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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 

 

PROCESSO Nº. 040/2019 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 016/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR GLOBAL. 

O MUNICIPIO DE SANTA SALETE, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que se 

acha aberto nesta Prefeitura, localizada na Rua Barão do Rio 

Branco, nº 600, às 09:00hrs no dia 08 de outubro de 2019, nesta 

cidade de Santa Salete, Estado de São Paulo, o EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 016/2019, menor preço global, que na data, horário 

e local acima indicado com obediência ao disposto na Lei Federal 

nº. 10.520, de 17/07/ 2002, no Decreto Municipal nº 17/2008 de 

30/04/2008, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 

Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, com as posteriores 

alterações, Lei Complementar 123/2006 e nº 147/2014 bem como as 

condições estabelecidas no presente Edital, destinado a receber 

lances de MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de 

empresa especializada no ramo, destinada a disponibilização de 

profissionais para a realização de limpeza, asseio, higienização, 

conservação e manutenção de prédios públicos municipais na 

TOTALIDADE de 5.957,62 m2 por mês pelo período de 12 meses, 

conforme as especificações que integram o presente edital para 

todos os fins de direito, a seguir especificados: 

 

I – DA SESSÃO PÚBLICA E ENTREGA/ABERTURA DOS ENVELOPES 

 DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº. 01 (ARQUIVO 

MAGNÉTICO), Nº. 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), Nº 03 (DOCUMENTOS 

DE HABILITACAO) e CREDENCIAMENTO: 08/10/2019 ás 09:00min. 

 DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO: 

08/10/2019 ás 09:00min. 

 Local de Entrega: Sala de Reunião da Prefeitura de Santa 

Salete; 

 Endereço da Prefeitura: Barão do Rio Branco, 600 – CEP 

15768-000 – fone: (17) 3662-9000; 

 Prazo de validade da proposta: 60 dias; 

 Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL; 

 Condição de Pagamento: A vista em até 30 (trinta) dias a 

partir da entrega e aceitação da nota fiscal; 

 Prazo de entrega: parcelado. 
OBTENCAO DO EDITAL: através do e-mail 

licitacao@santasalete.sp.gov.br, e também estará disponível no 

site www.santasalete.sp.gov.br, ou informações no telefone número 

(17) 3662-9000.  

mailto:licitacao@urania.sp.gov.br
http://www.urania.sp.gov.br/


Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, 

a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, será 

recebida no dia, horário e endereço acima mencionado, pelo 

Pregoeiro com auxílio da equipe de apoio. 

 

1. DA REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei n° 8.666/93 e alterações; 

1.2. Lei Federal n° 10.520/02; 

1.3. Lei Complementar n° 123/06; 

1.4. Lei Complementar nº 147/14 

1.5. Demais disposições contidas neste Edital. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de 

empresa especializada no ramo, destinada a disponibilização de 

profissionais para a realização de limpeza, asseio, higienização, 

conservação e manutenção de prédios públicos municipais na 

TOTALIDADE de 5.957,62 m2 por mês pelo período de 12 meses, 

conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de 

Referência. 

 

 

3 - DO PREÇO 

3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em aproximadamente 

R$ 411.273,00 (quatrocentos e onze mil duzentos e setenta e três 

reais). 

 

3.2 - O valor indicado no Item 3.1 corresponde à média dos preços 

praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar o 

valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que 

poderão adotar outros que respondam pela competitividade e 

economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios 

de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

ficha: 26; 69; 194; 48; 153; 91; 183. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo 

de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem 

as condições de credenciamento constantes deste Edital, e que 



compareçam pessoalmente ou através de representante devidamente 

credenciado, sendo vedada a participação sem o representante 

presente. 

 

 5.2- Será vedada a participação: 

      5.2.1 – Dos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos 

termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 

 5.2.2 – De quem estiver sob processo de concordata ou 

falência; 

 5.2.3 – Dos suspensos temporariamente de participar em 

licitação e impedidos de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Santa Salete e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos 

termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93; 

5.2.4 – Sob a forma de consórcio. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

6.1 – Todos os licitantes deverão se apresentar para 

credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de um 

representante que, devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a 

responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 

credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade 

ou outro documento equivalente. 

6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para 

formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor; 

6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo 

V, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame em nome do licitante, acompanhado de 

cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade 

Anônima, e dos documentos de eleição de seus administradores; 

6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado de empresa licitante, cópia do respectivo estatuto ou 

contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente 

acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 

6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 

representar mais de um licitante no presente certame, sob pena de 

exclusão sumária das representadas. 



6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer 

momento da sessão, importará a imediata exclusão do licitante por 

ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada e serão 

retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo 

administrativo pertinente à presente licitação. 

6.6. – Em caso de pessoa física apresentar a carteira de 

Identidade; 

 

6.7 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os 

representantes devidamente credenciados.  

 

6.8 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao 

exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, 

que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo 

VII deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Arquivo 

Magnético), nº 2 (Proposta de Preços) e nº 3 (Habilitação). 

 

6.9 - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de 

acordo com modelo contido no Anexo II ao presente Edital. Os 

documentos para o credenciamento deverão estar fora dos envelopes 

nº 1, 2 e 3.  

DOCUMENTOS OBRIGATORIO PARA CREDENCIAMENTO 

 Documento oficial com foto; 

 Cópia do contrato social (se for o caso); 

 Procuração (se for o caso); 

 Declaração de pleno atendimento; 

 Declaração de micro empresa (se for o caso). 

 

6.9.1 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos 

envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 

habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e 

rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em 

sua face externa: 

 

ENVELOPE “II” – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE SANTA SALETE – SP 

PREGÃO N°. 016/2019 



PROCESSO Nº. 040/2019 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 

 

 

ENVELOPE “III” – DOCUMENTOS DE HABILILTAÇÃO 

MUNICIPIO DE SANTA SALETE – SP 

PREGÃO N°. 016/2019 

PROCESSO Nº. 040/2019 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 - Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE 

PROPOSTA – ANEXO III, que o licitante preencherá e inserirá no 

envelope nº 01. 

 

7.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos 

campos próprios: 

a) dados cadastrais; 

b) assinatura do proponente e do representante legal no caso de 

pessoa jurídica; 

c) indicação obrigatória do preço unitário e do preço total em R$ 

(reais); 

d) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do 

respectivo carimbo,  

e) indicação do representante legal investido de poderes para 

firmar o termo de contrato.  

 

7.3- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da 

empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, impressa, com suas páginas 

numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador. 

 7.4 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, 

todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da 

incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 

decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária 

a que se sujeita. 

 

 7.5 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos 

praticados no mercado, na data da apresentação da proposta. 

 



 7.6 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o 

indicado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as 

propostas cujos preços o excedam ou sejam manifestamente 

inexequíveis (art. 40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 

8.666/93). 

 

7.7 - Os preços ofertados permanecerão fixos e 

irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, que 

deverá ser comprovado pelo Contratado e aprovado pelo 

Contratante. 

 

7.8 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na 

aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos termos 

da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Federal nº 8.666/93, no que 

couber; Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e 

demais normas complementares. 

 

 

8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

8.1 – Para a habilitação, o licitante que ofertar o menor preço; 

inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte; deverão 

apresentar seus documentos em original e/ou autenticados: 

 

8.1.1 – Pessoa Jurídica: 

 8.1.1.1 - Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 

8.666/93): 

 a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária ou 

simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e; 

 a3) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 b) Os documentos relacionados nos subitens a1; a2; a3; não 

precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação”, se 

tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

8.1.1.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 

8.666/93): 



  a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

b) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal da sua sede.   

c) Certidões negativas de débito relativo à Seguridade 

Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

  d) Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 

8.1.1.3 - Qualificação-Técnica (art. 30 da Lei 8.666/93): 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características e prazos com o objeto da 

licitação, mediante apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado 

de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, certificando que a empresa tenha prestado 

serviços pertinentes e compatíveis com as características do 

objeto deste certame. 

