
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 014/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO N° 038/2019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 03/12/2019  

HORÁRIO: a partir das 09:00 horas 

LOCAL: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa 

Salete/SP. 

PROTOCOLO: até as 09:00 horas, no Setor de Protocolo da Prefeitura 

Municipal 

 

PREÂMBULO: 

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, sito 

à Rua Barão do Rio Branco - nº 600 - Centro, na cidade de Santa 

Salete/SP, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL – Processo nº 038/2019, objetivando a Contratação 

de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e 

Corretiva de Iluminação de Vias e Praças Públicas do Município de 

Santa Salete/SP, conforme descrito no Anexo I deste Edital, que será 

regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Leis 

Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147 de 07 de 

agosto de 2014 (Micro e EPP), aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

 

O Edital completo em CDs, ou impressos, contendo as informações 

necessárias estará à disposição dos interessados no Departamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Santa Salete, sito 

à Rua Barão do Rio Branco - nº 600 - Centro, em Santa Salete - SP, 

em horário de expediente, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 

16:00horas, de Segunda as Sextas feiras ou gratuitamente através do 

e-mail: licitacao@santasalete.sp.gov.br. As propostas deverão 

obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante. 

 

a) Não será exigida Caução de Participação nesta Licitação. 

 



Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 

serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de 

processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 

se apresentarem para participar do certame. 

I - DO OBJETO: 

1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa para 

Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 

Iluminação de Vias e Praças Públicas do Município de Santa 

Salete/SP, conforme descrito no Anexo I deste Edital. 

1.2. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, poderá ser 

prorrogado conforme dispõe o artigo 57, inciso IV da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações, a critério das partes e no limite da 

Lei. 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. 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, cujo 

representante esteja presente para atendimento das condições de 

credenciamento deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a 

legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que o regulamente. 

2.2. Declaração, sob as penas da Lei, de que mantém disponíveis 

equipamentos necessários para execução do objeto deste edital, 

demonstrável através de declaração lavrada da licitante. 

2.3. Declaração de que em hipótese alguma os serviços serão 

terceirizados pela vencedora do certame 

2.4. Os serviços deverão ser prestados em consonância aos itens 

discriminados na planilha e de acordo com as especificações 

técnicas contidas no Termo de Referência. 

2.5. A empresa participante deverá cotar a totalidade dos 

serviços, e para este haverá etapa de lances. 

2.6. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances 

se cotarem, o ITEM de acordo com as especificações mínimas deste 

edital. 

2.7. Os serviços deverão atender os padrões de qualidade 

reconhecidos pelo mercado nacional e normas brasileiras vigentes. 

III - DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a 

Pregoeiro por meio 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 entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira 

de Identidade ou outro documento equivalente (cópia autenticada). 

3.2. O credenciamento será feito por meio de instrumento público de 

procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com 



poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertencentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo 

sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.3. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de 

instrumento público de procuração ou instrumento particular sem 

poderes específico para formular ofertas e lances de preços bem como 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

3.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do 

artigo 72 da Lei Complementar nº 123/06 e devido à necessidade de 

identificação pela Pregoeiro, deverão credenciar – se acrescidas das 

expressões “ME” OU “EPP” à sua firma ou denominação. 

3.5. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa 

de pequeno porte (EPP) somente será procedido pela Pregoeiro se o 

interessado comprovar tal situação através do seu instrumento 

constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão 

competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP, ou 

através da apresentação do comprovante de enquadramento do licitante 

na condição de ME ou EPP mediante declaração em instrumento próprio 

para essa finalidade. 

3.6. O descumprimento da Lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não 

acrescendo ao nome credenciado as extensões ME ou EPP, significa 

renuncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeiro, dos 

benefícios da Lei Complementar nº 123/06 aplicáveis ao presente 

certame. 

3.7. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva da 

licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais 

que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente 

cadastrado. 

3.9. Cada credenciamento poderá representar apenas uma licitante. 

3.10. A não apresentação ou a não incorporação do documento de 

credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o 

representante de manifestar – se e responder pela mesma. 

3.11. Caso o proponente não compareça, mas envie toda documentação 

necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a 

primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, 

devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de 

negociação e a interposição de recursos. 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 



4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

e de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, de acordo 

com modelo estabelecido no Anexo II e IV do Edital, deverão ser 

apresentadas fora dos Envelopes nºs 1 e 2, bem como os demais 

documentos constantes do item III deste Edital. 

4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser 

apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e 

indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREGÃO Nº014/2019 

PROCESSO 038/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

IE 

ENDEREÇO 

 

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 

PREGÃO Nº014/2019 

PROCESSO 038/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

IE 

ENDEREÇO 

 

4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas 

de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-

se a procuração. 

4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 

por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pela Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número do processo e do Pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da 

procedência, marca e modelo do produto cotado, em conformidade com 

as especificações do folheto descritivo – Anexo I deste Edital. 



d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em 

algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas 

as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

5.2. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste 

Edital. 

5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

5.4. Será desclassificada a empresa que:  

a) Apresentar cotação inferior à quantidade prevista neste Edital ou 

Propostas Alternativas; 

b) Não atenderem às exigências do presente edital e seus Anexos, 

sejam omissas, apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento ou estar com a descrição dos produtos em 

desacordo com a forma solicitada, conforme Anexo I do presente 

Edital. 

5.5. Para o prazo inicial do contrato a ser lavrado, o preço 

ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

5.5.1. Para as eventuais prorrogações de prazo, os preços serão 

reajustáveis, a cada doze meses, pela variação do Índice IPC- FIPE, 

tomando-se por base o mês da assinatura do contrato a ser lavrado. 

