meio fio e calçadas.



Substituição de torneiras, chuveiros, tubulações, ducha higiênica.
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Troca de assento de vaso, sifão (pia).
2.1.3.2 A lista anterior de serviços emergenciais não é exaustiva e
poderão ser solicitados pela URBES outros serviços.
2.1.3.3 O prazo para execução das manutenções ordinárias será de até 01
(um) dia útil, a contar do chamado da URBES.
2.1.3.4 Quando a ordem de serviço ordinária necessitar da aquisição de
materiais específicos para sua conclusão, a URBES poderá fixar prazo
diferenciado para a execução da ordem de serviço, que deverá ser
consignado no ato da emissão da OS ou posteriormente, a pedido da
CONTRATADA.

2.1.4 Manutenções Específicas – Definem-se como específicos os serviços que
demandam a intervenção de mais de um profissional de áreas afins, tais como:
alvenaria, pintura, eletricidade, hidráulica, dentre outras, serviços complexos ou
que exijam a aquisição de materiais diferenciados para sua execução.
2.1.4.1 A título exemplificativo, a lista seguinte elenca alguns serviços
específicos que poderão ser objeto de solicitação:


Assentamento de pisos emborrachados, cerâmicos e porcelanato.



Automação de portões, Instalação de portas, grades e grelhas.



Confecção de paredes de gesso acartonado (dry hall).



Demolição de paredes, pisos e calçadas.



Impermeabilização de caixas d’água subterrâneas.



Instalação de bombas de recalque.



Instalação de divisórias com revestimento acústico.



Instalação de forro de gesso e de forro mineral.



Instalação de infraestrutura elétrica par ar condicionados.



Instalação de placas de granito, mármore, carpetes.



Instalação de portas, portais, alisares, fechaduras e janelas.



Instalação e remoção de divisórias.
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Pintura de fachadas, meio fios e pisos cimentado.



Pintura de teto, salas e paredes.



Reforma de salas de reuniões, gabinetes, copas e banheiros.



Reparos de telhado, calçadas e pisos.



Serviços de impermeabilização.



Substituição de quadros elétricos, reparos na rede elétrica.