 

b) O atestado deverá conter a identificação do signatário, a ser 

apresentado com firma reconhecida e, preferencialmente, em papel 

timbrado do declarante, no caso de atestado emitido por pessoa 

jurídica de direito privado. 

 

c) Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 

da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994). 

  

 

d) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data 

de expedição inferior a 60 (sessenta) dias da data da 

apresentação da documentação. 

 b) Atestado de desempenho anterior de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. 

  



8.1.1.4 - Declaração do licitante de que cumpre o disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos moldes do 

Anexo VI. 

 

8.1.1.5 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar 

nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo VII deste Edital. 

8.1.2.1- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato; 

8.1.2.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

8.1.2.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar da 

data de abertura do envelope de habilitação; prorrogáveis por 

igual período, a critério desta Prefeitura Municipal de Santa 

Salete, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa; 

8.1.2.4- A não-regularização da documentação, no prazo previsto 

no item anterior: implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 

procedendo-se a 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. 

 

8.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social vigente, já exigíveis na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 

a.1) O Balanço Patrimonial deverá ser registrado na entidade 

competente e assinado por contador devidamente registrado no 

Conselho de Contabilidade comprovado com CRC; 

 



b) A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante, 

apurada nas demonstrações financeiras do último exercício social, 

já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, será avaliada 

mediante a apresentação por parte dos licitantes, dos seguintes 

índices: 

 

b.1) Índice de liquidez geral 

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo) / 

(Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo) 

 

b.2) Índice de liquidez corrente 

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 

b.3) Índice de solvência geral: 

Solvência Geral = {ativo total} (dividido por) {passivo 

circulante + exigível a longo prazo} 

 

b.4) Somente serão qualificadas as Licitantes que obtiverem os 

seguintes valores mínimos para os índices: 

Índice de Liquidez Geral = maior ou igual a 1,00 

Índice de Liquidez Corrente = maior ou igual a 1,00 

Índice de Solvência Geral = maior ou igual a 1,00 

 

c) Os balanços das sociedades anônimas deverão ser apresentados 

em publicação do Diário Oficial. 

 

d) Certidão(ões) Negativa(s) de falência, concordata e 

recuperação judicial, expedida(s) pelo(s) distribuidor(es) da 

sede da licitante, observadas as disposições do art. 192 , da Lei 

nº 11.101/05. 

 

e) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir 

a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de 

Abertura ou do último Balanço patrimonial levantado, conforme o 

caso. 

 

8.3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

8.3.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser 

apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo 

os documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e 

colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

8.3.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de 

validade em vigor. Se este prazo não constar do próprio documento 

ou de lei especifica, será considerado o prazo de validade de 06 

(seis) meses, a contar de sua expedição. 

 



8.3.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão 

estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com 

identificação clara do subscritor. 

8.3.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará 

condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, 

pelo Pregoeiro. 

 

8.3.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do 

licitante e, preferencialmente com o nº CNPJ e endereço 

respectivo. 

 

8.3.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz; se o licitante for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial. 

 

8.3.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres 

estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser 

entendidos. 

 

9 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1 - O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, 

as disposições já consignadas no presente edital, e as que 

seguem: 

 

9.2 - No dia, hora, e local designado neste edital, os licitantes 

deverão comprovar ao Pregoeiro a representação para a prática dos 

atos do certame, nos termos da cláusula 6.1. deste edital. 

 

9.3 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos 

documentos de credenciamento dos interessados, serão recebidos 

pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO. 

 

9.4 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de 

proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

9.5 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão 

rubricados pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e 

representantes dos licitantes.  Os participantes deverão entregar 

ao Pregoeiro a declaração nos moldes do Anexo II. Em 



prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 

2 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 

 

9.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as 

exigências essenciais deste edital e seus anexos, considerando-se 

como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo 

licitante, por simples manifestação de vontade de seu 

representante. 

 

9.7 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em 

ordem crescente de preços. 

 

9.8 - Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, 

será realizado sorteio para fins da classificação e composição da 

lista classificatória. 

 

9.9 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata 

da sessão pública o resumo das ocorrências até então havidas, 

consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, 

propostas eventualmente desclassificadas e a fundamentação para 

sua desclassificação, e a ordem de classificação provisória. 

 

9.10 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de 

sucessivos lances verbais aos representantes dos licitantes cujas 

propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o 

menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento), 

repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas 

classificadas na forma do item 9.9. 

 

9.11 - Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas 

de preços nas condições definidas no subitem anterior, serão 

chamadas a dar lances verbais os representantes dos licitantes 

que apresentaram as melhores propostas, até o máximo de 03 

(três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 

 

9.12 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances 

verbais, respeitadas as sucessivas classificações provisórias, 

até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços 

menores aos já existentes. 

 



9.13 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao 

último lance que tenha sido anteriormente ofertado, bem como 02 

(dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele 

que foi ofertado primeiro.  

 

9.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, 

sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes 

deste edital. 

 

9.15 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro 

procederá à classificação definitiva das propostas exclusivamente 

pelo critério de menor preço unitário, consignado-a em ata. 

 

9.16 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do 

menor preço alcançado, com os parâmetros de preços definidos pela 

Administração. 

 

9.17 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante 

que ofertou o menor preço para que seja obtido preço melhor.  

 

9.18 - Concluída a fase de classificação das propostas, será 

aberto o envelope de documentação para habilitação do licitante 

classificado em primeiro lugar. 

 

9.19 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou 

incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste Edital e 

seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 

 

9.20 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta 

tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

prosseguirá na abertura do envelope de documentação de 

habilitação do licitante classificado em segundo lugar, e assim 

sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos 

licitantes classificados, sem prejuízo de nova análise e 

negociação dos preços ofertados. 

 

9.21 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no 

edital, o licitante classificado e habilitado, será declarado 

vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade 

para manifestação da intenção de interpor recurso aos licitantes, 

nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 

 

9.22- Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação 

das licitantes desclassificadas poderão ser devolvidos aos seus 



representantes após a assinatura do contrato, salvo se houver, no 

momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, 

hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior 

deliberação. Os envelopes das licitantes classificadas não 

declaradas vencedoras do certame, permanecerão sob custódia do 

Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pela proponente 

adjudicatária. 

 

9.23- Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata 

circunstanciada na qual serão registrados todos os atos 

praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser 

assinada pelo pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e 

pelas licitantes presentes. 

 

9.24-Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de 

preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

seguintes termos: 

 

9.25- 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; 

 

9.26-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; 

 

9.27-Para tanto, será convocada para exercer seu direito de 

preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 

convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

 

9.28-Se houver equivalência dos valores das propostas 

apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem no intervalo estabelecido no subitem anterior, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

 



9.29-Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que 

apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

 

9.30-O exercício do direito de preferência somente será aplicado 

quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido 

apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

 

9.31-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. 

9.32-Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de 

pequeno porte, será declarada a melhor oferta aquela proposta 

originalmente vencedora da fase de lances., 

 

10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1 - Declarado o vencedor, os licitantes presentes poderão 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões 

e de igual prazo para as contra-razões, contados a partir do 

término do prazo do(s) recorrente(s), independentemente de 

qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 

10.2 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo 

supra, junto ao Setor de Licitações, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Santa Salete à Rua Barão do Rio Branco, 600 - 

Centro, nos dias úteis, das 09:00 as 16:00 horas, sob pena de 

configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na 

sessão pública. 

 

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante 

na sessão pública do pregão importará a decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao 

licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação. 

 



10.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a 

sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 

competente. 

 

10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões 

de regularidade de débito do(s) adjudicatário(s) perante o 

Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), 

estiverem com os prazos de validade vencidos, a Administração 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 

certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

 

11.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil 

de informação, o adjudicatário será notificado para, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, 

mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 

validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.   

11.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de 

que trata o subitem 11.1, ou se recusar a assinar o contrato, 

serão convocados, pela ordem de classificação das propostas, os 

demais licitantes classificados, com vistas à celebração da 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante 

faltante. 

 

11.4 - O adjudicatário deverá, no prazo de 02 (dois) dias 

corridos contados da data da convocação, comparecer para assinar 

o termo de contrato. 

 

11.5-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 dois dias úteis, a contar da data da homologação do 

certame, prorrogável por igual período, a critério desta 

Prefeitura, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital; 

11.6-Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, 

retomar-se-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 neste edital; 

11.7-Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno 

porte atenderem aos requisitos deste Edital, será convocada outra 

empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à 

contratação. 

 

11.8 - A Administração poderá obrigar o Contratado a corrigir ou 

substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e 

qualidade dos produtos contratados. 

 

11.9 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências 

indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela 

lei e neste ato convocatório. 

 

11.10 - O contrato terá início previsto na data de sua 

assinatura,até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme 

termos da Lei. 

 

11.11 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do 

contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor 

inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o 

disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.12 - O Contratado manterá, durante toda a execução do 

contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe 

forem exigidas na licitação. 

 

11.13 - O foro do contrato será o da Comarca de Jales (SP). 

 

12 - DO PAGAMENTO 

12.1 - O pagamento será realizado de acordo com os serviços 

efetivados. A contratada deverá seguir o plano de trabalho e o 

calendário das datas correspondentes aos dias e horas 

trabalhados, para fins que possa comprovar mensalmente, através 

de apresentação de relatório dos serviços efetivamente prestados 

junto com a nota fiscal, para ser empenhada para o pagamento. 

 



12.2-As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) 

dias após a data de sua apresentação válida. 

 

13 - DAS SANÇÕES 

13.1 - O atraso injustificado na execução do contrato, após 

assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 

da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora de 1% 

(um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% 

(dez por cento), sobre o valor global do contrato;  

13.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

administração aplicará ao contratado as seguintes penalidades 

(art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93): 

 a) advertência;  

 b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do 

contrato;  

 c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar 

com a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior. 

13.3 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, 

ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos nos § § 1º,2º e 

3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações. 

13.4 - O valor das multas deverá ser recolhido aos cofres 

Municipais dentro de 3 (três) dias da data sua cominação,  

podendo ser descontado de eventuais créditos a serem recebidos 

pela empresa Contratada. 

13.5 –A contratada receberá as notificações e atos 

correspondentes, através de e-mail ou fax, que deverá fornecer, 

sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a 

critério da administração, poderá ser adotado.     

14 - DAS INFORMAÇÕES 



14.1 - As informações administrativas relativas ao presente 

certame poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, por 

escrito, na Sede da Prefeitura Municipal à Rua Jose Galice,604 - 

centro, das 08h30min às 16h00min, até 48 horas da data marcada 

para a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via 

fax a todos os licitantes que retiraram o Edital e farão parte 

integrante do processo administrativo. 

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de 

licitação perante o Setor de Licitações, o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento 

das propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 2º da Lei 

Federal 8.666/93. 

 

15.2-As petições deverão ser protocoladas junto a Seção de 

Licitações, vedado o envio e recebimento por outro meio como fax, 

sedex, email, etc na Rua: Jose Galice 604 -centro, dirigida à 

autoridade subscritora do Edital.  

 

15.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação. 

15.4 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do 

edital, capaz de afetar a formulação das propostas será designada 

nova data para a realização do certame. 

15.5 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante, não o 

impedirá de participar deste Pregão. 

15.6 – O Aviso do Edital completo e anexos estarão disponíveis no 

endereço eletrônico: www.santasalete.sp.gov.br  e diretamente no 

Setor de Licitações da Sede da Prefeitura Municipal de Santa 

Salete 

15.7 – As comunicações referentes a este certame passiveis de 

divulgação serão afixadas no Quadro de Avisos do Paço Municipal, 

além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber, 

publicados no Jornal de Circulação do Município.  

15.8 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da 

proposta implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como 

elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 

cumprimento do ajuste. 

15.9 - A Administração reserva-se o direito de exigir 

documentação comprobatória do cumprimento de todas as exigências 

legais provenientes da licitação, bem como a promoção de 

diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3° 

do artigo 43 da Lei 8666/93). 

 

http://www.mesopolis.sp.gov.br/


15.10 - A Prefeitura do Município de Santa Salete poderá, a 

qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo ou em parte a 

presente licitação. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP), em 18 de outubro de 

2019. 

 

 

 

____________________________ 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Processo nº. 040/2019 

Modalidade: Pregão Presencial nº.  016/2019 

Tipo de Licitação: Menor preço por global. 

 

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações – Santa Salete 

 

1. OBJETO: 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, DESTINADA A 

DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, 

ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

PÚBLICOS MUNICIPAIS NA TOTALIDADE DE 5.957,62 M² POR MÊS PELO 

PERIODO DE 12(DOZE) MESES. 

 

ITEM PRÉDIO QUANT UNID 

1  Banco do Povo 66,90 m² 

2  Centro de Convivência do Idoso 

(CCI) 

541,89 m² 

3  Centro Comunitário Municipal, 1873,18 m² 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer 

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - A execução do serviço em tela atenderá às necessidades do 

município de Santa Salete-SP, seguindo as seguintes premissas: 

 

2.1.1 - Motivação da contratação; 

 

2.2 - Justifica-se o objeto da presente contratação a falta de 

mão de obra própria para a execução dos referidos serviços, tendo 

em vista que a municipalidade não possui atualmente em seu 

quadro, pessoal apto ao desenvolvimento das funções, bem como não 

possui os equipamentos necessários para a execução dos serviços 

necessários. 

 

2.3 - Benefícios diretos e indiretos que resultarão da 

contratação; 

 

2.3.1 - Os principais objetivos diretos a serem alcançados é a 

efetiva manutenção das vias urbanas, que necessitam de cuidados, 

evitando assim a degradação do patrimônio do município, o que 

proporcionara aos munícipes ruas, praças e instrumentos de laser 

conservados e acessíveis a comunidade. 

Quadra Esportiva e Piscina. 

4  Prefeitura Municipal 351,20 m² 

5  Órgão Gestor 277,56 m² 

6  Centro de Referência de 

Assistência Social I 

205,10 m² 

7  Centro de Referência de 

Assistência Social II 

140,16 m² 

8  Creche Municipal 321,83 m² 

9  Creche Escola Municipal 813,78 m² 

10  Escola Municipal 427,48 m² 

11  Unidade Básica de Saúde 461,69 m² 

12  Centro de Fisioterapia 149,73 m² 

13  Vestiários do Estádio Municipal 69,12 m² 

14  Casa da Agricultura 143,26 m² 

15  Vigilância Sanitária 114,74 m² 



 

2.4 - Agrupamento de itens em lotes; 

 

2.4.1 - Visando a funcionalidade da contratação, a administração 

decidiu por bem, agrupar os serviços a serem prestados em lotes 

distintos, o que proporcionará eficácia na distribuição e 

execução dos serviços. 