2.1.4.2 A lista anterior de serviços emergenciais não é exaustiva e poderão
ser solicitados pela URBES outros serviços.
2.1.4.3 As manutenções específicas serão realizadas conforme cronograma
informado na ordem de serviços emitida pela URBES.
2.2 Tipos de Serviços:
2.2.1 Manutenção Hidráulica: Manutenção e conservação dos banheiros,
cozinhas, bebedouros, e outros; remoção, montagem, manutenção e
conservação dos sistemas hidráulicos que abastecem as edificações dos
prédios; manutenção e conservação dos sistemas de águas pluviais, rede de
esgoto sanitário, sistemas de irrigação e drenagem, sistemas de gás; instalação
e reparos de encanamentos, caixas d’água e troca de louças, registros, torneiras,
caixas de descarga, bóias, ralos, sifões e outros; reparos de rotina das redes de
água; outros serviços hidráulicos que se façam necessários.
2.2.2 Manutenção Elétrica: Compreende instalações elétricas de alta e baixa
tensão, iluminação em geral; manutenção, montagem, conservação e reparos de
instalações elétricas prediais; instalação, manutenção e conservação de chaves,
fusíveis, disjuntores, fios condutores, interruptores, tomadas, luminárias,
reatores, lâmpadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de distribuição,
caixas de passagem, eletrodutos, e outros; instalação, manutenção e
conservação de bombas d’água, verificando sistematicamente os dispositivos de
ligação automática (chave de bóia) e os de segurança (fusíveis, reles, etc.), e se
os motores e quadros elétricos estão esquentando, identificando a necessidade
de reparos; outros serviços elétricos que se façam necessários.
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2.2.3 Serviços em Alvenaria: Manutenção, conservação, demolição e reparos
de alvenaria e dry-wall das edificações, muros, telhados, e outros; confecção de
elementos diversos de concreto; abrir e re-aterrar valas, limpar a obra; colocação
(assentamento), manutenção, conservação e reparos de azulejos, cerâmicas,
dry-wall e outros tipos de pisos e revestimentos; demolições e recuperação de
paredes; raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; remoção de
forro; remoção de divisórias (madeira, pvc, dry-wall etc.); outros serviços de
alvenaria que se façam necessários.
2.2.4 Serviços de Pintura: Manutenção e recuperação de pintura das
edificações (paredes externas e internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas,
janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas, bancos, portões e outros; raspagem
de paredes e preparo para pintura (aplicação de massa e lixamento); qualquer
tipo de pintura sobre alvenaria (com massa corrida ou concreto), madeira, ferro,
estruturas metálicas, fibrocimento; outros serviços de pintura que se façam
necessários.
2.2.5 Serviços de Carpintaria/Serralheria: Manutenção e recuperação de
portões e portas, janelas e esquadrias danificadas pelo cupim ou pelo tempo,
conserto de mesas, cadeiras, longarinas e armários, conserto do madeiramento
de telhados, colocação de telas em janelas e grades, colocação de quadros,
trincos, porta cadeado e ferrolhos; outros serviços de carpintaria e serralheria
que se façam necessários.
2.2.6 Manutenção em Esquadrias: Colocação, remoção, manutenção e
conservação em esquadrias de modo em geral (vidro, madeira, alumínio, etc.).
2.2.7 Manutenção em Cobertura: Colocação, remoção, manutenção e
conservação da cobertura em geral (telhas, calhas, rufos, etc.).
3. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:
3.1 A empresa CONTRATADA deverá manter uma equipe de técnicos,
devidamente qualificados, com domínio em suas respectivas áreas de atuação,
uniformizados, portadores de crachá de identificação, para atendimento às
solicitações da contratante sendo constituída, como sugestão, pelos seguintes
profissionais:
3.1.1 Encanador/Bombeiro Hidráulico: deverá possuir conhecimentos
elementares em instalações prediais e experiência em serviços de sistema
hidráulico;
3.1.2 Eletricista: deverá ter experiência comprovada bem como sólidos
conhecimentos do sistema elétrico, sendo capaz ainda de executar as atividades
básicas demandadas pelos sistemas lógico/telefônico;
3.1.3 Pedreiro;
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3.1.4 Pintor;
3.1.5 Carpinteiro;
3.1.6 Serralheiro;
3.1.7 Ajudante.
3.2 Obrigatoriamente, a CONTRATADA deverá contar com um engenheiro,
registrado junto ao CREA, que será o responsável técnico pelos serviços
executados.
4. MATERIAIS EMPREGADOS
4.1 Materiais de consumo: São todos os materiais aplicáveis para execução de
serviços na manutenção dos equipamentos ou instalações, tais como: cimento,
areia, pedra, tijolo, tinta, verniz, massa corrida, argamassa, cola, cola para tubos
em PVC, fita isolante, pontos elétricos (eletrodutos, tomadas, fios ou cabos,
disjuntores, quadros elétricos de sobrepor, interruptores, tomadas, relê
fotoelétrico, lâmpadas, reatores, abraçadeiras, parafusos e buchas), pontos
telefônicos (eletrodutos, tomadas, fios e cabos, quadros de sobrepor,
abraçadeiras, buchas com parafusos, etc.), pontos lógicos (cabo UTP, eletroduto,
conduletes, abraçadeiras, terminais RJ (macho e fêmea), patch e lane cords),
pontos de refrigeração (tubo de cobre flexível, fita de isolamento para
refrigeração), pontos hidráulicos (canos, tubos, luva, cotovelo,T, tampão, sifão,
anel de vedação, Durepóxi, massa de calafetar, graxa, lubrificantes, parafusos
com buchas, veda rosca e outros afins, fornecidos pela CONTRATADA, em
preços compatíveis com os de mercado, e reembolsados pela URBES mediante
aprovação do serviço executado.
4.2 Equipamentos e Ferramentas de Manutenção: São equipamentos,
ferramentas manuais e elétricas, máquinas, instrumentos de teste, de aferição e
de medição, escadas, andaimes e tudo o quanto seja necessário para a
execução dos serviços, que a CONTRATADA deverá obrigatoriamente dispor
para os trabalhos, e cuja aquisição, locação e/ou utilização, em nenhuma
hipótese será cobrada da URBES.
4.3 Veículos/ transporte: capazes de transportar instrumentos, equipamentos
e/ou componentes necessários à execução dos serviços objeto do presente
contrato, que a CONTRATADA deverá obrigatoriamente dispor para os
trabalhos, e cuja aquisição, locação e/ou utilização, em nenhuma hipótese será
cobrada da URBES.
4.4 Equipamentos de Sinalização: placas indicativas de situação de perigo, alta
tensão ou outras indicações, de modo que os serviços possam ser executados
com a maior segurança possível, que a CONTRATADA deverá obrigatoriamente
dispor para os trabalhos, e cuja aquisição, locação e/ou utilização, em nenhuma
hipótese será cobrada da URBES.
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4.5 Equipamentos de Proteção Individuais ou Coletivos: São todos os
equipamentos que resguardam a segurança dos funcionários durante a
execução de serviços profissionais, tais como: luvas, capacetes, botas, cintos,
óculos, etc., que a CONTRATADA deverá obrigatoriamente dispor para os
trabalhos, e cuja aquisição, locação e/ou utilização, em nenhuma hipótese será
cobrada da URBES.
5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 O prazo para execução dos serviços será:


Até 04 (quatro) horas para manutenções emergenciais, devidamente
justificadas e assim classificadas pela URBES;



Até 01 (um) dia útil para manutenções ordinárias, a partir da solicitação da
URBES;



Designado na Ordem de Serviços, com antecedência, para as
manutenções preventivas e manutenções específicas.