 

2.5 - Natureza do serviço, se continuado ou não; 

 

2.5.1 - A natureza dos serviços a serem contratados caracteriza-

se como “serviços continuados, com dedicação exclusiva”, com 

serviços a serem realizados dos os dias da semana. 

 

 

3 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 - Os serviços serão executados conforme discriminado acima de 

acordo com os critérios de aceitabilidade propostos pela 

municipalidade. 

 

 

4 - DEMANDA DO ÓRGÃO 

 

4.1 - A demanda do órgão tem como base as seguintes 

características: 

 

- Quantitativo de usuários; 

 

- Horário de funcionamento do órgão e horário em que deverão 

ser prestados os serviços; 

 

- Restrições de área, identificando questões de segurança 

institucional, privacidade, segurança, medicina do trabalho, 

dentre outras; 

 

- Disposições normativas internas; e instalações, especificando-

se a disposição de mobiliário e equipamentos, arquitetura, decoração, 

dentre outras. 

 

 

5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1 - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros 

mínimos a seguir estabelecidos: 

 

a - Rotinas de execução dos serviços; 

 

b - Quantidade E qualificação da mão-de-obra estimada para 

execução dos serviços; 



 

c - Relação do material adequado para a execução dos serviços com 
a respectiva especificação, podendo, quando necessário, ser 

indicada a marca, desde que acrescida da expressão “ou similar”; 

 

d - Relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem 

utilizados; e condições do local onde o serviço será realizado. 

 

 

6 - VISTORIA  

 

6.1 - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua 

proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas instalações 

dos locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas 

às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo 

telefone (17) 3636-9000. 

6.1.1 - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte 

ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior 

à data prevista para abertura da sessão pública. 

6.1.2 - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, 

deverá estar devidamente identificado. 

OBS: O certificado de vistoria técnica deverá ser apresentado no 

credenciamento juntamente com os demais documentos solicitados. 

 

 

7 - DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS 

 

7.1 - O serviço compreende a execução das seguintes tarefas 

básicas: 

 

a - frequência e periodicidade; 

 

b - ordem de execução, quando couber; 

 

c - procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas, 

quando for o caso; 

 

d - deveres e disciplina exigidos; e 

 

e - demais especificações que se fizerem necessárias. 

 

 

8 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 

8.1 - Para a perfeita execução dos serviços, a contratante deverá 

disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 

seguir estabelecidas, de acordo com os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituição.  



 

 

9 - CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 

 

9.1 - O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de 

serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto 

n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 

 

 

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1 - A Contratada obriga-se a: 

 

10.1.1 - executar os serviços conforme especificações do Termo de 

Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas 

no Termo de Referência e em sua proposta; 

 

10.1.2 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 02 

(dois) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados, a critério da Administração; 

 

10.3 - manter o empregado nos horários predeterminados pela 

Administração; 

 

10.4 - arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer 

danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus 

empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, à União ou a terceiros; 

 

10.5 - utilizar empregados habilitados e com conhecimentos 

básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as 

normas e determinações em vigor; 

 

10.6 - manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização dos serviços; 

 

10.7 - instruir seus empregados, no início da execução 

contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses 

junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e 

obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes 

medidas: 

 

10.8 - viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por 

meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da 



Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 

contribuições previdenciárias foram recolhidas; 

 

10.9 - viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa 

Econômica Federal para todos os empregados; 

 

10.10 - oferecer todos os meios necessários aos seus empregados 

para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos 

sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando 

disponível. 

 

10.11 - vedar a utilização, na execução dos serviços, de 

empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo 

em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe 

sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública 

federal; 

 

10.12 - disponibilizar à Contratante os empregados devidamente 

uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-

los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for 

o caso; 

 

10.13 - comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 

o último dia útil do mês subsequente ao do início da execução 

contratual, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, nos 

termos do artigo 30, II, e § 1°, II, da Lei Complementar n° 123, 

de 2006, caso se trate de microempresa ou empresa de pequeno 

porte optante pelo referido regime tributário que venha a incidir 

na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei. 

 

10.14 - apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis após a referida comunicação, o respectivo comprovante. 

 

10.15 - apresentar à Contratante, quando do início das 

atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na 

execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço 

residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 

Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, 

para fins de conferência; 

 

10.16 - apresentar à Contratante, quando do início das 

atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na 

execução do contrato, relação contendo nome completo, CPF, cargo 

ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados 

alocados, para fins de divulgação na internet, nos termos do 

artigo 84, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.465, de 2011 (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2012); 

 



10.17 - substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, 

tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço 

da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo 

substituto ao Fiscal do Contrato; 

 

10.18 - responder por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento da obrigação constante do item anterior; 

 

10.19 - responsabilizar -se por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Administração; 

 

10.20 - efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados 

na execução contratual mediante depósito bancário na conta do 

trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento 

por parte da Administração; 

 

10.21 - apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes 

criminais e distribuição cível de toda a mão-de-obra oferecida 

para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração; 

 

10.22 - não permitir que o empregado designado para trabalhar em 

um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente; 

 

10.23 - não permitir que seus empregados realizem horas 

extraordinárias fora da jornada normal de trabalho, em finais de 

semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado 

pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e 

desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

 

10.24 - atender de imediato às solicitações da Contratante quanto 

à substituição dos empregados alocados, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 

 

10.25 - instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar 

as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento 

das Normas Internas; 

 

10.26 - instruir seus empregados a respeito das atividades a 

serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não 

abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função; 

 

10.27 - relatar à Administração toda e qualquer irregularidade 

verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

 



10.28 - fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela 

Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações 

previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados 

à disposição da Contratante; 

 

10.29 - não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor 

de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores 

de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

10.30 - fornecer os uniformes a serem utilizados por seus 

empregados, conforme disposto no Termo de Referência; 

 

10.31 - não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos 

a seus empregados; 

 

10.32 - manter durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

10.33 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer 

das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

 

10.34 - arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 

quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 

vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

 

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1 - A Contratante obriga-se a: 

11.2- proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do 

Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 

Referência; 

 

11.3 - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de 

sua proposta; 

 



11.4 - exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, 

por servidor especialmente designado, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis; 

 

11.5 - notificar a Contratada por escrito da ocorrência de 

eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção; 

 

11.6 - não permitir que os empregados da Contratada realizem 

horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de 

serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o 

qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 

legislação trabalhista; 

 

11.7 - pagar à Contratada o valor resultante da prestação do 

serviço, na forma do contrato; 

 

11.8 - zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 

mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela 

Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

11.9 - não praticar atos de ingerência na administração da 

Contratada, tais como: 

 

11.10 - exercer o poder de mando sobre os empregados da 

Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou 

responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços 

de recepção e apoio ao usuário; 

 

11.11 - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas 

empresas contratadas; 

 

11.12 - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores 

da Contratada, mediante a utilização destes em atividades 

distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; e 

 

11.13 - considerar os trabalhadores da Contratada como 

colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável 

pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

 

 

12 - AVALIAÇÃO DO CUSTO 



 

12.1 – Será informado pessoalmente ou na visita técnica. 

 

12.1 - O custo estimado da contratação e os respectivos valores 

máximos foram apurados mediante preenchimento de planilha de 

custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no 

mercado em contratações similares. 

 

 

13 - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

13.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a 

Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 

interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 

forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 

reparação. 

 

 

14 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

14.1 - O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de 

um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 

73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 

1997. 

 

14.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência 

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos 

serviços e do contrato. 

 

14.3 - A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas 

e previdenciárias da Contratada, referentes aos empregados 

alocados na execução do contrato, deverá seguir o disposto no 

Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da 

Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação 

 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, 

sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de 

acordo com a especificidade do objeto e do local. 

 

14.4 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá 

ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de 

Referência, em especial aqueles relativos aos índices de 

produtividade. 

 

14.5 - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve 

subdimensiona mento da produtividade pactuada, sem perda da 



qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites 

de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 

65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.6 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da 

Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 

com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, 

tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

 

14.7 - O representante da Administração anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 

comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme 

o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.8 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

15 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 - As sanções administrativas serão impostas 

fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto 

nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido 

de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no 

SICAF e no Cadastro de fornecedores da Universidade Federal de 

São João del-Rei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 

direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais 

previstas neste edital, o licitante que: 

 

15.1.1 - Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a 

nota de empenho; 

15.1.2 - Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou 

contrato; 

15.1.3 - Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

 

15.1.4 - Apresentar documentação falsa; 

15.1.5 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

15.1.6 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 



15.1.7 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.9 - Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 

15.2 - A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso 

previstos no item 16.1, sempre que a administração entender que 

a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da 

CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário 

público. 

 

15.3 - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do 

contrato, a UFSJ poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 

CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras 

sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações 

aplicáveis à espécie; 

 

15.4 - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do 

contrato, por dia de atraso do início de sua execução, até o 

limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui 

estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação 

assumida; 

 

15.5 - Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, 

pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

 

15.6 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso 

de descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada; 

 

15.7 - As sanções previstas nos itens 16.1 e 16.2 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

 

15.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

15.9 - O percentual de multa previsto no item 16.4 incidirá sobre 

o valor atualizado do contrato ou do item do contrato (nesse 

último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada), 

tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir 

da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da 

multa. 

 

15.10 - Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no 

subitem imediatamente acima, os valores serão objeto de inscrição 

em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais. 

 



15.11 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou 

parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, 

nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência 

das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por 

perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE. 

 

15.12 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas 

realizar-se- á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

 

15.13 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará 

em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

16 - Da Vigência do Contrato 

 

16.1 - O início da prestação dos serviços será de imediata após a 

assinatura do contrato. O prazo de vigência do Contrato será de 

12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por 

interesse da Administração, ser prorrogado por períodos 

sucessivos, limitado a sua duração, nos termos do inciso II do 

artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação 

contratual quando: 

 

16.3 - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização 

de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por 

outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a 

assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a 

Administração, em relação à realização de uma nova licitação. 

 

16.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

 

16.5 - O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato 

normativo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

admitindo-se a negociação para redução de preços, para 

readequação ao referido limite; 

 

16.6 - A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou 

impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, 

estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem 

os efeitos; 

 

16.7 - A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do 

contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já 



tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da 

contratação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 0........./2019. 

PROCESSO Nº. 0xx/2019 

 

 

 

 

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

. (razão social ou nome), inscrita no (CNPJ ou CPF) sob nº 

....................................., por intermédio de seu 

representante legal Sr(a). 

......................................., CPF nº 

...................................., RG nº ..................., 

DECLARA, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os 

requisitos de habilitação conforme os documentos integrantes do 

envelope nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com as 

exigências constantes do Edital de Pregão nº 0xxx/2019. 

 

Local/data: 

 

 

Nome: 

Cargo/função: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0........./2019. 



PROCESSO Nº. 0xx/2019 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de 

Licitação a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão 

Presencial em epigrafe cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO RAMO, DESTINADA A DISPONIBILIZAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA URBANA 

E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E AREAS INSTITUCIONAIS NO PERÍMETRO 

URBANO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, que serão 

utilizados de acordo com as necessidades, através do Pregão 

Presencial nº 001/2019, Processo nº 001/2019, constantes no Anexo 

I que contêm as especificações técnicas e comerciais que 

possibilitarão o preparo das propostas. 

Discriminar o objeto, conforme relação do Anexo I, CONSTANDO, 

necessariamente: item, quantidade, descrição, Unid., Marca (se 

houver marca para o produto), R$/unidade e R$/Total. (COM NO 

MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA). 

(anexar planilha) 

 - O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses, se houver 

interesse de ambas as partes este Contrato poderá ser prorrogado 

por igual ou superior período mediante termo aditivo ao contrato. 

 - Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 

(sessenta) dias, que será contado a partir da data da entrega da 

proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio e 

incluir-se-á o dia do vencimento. 

- O pagamento será efetuado conforme requisição, em até 15 dias 

após a emissão da nota fiscal, devidamente vistada pelo órgão 

interessado. 

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências 

estipulada em Edital. 

__________________, em ________ de ________ 

Atenciosamente, 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO Nº.  xxx/2019 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 001/2019 



Modalidade Pregão Presencial nº. 001/2019 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Avenida XV de Novembro, 604 - centro. 

CEP: 15.748-000 – SANTA SALETE (SP) 

CNPJ: 65.712.069/0001-93 

 

 

CONTRATADA:  __________________________________ 

 

 

Os signatários deste instrumento, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA SALETE -SP, inscrita no CNPJ nº. 

.............., localizada à .....(endereço)....., 0xx, centro, 

nesta cidade, neste ato representada pelo Sr. 

.....................,  brasileiro, casado, residente e 

domiciliado também nesta cidade, designada simplesmente de 

PREFEITURA e de outro lado a empresa ..............., com 

sede........, ........... – ............, CEP: ................ – 

cidade de ................... (......), inscrita no CNPJ: 

..............., e Inscrição Estadual n°. ....................., 

aqui também designada de CONTRATADA, que tem justo e combinado 

que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO)–  

1.1-. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

DE ............................. 

1.2 - Os serviços deverão ser executados de acordo com as 

especificações técnicas contidas no Termo de 

referência/Especificações Técnicas – Anexo I do Edital do Pregão 

Presencial nº 00/2019. 

1.3 - Deverão ser observadas, ainda, todas as especificações 

contidas no Termo de Contrato nº................... e na Proposta 

da contratada encartada no Processo Administrativo nº 00/2019, 

que ora  integram o presente contrato para todos os seus efeitos. 

1.4-Os serviços serão executados em áreas sob a jurisdição da do 

município ................ 

 

 

2- DA QUANTIDADE E PREÇOS CONTRATADOS; 

2.1- A contratada prestará serviço na quantidade estimada de 

...........(...................) equipe(s) (/mês/ano).  

2.2- Os preços unitários da equipe, contratados são os 

registrados no Termo de Contrato n°.002/2019, conforme abaixo: 

 

Item/Agrupamento......................... 



Preço por equipe/mês: R$ 

.........................(................................

...........................) 

Quantidade de equipes contratadas: 

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

 

2.3-O valor total  do presente Termo de Contrato é de R$ 

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

(................................................................

.....................................................). 

2.4-Para fazer frente as despesas do presente exercício, existem 

recursos orçamentários empenhados onerando a dotação: 

 

02 – Poder Executivo 

02.02.02 – Secretaria Municipal de Administração Planejamento 

04.122.0046 – Suporte Administrativo 

04.122.0046.2013.0000 – Gestão Administrativa 

3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Ficha 027 

 

3-  DO REAJUSTE DE PREÇOS 

3.1 –Os Preços registrados somente poderão ser reajustados após 

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

3.2.- A periodicidade anual para efeito do reajuste econômico 

terá como termo inicial a data da apresentação da proposta 

(...../......./.....); 

3.3. Para fins de reajustamento em conformidade com o artigo 2º, 

§3º da Lei Federal nº 10.192/01, o índice inicial (Io) e o preço 

inicial (Po) terão como data base àquela correspondente à data 

limite para apresentação da proposta. O índice a ser adotado para 

fins de reajuste contratual será o IPC – FIPE. 