5.2 As manutenções ocorrerão preferencialmente de segunda a sexta-feira, das
08h00min às 17h00min e, excepcionalmente, nos demais horários e/ou finais de
semana, a critério exclusivo da URBES, devendo a CONTRATADA cumprir o
cronograma estipulado pela URBES.
5.3 Os custos de cada intervenção, com serviços e materiais, deverão ser
demonstrados à URBES, para prévia aprovação de sua execução, exceto no
caso das manutenções emergenciais, que admitirão a apresentação de tal
demonstrativo em até 01 (um) dia útil após o término dos serviços.
5.3.1 Os custos seguirão como parâmetro as tabelas do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e os preços
médios de mercado.
5.4 Todo serviço deverá gerar um Relatório de Serviço, em duas vias, cujo
modelo será desenvolvido pela CONTRATADA e previamente aprovado pela
URBES, contendo, no mínimo, os seguintes dados: nome e função dos
funcionários, data, local, horários de início e término, tempos, métodos,
ferramental e instrumental utilizado, relação de dependências, análise dos testes,
visto do executante e do chefe ou funcionário da Unidade onde os serviços foram
efetivamente executados.
5.5 Em caso de imprevistos, anormalidades e/ou ocorrências que inviabilizem a
conclusão do serviço, exigindo sua retomada em momento posterior, o Relatório
de Serviço deverá relatar expressamente a ocorrência e as providências a serem
adotadas.
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6. DAS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA
6.1 Na execução dos serviços de deverão serem observadas, integralmente, e
no que lhes couber, as normas técnicas cabíveis da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT e/ ou legislação específica concernente ao tema.
6.2 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente sobre Segurança do
Trabalho, em especial o que determina a Portaria Ministerial no 3.214, de
08/06/78, do Ministério de Trabalho, e suas alterações, que dispõe sobre as
Normas Regulamentadoras.
6.3 A CONTRATADA deverá assegurar que os profissionais colocados à
disposição da URBES possuam a qualificação técnica necessária para os
serviços a serem executados.
6.4 A CONTRATADA deverá proporcionar aos seus funcionários, os
treinamentos obrigatórios a cada tipo de serviço, como por exemplo: treinamento
para trabalho em altura (NR 35), segurança em instalações e serviços em
eletricidade (NR 10) etc.
6.5 A CONTRATADA deverá fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua
responsabilidade, o Equipamento de Proteção Individual – EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Obriga-se ainda a
treinar e orientar seus empregados para o uso adequado e obrigatório do EPI,
substituindo-o quando danificado ou extraviado e se responsabilizando pela sua
higienização e manutenção.
6.6 A CONTRATADA deverá executar, quando necessário ou ainda, quando
solicitado pela URBES, sinalização de segurança conforme legislação vigente,
inclusive no que diz respeito a isolamento de área de trabalho, visando também,
onde necessário, a proteção de terceiros.
7. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Executar os serviços mediante prévia programação com a URBES, no
tocante a dias e horários de execução.
7.2 Indicar e apresentar à URBES o Responsável Técnico pelos serviços.
7.3 Prestar assessoramento técnico relativo ao objeto desta contratação, sempre
que solicitado pela URBES.
7.4 Fornecer toda mão de obra necessária para a recomposição de paredes,
forros e pisos, que tenham sido demolidos ou danificados em decorrência de
execução de serviços de manutenção, sem encargos adicionais para a URBES.
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7.5 Recolocar nos seus devidos lugares, móveis e equipamentos que forem
deslocados para execução de serviços.
7.6 Desmontar, transportar e remontar paredes de divisória dentro das
dependências da URBES ou entre seus prédios, readequando as instalações
elétricas, lógicas e telefônicas (estruturada ou não), assumindo a
responsabilidade pelo segurança e qualidade dos serviços executados.
7.7 Executar escavações e aterros necessários para a execução de serviços de
manutenção predial, sem encargos adicionais para a URBES.
7.8 Fornecer veículo automotor para transporte de seus funcionários até as
instalações da URBES e suas áreas de abrangência, para serviços objetos do
contrato.
7.9 Fornecer todo material de construção, elétrico, hidráulico, de pintura, de
manutenção, entre outros necessários para a total execução dos serviços
devidos, sem custo adicional para a URBES.
7.10 Fornecer, por sua conta, todos os equipamentos, maquinários e ferramental
necessário à execução dos serviços bem como os materiais necessários à
limpeza destes.
7.11 Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela ordeira
execução dos serviços e pela qualidade dos mesmos, efetuando a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, junto ao CREA, referente ao objeto deste
Contrato, em conformidade com a Resolução CONFEA nº 425, de 18/12/98.
7.12 Fiscalizar o pessoal que executar o serviço, direta ou indiretamente, no fiel
cumprimento das normas impostas pela URBES, ficando entendido que o seu
descumprimento por quaisquer dessas pessoas, acarretará o imediato
afastamento do infrator.
7.13 Pagar quaisquer tributos incidentes sobre sua atividade empresarial ou
sobre o presente Contrato, bem como os encargos sociais e trabalhistas que
incidam sobre seus empregados e/ou prepostos.
7.14 Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os atos e omissões que
seus empregados e/ou prepostos direta ou indiretamente cometerem no interior
das Unidades da URBES.
7.15 Cumprir todas as exigências da URBES, notadamente aquelas relativas a
prazos de prestação, conclusão e entrega de serviços, bem como as referentes à
prestação de serviços em condições especiais de prazo, especificações,
prioridades e de emergência.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax.: (15) 3331-5001
e-mail: transito@URBES.com.br / transporte@URBES.com.br

32

URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES
Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

7.16 Manter um “Diário de Ocorrência” para registro das ordens especiais de
serviços, anotações de irregularidades encontradas e todas as ocorrências
relativas à execução deste contrato.
7.17 Atender com presteza às exigências, ponderações ou reclamações da
URBES, sejam elas verbais ou escritas, relativas à execução dos serviços.
7.18 Observar no local da prestação de serviços a correta apresentação dos
empregados e/ou prepostos, os quais deverão estar devidamente instruídos
quanto as suas funções e responsabilidades, exigindo-se ainda deles que tratem
com urbanidade e cortesia o público, usuário e empregados da URBES.
7.19 Zelar pela boa e completa prestação dos serviços e facilitar a ampla ação
da Contratante, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem apresentadas.
7.20 Remover entulhos e materiais de acordo com a orientação da Contratante,
desobstruindo e limpando as áreas de intervenção, com o auxílio de carrinhos
apropriados para facilitar o transporte de material e ferramental.
7.21 Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços,
apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela URBES;
7.22 Comunicar por escrito à URBES, de forma detalhada, todo tipo de acidente
que eventualmente venha a ocorrer com seus empregados, durante a execução
dos serviços nas dependências da URBES.
7.23 Apresentar, mensalmente, Relatório de Manutenção detalhado dos serviços
executados, tipo das manutenções corretivas efetuadas, com indicação dos
equipamentos afetados, causas do defeito, peças substituídas, etc. Apresentar
sugestões, com vistas a melhorar a eficiência e confiabilidade das instalações.
7.24 Apresentar, mensalmente, relatório, com o conteúdo descrito abaixo, e com
outras informações que venham a ser solicitadas:











Serviços preventivos e/ou corretivos executados;
Data e horário de início e de término dos trabalhos;
Nomes dos profissionais que atuaram na execução dos serviços;
Serviços em andamento;
Serviços a executar (corretivos e preventivos);
Estudos e levantamentos realizados;
Alterações efetuadas nos planos de manutenção;
Avaliações dos equipamentos e sistemas;
Relatórios de alerta;
Relatório de vistoria mensal da CONTRATADA.
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7.25 Acatar as instruções e observações da URBES, refazendo qualquer
trabalho não aceito.
7.26 Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado.
7.27 Substituir, mediante solicitação, qualquer empregado, cuja conduta seja
julgada inconveniente pela URBES, independentemente de apresentação de
justificativa.
7.28 Promover, se for o caso, de forma imediata e plena, a execução dos
serviços inadiáveis, ou que possam provocar prejuízos ou danos aos bens da
URBES ou que possam afetar o funcionamento ou a continuidade dos serviços.
7.29 Disponibilizar de imediato todo o instrumental de testes, equipamentos
mecânicos e eletrônicos, ferramental adequado, etc., necessários aos serviços.
8. DA VISTORIA PRÉVIA
8.1 A licitante deverá realizar vistoria prévia para inspeção dos locais da
prestação dos serviços, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua
exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da
proposta.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
ANEXO IV – PLANILHA QUANTITATIVA

Lote

1

Item

Descrição

01

Hora da mão-de-obra para serviços hidráulicos

02

Hora da mão-de-obra para serviços elétricos

03

Hora da mão-de-obra para serviços em
alvenaria

04

Hora da mão-de-obra para serviços de pintura

05
06
07

Hora da mão-de-obra para serviços de
carpintaria/serralheria
Hora da mão-de-obra para serviços em
esquadrias
Hora da mão-de-obra para serviços em
coberturas

Qtde.