3.4. As condições de reajuste ora pactuadas poderão ser alteradas 

em face da superveniência de normas federais ou municipais 

aplicáveis à espécie. 

3.5 – As unidades que contratarem os serviços objeto da presente 

Ata deverão verificar a previsão de reajuste, hipótese em que 

reservarão e empenharão recursos suficientes para suportar a sua 

eventual ocorrência durante o prazo de execução do objeto do 

contrato, ainda que este seja de duração inferior a 12 (doze) 

meses. 

3.6-Antes da concessão de qualquer reajuste deverá o órgão 

gerenciador da Ata proceder à pesquisa de mercado a fim de 

verificar se os preços eventualmente reajustados são compatíveis 

com aqueles praticados no mercado. Em caso negativo, será 

concedido reajuste em percentual que não ultrapasse a média do 

mercado. 

 

 

4 - DA GARANTIA CONTRATUAL  



4.1-Será exigida, em qualquer hipótese, garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco inteiros por cento) do valor global do 

Termo de Contrato a ser firmado, observado o § 1.º do artigo 56 

da Lei Federal 8.666/93. 

4.1.1-O reforço e/ou a regularização da garantia, deverá ser 

efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da comunicação, feita por escrito pela contratante, 

sob pena de incorrer a contratada nas penalidades previstas neste 

Contrato. 

4.1.2-A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente 

pela contratada quando da ocorrência de seu vencimento, 

independentemente de comunicado da contratante, de modo a manter 

ininterruptamente garantido o contrato celebrado, sob pena de 

incorrer a contratada nas penalidades previstas neste contrato. 

4.1.3-A garantia contratual será devolvida após a lavratura do 

Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, nos termos do 

Artigo 73 da Lei Federal 8.666/3 e demais normas pertinentes. 

4.1.4-O prazo citado no item 4.1.1 poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, quando solicitado pela contratada durante o 

transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado aceito pela 

contratante. 

5- DA VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1-O prazo de vigência será de ........ 

(..................................) (dias/meses/anos), contados 

da data fixada na Ordem de Início.   

5.2-O prazo de validade do contrato administrativo decorrente 

desta Ata poderá ser prorrogado “por iguais ou menores e 

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para a Administração, limitados a 60 (sessenta) 

meses” (artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93). 

5.2.1-Independente de prévia notificação, o presente será 

rescindido automaticamente, tão logo seja assinado novo Termo 

de Contrato, com preço inferior ao contratado, fazendo jus à 

contratada, tão somente, aos valores correspondentes aos 

serviços efetivamente prestados, e devidamente atestados pela 

contratante, até então. 

5.3-A contratação dos serviços só estará caracterizada após o 

recebimento da "Ordem de Início” ou instrumento equivalente, 

devidamente precedido do Termo de Contrato, e da competente Nota 

de Empenho. 

5.4-Formalizada a contratação será emitida a “Ordem de Início” 

que deverá ser retirado pela contratada, em até 03 (três) dias 

úteis contados da convocação. 

5.5-Na hipótese da detentora no Termo de Contrato se negar a 

retirar a “Ordem de Início” esta será enviada pelo Correio, por 

carta registrada, considerando-se como efetivamente recebida na 

data do registro, para todos os efeitos legais. 

5.6-Para a prestação dos serviços, a Prefeitura Municipal de 

Santa Salete emitirá “Ordem de Início” ou instrumento 



equivalente, que deverá obrigatoriamente conter: data, número do 

processo, número no Termo de Contrato, número do Termo de 

Contrato, número da Nota de Empenho, quantidade dos serviços a 

ser prestado, valor, local de prestação dos serviços, prazo, nome 

do responsável pela fiscalização, assinatura do responsável pela 

Unidade Requisitante, data da recepção pela detentora e 

assinatura de seu preposto, com a sua identificação. 

5.6.1-Deverá ser juntada cópia da “Ordem de Início” nos processos 

de requisição e no de liquidação da despesa. 

5.7-O prazo para início da prestação do serviço será aquele 

indicado na “Ordem de Início.  

5.8  Os serviços serão realizados nos horários estipulados pela 

Fiscalização. 

5.9-O prazo mínimo que cada equipe ficará à disposição da unidade 

requisitante é de 01 (um) mês. 

5.10-A contratada deverá apresentar-se diariamente nos locais 

indicados pela unidade requisitante. 

5.11-A fiscalização da unidade requisitante poderá recusar os 

serviços caso os funcionários e/ou equipamentos estiverem em 

desacordo com as exigências previstas no Anexo I do Edital da 

licitação que precedeu este ajuste, sujeitando-se a contratada às 

sanções previstas no Termo de Contrato. 

5.12-Os equipamentos, veículos, ou outro, deverão estar em 

perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, devendo a 

detentora substituir aqueles que não atenderem esta exigência em 

24 (vinte e quatro) horas após a notificação formal da Unidade. 

Os novos caminhões/veículos deverão atender às exigências do 

Edital de Licitação e Anexos que precederam à Ata. 

5.13-A detentora providenciará a identificação (nome da empresa e 

o telefone para reclamações), que deverão ser confeccionadas sob 

sua responsabilidade e ônus, de acordo com o modelo fornecido 

pela Prefeitura. 

 

5.14-A detentora se obriga a socorrer os equipamentos que 

apresentar defeito ou sofrer acidente, consertando-o no próprio 

local, quando possível, ou então substituí-lo de imediato a 

critério da fiscalização da Unidade Requisitante. 

5.15-No caso da ocorrência de apreensão ou remoção de algum 

equipamento, as despesas decorrentes da retirada, guincho e 

outras, correrão por conta da detentora, sem prejuízo de sua 

pronta substituição. 

5.16-Obriga-se a detentora a substituir, durante a vigência do(s) 

contrato(s), os caminhões e os veículos colocados permanentemente 

à disposição da equipe, que ultrapassarem os anos de utilização a 

partir do ano de fabricação, conforme estabelecido no ANEXO I do 

Edital da licitação que precedeu este ajuste. 

 

6-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 



6.1-Fornecer à contratada, no ato da Ordem de Início, o nome 

do(s) servidor(es) que representará(ão) a contratante durante a 

execução do objeto. 

6.2-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido 

neste Termo de Contrato, no Termo de Contrato nº .00x/2019, 

edital e anexos do Pregão Presencial nº 00/2019. 

6.3-Exercer fiscalização dos serviços. 

6.4-Prestar aos empregados da contratada, informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que 

digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar. 

6.5-Registrar e fazer registrar na Caderneta de Ocorrências toda 

e qualquer informação relevante à prestação dos serviços.  

 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1-Executar o objeto da contratação obedecendo às especificações 

constantes deste Termo de Contrato e no Termo de Contrato n° 

001/2019, Edital de Pregão Presencial nº 00/2019 que o precederam 

e que o integram. 

7.2-Obedecer às orientações fornecidas pela contratante, através 

do servidor responsável pela execução dos serviços, que será 

indicado na Ordem de Início. 

7.3-Executar os serviços nos horários definidos pela 

fiscalização. 

7.4-Fornecer, a contratante, os dados técnicos de seu interesse, 

e todos os elementos e informações necessárias, quando por este 

solicitado. 

7.5-Cumprir as posturas do Município e as disposições legais 

Estaduais e Federais que interfiram na execução dos serviços. 