400
400
100
50
50
100
100
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO (A)
PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO
Prezados Senhores,
Proposta que faz a empresa: Nome Comercial ou Fantasia. inscrita no CNPJ/MF no
........................................,
a........................,

inscrição

estadual

no.............................,

Bairro..........................,

estabelecida

Tel..............E-mail...........

Cidade....................................... Estado de ............................., para o objeto em epígrafe,
conforme segue:
Qtde.
Lote

Item
01
02
03

1

04
05
06
07

Descrição
Hora da mão-de-obra para
serviços hidráulicos
Hora da mão-de-obra para
serviços elétricos
Hora da mão-de-obra para
serviços em alvenaria
Hora da mão-de-obra para
serviços de pintura
Hora da mão-de-obra para
serviços de carpintaria/serralheria
Hora da mão-de-obra para
serviços em esquadrias
Hora da mão-de-obra para
serviços em coberturas

Vlr. da hora Vlr. Total
Estim. Unit. Estim. p/ 12
(R$)
meses (R$)

400
400
100
50
50
100
100

Total estimado de Serviços – Mão de obra (A) (R$)
Materiais e Peças – Valor Fixo (B) (R$)
Valor Total Estimado (A+B) (R$)

170.000,00

Valor Total por extenso R$...................(............................).

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax.: (15) 3331-5001
e-mail: transito@URBES.com.br / transporte@URBES.com.br

36

URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES
Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

Indica:

como preposto idôneo, para acompanhamento e a quem a URBES deverá
reportar-se para esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitado, o (a)
Sr. (a).......................................(qualificação)
 nome ...............nº do CPF............ do sócio administrador indicado no contrato social

Declara que:

tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14.576/05, e Lei Complementar 123/06,
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei Federal nº 13.303/16 e, que rege a
presente licitação.

não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos
os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as
despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionadas à execução do
Contrato.

tem ciência que os prestadores de serviços não estabelecidos no município
de Sorocaba estarão obrigados a realizar o Cadastro de Empresa Não Estabelecidas
em https://issdigital.sorocaba.sp.gov.br/cene e a não realização do cadastro implicará
na retenção do ISSQN pelo Tomadores de Serviços no momento da Escrituração dos
Serviços Tomados no sistema NFSe. A obrigatoriedade do cadastro CENE foi
regulamentado por meio da Instrução Normativa 03/16.

o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua
apresentação, sendo prorrogável automaticamente por iguais períodos, se não houver
manifestação formal em contrário, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
anteriores ao próximo período de prorrogação automática até a contratação, contados
da entrega dos envelopes.
Local, __/_________/______

____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
ANEXO VI - MODELO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA
ASSINATURA DO CONTRATO E DOS DADOS BANCÁRIOS
(a ser entregue juntamente com a proposta)

A empresa......................., com sede na cidade de .............., na rua...............,
Bairro........CEP........,Tel............Estado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º..................,
Inscrição Estadual n° .............. INDICA para assinatura do contrato.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA _______________________________
CARGO: __________________________________
NACIONALIDADE:________________________
ESTADO CIVIL:__________________________
PROFISSÃO: ____________________________
RG: ______________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________
CPF: _______________________
DATA DE NASCIMENTO: ___________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____________CEP:__________
TELEFONE: ____________________________________
E-MAIL INSTITUCIONAL: _______________________________
E-MAIL PESSOAL: ___________________________________
DADOS BANCÁRIOS: NOME DO BANCO: __________________
Nº. DA AGÊNCIA: _____________________________
Nº. DA CONTA CORRENTE: ____________________________

Local e Data.

________________________________
(carimbo e assinatura do representante da empresa)
Cargo RG - CPF
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
EMPRESA
DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - URBES E

DE

Contrato n° ..../18

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES, empresa pública municipal constituída pela Lei nº 1.946 de 22 de
fevereiro de 1.978, alterada pela Lei nº 3.115 de 11 de outubro de 1.989, com
sede na Rua Pedro de Oliveira Neto, 98, Jardim Panorama, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 50.333.699/0001-80, neste ato representada por seu Diretor Presidente
Luiz Alberto Fioravante, brasileiro, casado, economista, nomeado através do
Decreto nº 23.929 de 30 de julho de 2018, doravante denominada URBES e
............................................., com sede na cidade de ......................., na rua
................................................., ......... – Jardim ..........................., inscrita no
CNPJ/MF sob n.º ............................, neste ato representada por
.............................................................., .nacionalidade ..................., estado
civil................,
profissão.................,
portador
do
RG
nº
..................................../SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº ...................., residente e
domiciliado na rua ................................, .... – bairro, cidade............, doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si acordado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui o objeto do presente a Contratação de Empresa visando a
Prestação de Serviços de Manutenção de Próprios, conforme especificações
descrição e quantidades, constantes dos Anexos deste contrato.
1.1.1 Os serviços serão solicitados através de Ordens de Serviços a serem
emitidas pela URBES, de acordo com suas necessidades.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1 O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da URBES, na forma da Lei nº
13.303/16.
2.2 A CONTRATADA em caso de atrasos devidamente justificados e motivados
deverá notificar a URBES antecipadamente no prazo de 02 (dois) dias úteis
antes do término final do prazo, e se caso os motivos forem aceitos pela URBES,
não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
3.1 A URBES pagará à CONTRATADA, pela execução total do objeto deste
contrato, o valor total de R$ ................(............ reais), respeitado os valores
unitários definidos no Anexo ....- Planilha Orçamentária e Quantitativa, deste
contrato.
3.2 Os pagamentos serão efetuados através de Nota Fiscal Eletrônica, a qual
deverá ser entregue no 1º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços,
com vencimento para a 1ª sexta feira da segunda quinzena do mês subsequente
à prestação de serviços, devendo constar no corpo da mesma: Processo CPL nº
236/17 , Contrato nº e o objeto deste contrato.
3.2.1 A CONTRATADA deverá ainda enviar o DANFE, bem como o
respectivo arquivo“.xml” aos e-mails:
3.2.2 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal,
prova de regularidade Fiscal referente a débitos Tributários e
Previdenciários e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, por
meio das certidões expedidas pela Fazenda Federal e pela Caixa
Econômica Federal e a Certidão Trabalhista, expedida pela Justiça do
Trabalho, sendo que em caso de inobservância do presente Item, sujeitará
a CONTRATADA, as penalidades previstas na Cláusula Sexta deste
contrato.
3.3 O preço será fixo e irreajustável pelo prazo de 12 meses. Após esse período,
havendo necessidade de prorrogação, o preço poderá ser reajustados de acordo
com a variação do IPC-FIPE do período correspondente.
3.4 O acompanhamento e conferência dos serviços executados serão realizados
pela Gerência Administrativa da URBES.
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3.5 Se forem constatados erros no documento fiscal, ou ainda, circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a URBES.
3.6 Os pagamentos dar-se-ão através de depósito em conta corrente, em nome
da CONTRATADA.
3.7 Por eventuais atrasos de pagamento, em que a CONTRATADA não deu
causa, a URBES pagará juros de 0,5%(meio por cento) a.m., sobre o valor
devido.
3.8 A URBES fará as retenções legais do valor da Nota Fiscal/Faturamento
mensal e os devidos recolhimentos, conforme o caso.
3.9 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.10 A URBES reserva-se o direito de descontar dos pagamentos os valores
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA
4.1 Em garantia da execução deste Contrato, a CONTRATADA apresentará, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão deste contrato, o valor de R$
................... (...............................) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
global da contratação, sendo que o descumprimento por parte da
CONTRATADA poderá ensejar na aplicação das penalidades dispostas na
Cláusula Sétima, de acordo com a gravidade, a critério exclusivo da URBES.
4.2 Para a garantia prestada em dinheiro, proceder-se-á a sua atualização
monetária, pela variação do IPC-FIPE, desde a data do recolhimento, até a data
comunicada pela URBES, colocando a disposição da CONTRATADA. Para
efeito do cálculo acima utilizar-se-á os índices publicados 30 (trinta) dias
imediatamente anteriores às ocorrências dos eventos.
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4.3 Será condição para eventual prorrogação do prazo contratual a prestação
de nova garantia, caso a mesma esteja vencida, na mesma modalidade
anteriormente oferecida, ou outra permitida pelo parágrafo 1º do artigo 70, da Lei
Federal nº 13.303/16.
4.4 Será condição para eventual aditamento, a suplementação proporcional do
valor da garantia, na mesma modalidade anteriormente oferecida e no mesmo
prazo para apresentação.
4.5 A garantia será liberada/restituída à CONTRATADA somente após a
emissão do Recibo, constante no subitem 6.6 deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços nos locais, horários e prazos
determinados pela URBES.
5.2 A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto deste contrato
responsabilizando-se por todos os recursos necessários para este fim, sem
qualquer ônus à URBES.
5.3 A CONTRATADA obriga-se arcar com todos os encargos tributários,
securitários,
comerciais,
sociais,
assistenciais,
fiscais,
trabalhistas,
previdenciários e sindicais, decorrentes do fornecimento, nos termos do art. 77,
caput, da Lei Federal n° 13.303/16, isentando a URBES de qualquer obrigação
solidária ou subsidiária.
5.4 A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições,
acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 81 da Lei nº 13.303/16.
5.5 No decorrer do Contrato, e ainda que já extinto, em caso de reclamatória
trabalhista interposta por funcionário ou ex-funcionário da CONTRATADA, onde
a URBES figure no pólo passivo da ação, fica a CONTRATADA obrigada a
compor a lide em primeira audiência, sob pena de retenção do pagamento, no
limite do crédito do Reclamante, indicado como valor da causa na petição inicial.
Havendo acordo judicial, os pagamentos à CONTRATADA somente serão
liberados mediante comprovação de cumprimento daquele, até a parcela exigível
na data do pagamento.
5.6 Em caso de descumprimento de preceito trabalhista pela CONTRATADA,
pelo qual seja a URBES condenada solidariamente ou subsidiariamente,
decorrente deste Contrato, e ainda que já extinto, responderá a ora
CONTRATADA por perdas e danos, como pacto acessório do presente Contrato,
em valor correspondente ao montante da condenação e despesas efetuadas
para a solução do débito, tudo corrigido e acrescido de juros até a data do efetivo
pagamento.
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5.7 Não permitir a utilização do trabalho de pessoa menor de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz.