7.6-Atender a eventuais exigências solicitadas, no prazo por ele 

estabelecido, bem como fornecer as informações solicitadas. 

7.7-Apresentar para controle e exame, sempre que o contratante o 

exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus 

empregados e comprovantes de pagamentos de salários, apólices de 

seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações 

trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que 

prestam ou tenham prestado serviços ao contratante, por força 

deste contrato. 

7.8-Dar ciência imediata e por escrito ao contratante de qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços. 

7.9-Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente 

as reclamações sobre seus serviços. 

7.10-Manter, durante a vigência deste instrumento, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação 

que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar à 

contratante qualquer alteração dos dados cadastrais, para 

atualização. 

7.11- Não será permitida a subcontratação do objeto dessa 

licitação, à exceção dos veículos/caminhões/equipamentos, que 



poderão ser locados ou adquiridos mediante arrendamento 

mercantil(leasing). 

7.12 - Os profissionais colocados permanentemente à  disposição 

da equipe deverão pertencer ao quadro da empresa. 

7.12.1 - Todos os motoristas dos veículos colocados 

permanentemente  à disposição de cada Equipe deverão estar 

registrados pela  Contratada na função de motorista, a fim de 

garantir o  piso salarial de sua categoria profissional, assim 

como os demais benefícios fixados na convenção coletiva.  

 

8 - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  

 

8.1 – Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura 

pela contratada, será efetuada após o decurso do período de 

execução dos serviços, a medição dos serviços prestados, desde 

que devidamente instruída com a documentação necessária à sua 

verificação pelo fiscal do contrato, bem como a apresentação dos 

documentos exigidos em lei ou em contrato. 

8.2 – O valor de cada medição será apurado com base na quantidade 

de equipes que ficarem a serviço ou a disposição da Prefeitura no 

mês, aplicado o(s) preço(s) unitário(s) registrado(s) nesta Ata. 

8.2.1 – As medições serão mensais, correspondendo ao período 

entre o 1º e o último dia do mês. A primeira medição será apurada 

entre o dia do início dos serviços constante na Ordem de Início 

dos Serviços  e o último dia do respectivo mês. 

8.3 – As planilhas de medição deverão conter as assinaturas do 

responsável técnico da contratada, do responsável pela 

fiscalização do contrato e do titular da unidade orçamentária. 

8.4 - A fiscalização dos serviços será exercida por profissional 

técnico, designado pela Prefeitura do Município de Santa Salete, 

devendo constar na Ordem de Início dos Serviços. 

8.5 - Para efeito de pagamento serão considerados os 

quantitativos aprovados pelo servidor municipal responsável pela 

fiscalização do contrato, conforme item acima. 

8.6 – Após a aprovação dos serviços, a contratada providenciará o 

faturamento dos serviços. 

8.7 – O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da 

data final do período do adimplemento de cada parcela do objeto 

do contrato, vinculado a entrega na unidade requisitante dos 

documentos exigidos pela Portaria SF 14/98 e dos abaixo 

discriminados: 

8.7.1 – Primeira Via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura; 

8.7.2 – Fatura no caso de apresentação de Nota Fiscal; 

8.7.3 – Ou Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); 

8.7.4 – Cópia(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s); 

8.7.5 – Cópia do Termo de Contrato e seus Aditivos, se porventura 

houver; 

8.7.6 – Cópia da Ordem de Inícios dos Serviços e da medição 

anterior, se houver. 



8.7.7 -  Relação contendo a identificação dos funcionários (nome 

e número da CTPS) que prestam serviços, devidamente assinada pelo 

responsável legal da empresa ou pelo seu responsável técnico. 

8.7.8 – Relatório mensal contendo: 

• Os serviços executados, a relação do material consumido 

(especificação e quantidade), resíduo gerado (tipo e quantidade), 

conforme “Ficha Diária de Produção” e a documentação digital 

fotográfica (uma foto antes da intervenção e outra depois). 

• A presença da Equipe, equipamentos, máquinas e veículos, 

conforme “Ficha Diária de Presença, “Relatório de Serviço 

.................... com .....................” e “Relatório 

de Serviço do 

..................................................” . 

• “Controle Mensal de Produtividade” . 

8.8 – Caso venha ocorrer a necessidade de providências 

complementares por parte da contratada, a fluência do prazo de 

pagamento será interrompida, reiniciando a contagem a partir da 

data em que estas forem cumpridas. 

8.9 – Na hipótese de a empresa contratada estar obrigada ao 

cumprimento da Lei Municipal, deverá apresentar Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e). 

8.10 – Em face do disposto no artigo 71, parágrafo 2º da Lei 

Federal nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 9.032/95, serão 

observados por ocasião de cada pagamento as disposições do artigo 

31 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, na sua redação atual e 

orientações vigentes expedidas pelo INSS e pela PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 8.11 – Quando das solicitações de pagamento, a contratada deverá 

comprovar a regularidade fiscal resultante da execução do 

contrato mediante apresentação de cópias das últimas guias de 

recolhimento do ISS, acompanhada de declaração em que ateste a 

correspondência entre a guia apresentada e o objeto contratual ou 

de declaração de que não está sujeita ao pagamento do tributo. 

8.12 – Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte 

neste Município, deverá apresentar declaração firmada pelo seu 

representante legal/procurador, sob as penas da lei, do não 

cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São 

Paulo, relativamente aos tributos mobiliários. 

8.13 - Havendo atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa 

exclusiva do Contratante, observada a necessidade de se apurar a 

responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no 

pagamento, nos termos legais  haverá compensação financeira . 

8.13.1. O pagamento da compensação financeira estabelecida no 

item 8.13 dependerá de requerimento a ser formalizado pelo 

Contratado. 

8.14 – A PREFEITURA MUNICIPAL, quando exigível por força da 

legislação em vigor, efetuará as retenções dos impostos e 

contribuições, bem como a comprovação dos recolhimentos, conforme 

abaixo relacionados; 



8.14.1 – O ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, 

de acordo com o disposto na Lei nº 13.701, de 24.12.2003 e 

Decreto nº 53.151, de 17 de maio de 2012, será retido na fonte 

pela PREFEITURA MUNICIPAL. Quando da emissão da nota fiscal, 

fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente a CONTRATADA 

deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA 

ISS”. 

8.14.2 – O IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, em 

conformidade com o disposto na Lei do município, e demais 

legislação em vigor. 

8.14.3 – As retenções a título de contribuição social para o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, atenderá aos termos 

da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98 e Instrução 

Normativa RFB nº 971/2009 e suas alterações ou outra que vier a 

substituí-la. 

8.15 – Os Impostos e contribuições tratados nos subitens 6.14.1 a 

6.14.3, quando passíveis de retenção, na emissão da Nota Fiscal, 

Fatura recibo ou documento de cobrança equivalente, a Contratada 

deverá destacar o valor da retenção, a título de “retenção” para 

(nome do imposto e ou contribuição), bem como cumprir as 

determinações contidas nas referidas legislações. 

8.16 – A Contratada deverá apresentar ainda, a cada pedido de 

pagamento, os documentos a seguir discriminados, excetuando-se 

aqueles que em razão do objeto contratual a legislação em vigor o 

dispense de sua elaboração/apresentação; 

8.16.1 – Certidão de Regularidade de Situação para com o fundo de 

Garantia de tempo de Serviços FGTS; 

8.16.2 – Certidão Negativa de Debito da Fazenda Municipal; 

8.16.3 – Certidão Negativa de Debito junto a Previdência Social; 

8.16.4 -  Certidão Negativa de Debito Trabalhista; 

8.16.5 – Folha de pagamento dos empregados vinculados ao 

contrato, relativos ao mês da prestação do serviço; 

8.16.6 – Relação dos trabalhadores constate no arquivo SEFIP; 

8.16.7 – Guias de recolhimentos da GPS, GFIP/SEFIP, cópias 

reprográficas, nos termos da legislação em vigor; 

8.16.8 – Recibo de conectividade social; 

8.17 – O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no 

Banco do Brasil nos termos do Decreto Municipal nº 51.197/2010. 