5.8 Assumir inteira responsabilidade pela efetiva execução do objeto
contratado e efetuá-lo de acordo com as especificações constantes no Anexo
... – Termo de Referência/Descrição dos Serviços.
5.9 Refazer de imediato, às suas expensas exclusivas, qualquer trabalho
inadequadamente executado e/ou recusado pela URBES, sem que isso
represente custo adicional.
5.10 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista,
independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, conforme artigo 76 da Lei 13.303/16.
5.11 Recolher aos cofres da URBES, conforme lhe seja instruído na
oportunidade, as importâncias referentes às multas que lhe forem aplicadas ou
às indenizações devidas, sob pena de serem descontadas do pagamento de
suas faturas.
5.12 Informar à URBES, por escrito, quaisquer ocorrências atípicas na
execução dos serviços.
5.13 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
URBES em até 24 (vinte e quatro) horas após a notificação, por meio de seu
preposto designado para acompanhamento deste contrato.
5.14 A CONTRATADA deverá observar integralmente as especificações
constantes no Anexo ... – Termo de Referência/Descrição do Serviço, sendo
que o descumprimento por parte da CONTRATADA poderá ensejar na
aplicação das penalidades dispostas na Cláusula Sexta, de acordo com a
gravidade, a critério exclusivo da URBES.
5.15 Comunicar à URBES, com antecedência mínima de 48 horas, a realização
de qualquer trabalho que possa interferir no perfeito funcionamento dos
serviços.
5.16 Comunicar e justificar à URBES, quaisquer eventuais motivos que impeçam
a realização dos serviços objeto deste contrato.
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5.17 A CONTRATADA se responsabilizará por eventuais danos pessoais ou
patrimoniais que venha a causar à URBES ou a terceiros durante a prestação
dos serviços.
5.18 A CONTRATADA manterá durante a vigência do Contrato todas as
condições de habilitação, exigidas previamente à celebração do mesmo.
5.19 A CONTRATADA manterá bom relacionamento com os funcionários da
URBES e acatará todas as determinações que forem emanadas pela URBES,
por escrito ou não.
5.20 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, até o dia 25 (vinte e
cinco) do mês imediatamente posterior a competência dos serviços realizados,
os documentos comprobatórios referente aos recolhimentos dos encargos
sociais (INSS, FGTS, Gfip/Re e folha de pagamento), instituídos por lei, sendo
que em caso de inobservância do presente Item, sujeitará a CONTRATADA, as
penalidades previstas na Cláusula Sétima deste contrato.
5.20.1 Juntamente com os documentos dispostos no item 5.20, a
CONTRATADA, deverá apresentar relação contendo o nome dos
funcionários que prestaram serviços em benefício da URBES, constando
as respectivas datas e por quanto tempo isso aconteceu.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA URBES
6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta.
6.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas.
6.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção.
6.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma
do contrato.
6.5 A URBES designa o Sr(a). Jéssica de Paula Abdalla, Gerente Administrativa,
com a autoridade para exercer, em seu nome, a orientação geral, controle,
coordenação e fiscalização sem que isso reduza as responsabilidades legais e
contratuais da CONTRATADA.
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6.6.1 O representante poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo
no exercício da fiscalização.
6.6.2 A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da URBES ou de
seus agentes e prepostos, conforme art. 76 da Lei nº 13.303/16.
6.6 Dar recebimento definitivo do presente contrato, através da emissão de um
RECIBO, no prazo de até 10(dez) dias úteis a contar do pagamento da última
nota fiscal, e após terem sido atendidas todas as reclamações referentes direitos
e obrigações que venham a ser verificadas ao final da contratação.
CLÁUSULA SETIMA – DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO
7.1. Pelo inadimplemento de qualquer Cláusula ou condição do Contrato, ou pela
inexecução total ou parcial do mesmo, a URBES aplicará, garantida a defesa
prévia, as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida:
7.1.1. Advertência escrita.
7.1.2 Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso na entrega dos serviços, até o limite de 10 (dez) dias.
7.1.3 Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do item remanescente
da Ordem de Serviço, por dia de atraso na prestação de serviço ou na
substituição dos mesmos, até o limite de 10 (dez) dias.
7.1.4 Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato
por dia, pelo atraso no fornecimento de documentação exigida neste
contrato, até o limite de 10 (dez) dias.
7.1.5 Decorridos os dez dias previstos nos itens 7.1.2 a 7.1.4, ou em caso
de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a URBES a aplicar
as sanções aqui previstas, o contrato poderá ser rescindido, caso em que
poderá ser cobrada a multa de até 20% (vinte por cento) do valor total.
7.2 Sem prejuízo das sanções previstas no item 6.1 e subitens, poderão
ser aplicadas à inadimplente, outras contidas na LEI, principalmente:
7.2.1 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com este órgão promotor do certame, por prazo de até 02
(dois) anos.
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7.2.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação.
7.3 A aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na Lei Federal
13.303/16, não exonera o inadimplente de eventual ação por perdas e danos,
além de demais multas e sanções previstas neste Contrato, bem como a
inclusão no SPC e no Serasa, que seu ato ensejar.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1 Havendo descumprimento de qualquer cláusula ou item deste Contrato, a
parte adimplente pode rescindi-lo, mediante notificação.
8.2 Havendo rescisão pelos motivos dispostos no item anterior, fica a parte
inadimplente sujeita ao pagamento de multa de até 20%(vinte por cento), do
valor do presente contrato.
8.3 Eventual subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação deverá ser comunicada previamente à URBES,
ficando a critério exclusivo da mesma, aceitar e autorizar tais modificações,
devendo a nova empresa (subCONTRATADA, associada, cessionária,
incorporadora, etc) obrigatoriamente possuir todas as condições de habilitação
exigidas na licitação que originou o presente contrato.
8.3.1 É vedada a subcontratação de empresas ou consórcios, conforme
disposto no artigo 78, § 3º, da Lei Federal nº 13.303/16.
8.4 O Contrato será rescindido a qualquer tempo, a critério exclusivo da URBES,
sem prejuízo das multas e de mais sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo
conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias desabonadoras da
empresa ou de seus sócios.
8.5 Por razões de interesse público, devidamente justificado, o contrato poderá
ser rescindido, caso em que nenhum ônus será carreado às partes.
8.6 Admite-se, ainda rescisão a qualquer tempo, a critério exclusivo da URBES,
mediante aviso prévio de 30(trinta) dias.
8.7 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINCANCEIROS
9.1 As despesas decorrentes do objeto do presente contrato correrão à
Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.39.16 – Programa: 8001 - Ação
2128 - FUMTRAN. Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.39.16 –
Programa: 8001 - Ação 2129 - FMT.