8.18 – Quaisquer pagamentos não isentarão a detentora das 

responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação dos 

serviços. 

 

8.19 – Em caso de dúvida ou divergência, a Fiscalização liberará 

para pagamento a parte inconteste dos serviços. 

8.20 – No processo de medição final a CONTRATADA DEVERÁ ANEXAR 

cópia do Termo de Recebimento Provisório, cuja via original 

deverá ser juntada no Processo Administrativo que deu origem à 

contratação. 



 

9- DAS PENALIDADES 

9.1-Pelo descumprimento do ajuste, a Contratada sujeitar-se-á às 

penalidades  especificadas, após atendimento as condições 

previstas na lei de execução orçamentária do ano. 

9.1.1-As penalidades são as constantes no Termo de Contrato. 

9.2-A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das 

outras, quando cabíveis. 

9.2.1-São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei 

Federal nº 8.666/93, na Lei Federal n° 10.520/02 e demais normas 

pertinentes. 

9.3- O prazo para pagamento das multas, após decorridos  os 

prazos de ampla defesa, será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em 

sendo possível, o valor devido poderá ser descontado da 

importância que a mesma tenha a receber da PREFEITURA MUNICIPAL 

(medições futuras, garantia, etc). Não havendo pagamento pela 

empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se 

ao processo executivo. 

9.4-Para aplicação de penalidade deverá ser atendido o 

estabelecido nos artigos 87 da lei de licitações.. 

9.5- A aplicação de penalidade deverá ser tratada no processo de 

medição, após a liquidação do valor devido à Contratada.   

 

10 - DA RESCISÃO 

10.1 Constituem motivo para rescisão deste Termo de Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

aqueles previstos na Lei Federal nº 8.666/93 acarretando, na 

hipótese de rescisão administrativa, as consequências indicadas 

naquela lei. 

 

11 - DA SUBORDINAÇÃO DESTE CONTRATO 

11.1-Este instrumento subordina-se às cláusulas e condições 

estabelecidas no Edital Pregão  nº 00/2019 e no Termo de Contrato 

nº 001/2019, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 

8.666/93 e aos preceitos de direito público. 

11.2-Aplicam-se supletivamente a este Termo de Contrato, os 

princípios e normas de direito privado, sobretudo as disposições 

do código civil. 

 

12 - DA GESTÃO DO CONTRATO 

12.1-Exercerá condição de gestor do presente Termo de Contrato, 

........................... (nome)........................., 

Cargo,................, Registro Funcional 

n°...................................., a quem competirá o 

gerenciamento da execução do ajuste durante sua vigência. 

 

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1-A contratada, no ato da assinatura deste instrumento, 

apresentou a seguinte documentação: 



13.1.1-Comprovação do recolhimento da garantia, 

13.1.2-O Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica 

Federal. 

13.1.3-Certidão de regularidade fiscal atualizada quanto às 

contribuições para com o Instituto Nacional de Seguro Social. 

13.1.4-Prova de regularidade para com a Fazenda do Município 

da sede ou domicílio da licitante, relativa aos tributos 

relacionados com a prestação licitada.  

13.1.5-Declaração firmada pelo representante legal, sob as 

penas da Lei, da não inscrição da empresa no CADIN – Cadastro 

Informativo Municipal, nos termo do Modelo constante do edital de 

Pregão que precedeu este ajuste. 

13.2-Ficam fazendo parte deste contrato, para todos os efeitos 

legais, o Edital de Pregão nº 00/2019, seus Anexos e a proposta 

de preço da contratada inserta no processo administrativo nº 

00/2019 e o Termo de Contrato. 

13.3-A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução 

do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital de pregão que precedeu este ajuste, inclusive 

no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que 

possuir. 

13.4-O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão as Leis 

Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e demais normas pertinentes. 

13.5 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento 

de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como 

aceitação, novação ou precedente. 

 

 

14- DO FORO 

 

14.1 Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca Urânia para 

dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este 

instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai 

assinado e rubricado em 03 (três) vias de igual teor, pelas 

partes e 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

                                                                

 

Local e data 

____________________                    ___________________ 

CONTRATANTE                             CONTRATADA 

 

 

 



ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTOPROCURAÇÃO “EXTRA 

JUDICIA” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0........./2019. 

PROCESSO Nº. 0xx/2019 

 

OUTORGANTE:..................., (pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº ................) ou (pessoa 

física, produtor rural, inscrito no CPF sob o nº ......), com 

sede na Rua ............., nº ....., bairro ........, na cidade 

de ......., Estado de ................., (neste ato representado) 

pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a)............, 

.......(nacionalidade), .... (estado civil), .......(profissão), 

portador(a) do RG nº ................ e do CPF nº ..........., 

residente e domiciliado na Rua ................, nº .........., 

na cidade de .............., Estado de ....... 

 

OUTORGADO: Sr. (a) .........................(nacionalidade), 

...........(estado civil), ............... (profissão), 

portador(a) do RG nº .......... e do CPF nº ............., 

residente e domiciliado na Rua ................, nº ......., 

bairro ..........., na cidade de........, Estado de ............. 

 

PODERES:ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-

lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 0xx/2019, da Prefeitura Municipal 

de Santa Salete, podendo para tanto prestar esclarecimentos, 

formular ofertas e demais negociações, assinar atas e 

declarações, visar documentos, receber notificações, interpor 

recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar 

todos os demais atos inerentes ao referido certame.------ 

 

 

......., ........  de ......................... de 2019 

 

 

 

Outorgante 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI – DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º 

da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

.................................,...............................

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

......................... inscrito no CNPJ ou CPF sob o nº .. 

....................................................por 

intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................

................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº................................... e do CPF nº 

.........................................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz (  ) . 

 

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

(data) 

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

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas neste ato convocatório, que a 

empresa__________________________________________(denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto 

na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 

termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão nº ___/___, realizado pela 

Prefeitura Municipal de ____________. 

 

Local e data_, ........................... 

 

_______________________________________ 

Nome do representante 

RG nº........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS 

ANÁLOGOS  

 

CONTRATANTE:_____________________________________________________

CONTRATADA:______________________________________________________  

CONTRATO N° (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO:__________________________________________________________ 

ADVOGADO(S): (*)_________________________________________________ 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do 

Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar 

todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e 

sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 

defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, estamos 

CIENTES, doravante, de que 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, 

de conformidade com o artigo 30 da Lei Complementar Estadual n° 

709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica 

aos interessados. 

 

 

 LOCAL e DATA:_________________________________________________  

 

CONTRATANTE Nome e cargo:______________________________________  

E-mail institucional:__________________________________________ 

E-mail pessoal:________________________________________________ 

 

 

Assinatura:____________________________________________________ 

CONTRATADA Nome e cargo:_______________________________________ 

E-mail institucional __________________________________________ 

E-mail pessoal:________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 



 

 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE .........MUNICIPIO........ 

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

 

Pregão Presencial nº. 0xx/2019. Processo nº. 0xx/2019. 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço 

completo)...., inscrita no CNPJ sob n°. ......................, 

neste ato representada pelo seu 

0(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo 

à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de 

qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e 

que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ........... de 2019. 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N°. do documento de identidade 

 

 

 