CLÁUSULA DECIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Este Contrato vincula-se ao Pregão Presencial nº 002/19, e à proposta da
ora CONTRATADA, tudo conforme consta no PROCESSO CPL Nº 236/2017
10.2. A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Gerência
Administrativa da URBES.
10.3. Os casos omissos, não previstos no presente Contrato, serão
soberanamente resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da Lei Federal nº
13.303/16, bem como Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº 14.576, de
05/09/05, e Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/14, e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito
Privado.
10.4. Fica eleito o foro da Comarca de Sorocaba para dirimir quaisquer questões
provenientes do presente Contrato.
10.5. Dá-se ao presente Contrato
(...............................................).

o

valor

estimado

de

R$

......

E, por estarem de acordo, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, na
presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza os efeitos legais.
Sorocaba,

CONTRATADA
Diretor Presidente
Secretário de Mobilidade e Acessibilidade

Testemunhas:
......................................................

..................................................
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
ANEXO VIII – LC-01 TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: _______________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) 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
eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do
TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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 com o artigo 90 da Lei
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicação;
b) 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.
LOCAL e DATA:
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço
eletrônico.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/19
PROCESSO CPL Nº 236/17
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS
ANEXO IX – LC-03 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO
TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à
correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, 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:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários;
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c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi
contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)
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