5.5.2. Excetuam-se das condições acima mencionadas as hipóteses de 

alterações consensuais ou mesmo unilaterais que provoquem o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato lavrado, a qualquer 

das partes contratantes, oportunidades em que deverá sofrer revisão 

de preços, para mais ou para menos, no menor período possível.  

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os 

documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 

 

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28 DA LEI FEDERAL 8.666/93) 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na 

alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; 



e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir. 

6.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste 

subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos de 

Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão. 

 

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL (ART. 29 DA LEI FEDERAL 8.666/93) 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível 

com o objeto desta licitação contendo obrigatoriamente e no mínimo, 

os seguintes Códigos e Descrição das Atividades Econômicas 

(Principal e Secundárias): 

43.21-5-00 

43.29-1-04 

47.42-3-00 

52.12-5-00; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de Débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante 

ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;  

e) Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida 

ativa da União; 

f) Certidão de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS; 

g) Certidão de Débitos Trabalhista - CNDT - (ou Positiva, com 

efeitos de Negativa). 

 

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 30 DA LEI FEDERAL 

8.666/93) 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio 

da pessoa física, no máximo 90 (noventa) dias a contar da data de 

emissão do documento. 

 

6.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, assegurando a inexistência de 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

b) Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho. 



c) Declaração de Observância ao art. 7º, inciso XXXIII da Carta 

Magna. 

d) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último 

exercício sociais já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

devidamente assinado pelo contador responsável, comprovado através 

de publicação ou cópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de 

Abertura e Encerramento, estando devidamente registrados em seus 

órgãos de competência, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe 

seja adjudicado o objeto licitado. Quando a empresa licitante for 

constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será 

substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e 

demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento. 

e) Certidão de Registro da Empresa no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA; 

f) Comprovação de possuir em seu quadro de funcionários, na data da 

licitação, um responsável técnico, possuidor das Certidões de acervo 

técnico – CAT emitida pelo CREA-SP comprovando que a empresa 

participante possui na data da licitação, um profissional da área de 

eletricidade com experiência de trabalho em Manutenção de Parques de 

Iluminação Pública demonstrando aptidão para desempenho de 

atividades pertinentes ao objeto da licitação, cuja quantidade 

mínima de pontos de iluminação pública não poderá ser inferior a 

100% da execução pretendida. A comprovação de inclusão no quadro 

permanente poderá ser feita pela apresentação da cópia da CTPS – 

Carteira de Trabalho e Previdência Social do profissional, Contrato 

de Trabalho ou cópia do contrato social da empresa em que conste o 

profissional como integrante da sociedade (conforme a súmula 24 do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 

g) Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da proponente 

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA. 

h) Cópia da carteira do CREA do responsável técnico da empresa 

licitante, a qual ficará vinculada à obra até o final de sua 

execução; 

i) Declaração de disponibilidade da equipe técnica e do profissional 

que se responsabilizará pelos trabalhos. 

j) Declaração de disponibilidade do aparelhamento, equipamentos e 

instrumentos relacionados na alínea "d" que ficarão a disposição dos 

serviços, durante a vigência do Contrato. 

k) Declaração preenchida em papel timbrado da licitante e assinada 

por seu (s) representante (s) legal (is), de que cumpre com as 

normas relativas à saúde e segurança no trabalho dos seus 

funcionários, especialmente as relativas a NR-1, NR-4, NR-5, NR-6, 

NR-7, NR-8, NR-9, NR 10, NR-11, NR 12, NR-18, NR 352. 



l) Declaração de que não possui em seu quadro societário, servidor 

público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade 

de economia mista. 

 

6.1.5. A REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DEPEQUENO 

PORTE: 

a) As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

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. 

c) A não regularização da documentação implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado à PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA SALETE convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, na forma dos incisos XVI e XXIII do art. 4º da Lei 

Federal n.º 10.520/02, c/c o art. 45, II, da Lei Complementar n.º 

123/06. 

d) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 

90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação 

das propostas. 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

7.1. No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a 

sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento 

dos interessados em participar do certame. 

7.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a 

Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo I ao Edital e, em 

envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 

habilitação. 

7.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará 

encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame. 



7.3. A análise das propostas pela Pregoeiro visará ao atendimento 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 

fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das 

demais licitantes. 

7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto 

à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total 

orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, 

tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 

serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas 

propostas das demais licitantes. 

7.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a 

etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na 

alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 

menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos 

preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

7.4.1. Para efeito de seleção será considerado o preço total do 

item. 

7.5. A Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do 

autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a 

posição na ordenação de lance sem relação aos demais empatados, e 

assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a 

redução mínima (2,0%). A aplicação do valor de redução mínima entre 

os lances incidirá sobre o preço total do item. 

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem 



crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último 

preço ofertado. 

7.9. A Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor 

valor com vistas à redução do preço. 

7.10. Após a negociação, se houver a Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

7.10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado 

vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante 

pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 

7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

7.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos 

documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de 

processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

7.12.1. A verificação será certificada pela Pregoeiro e deverão ser 

anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

7.12.2. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será 

inabilitada. 

7.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada 

vencedora do certame. 

7.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as 

exigências para a habilitação, a Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, 

caso em que será declarado vencedor. 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então 



o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 

demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do 

objeto do certame pela Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

8.3. Interposto o recurso, a Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 

competente. 

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à 

licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará 

a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

9.1. O objeto desta licitação deverá ser feito conforme a 

solicitação do Responsável – Setor de Compras, após o pedido e de 

acordo com as condições estabelecidas no Anexo I deste edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA - - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. O objeto da presente licitação será recebido pelo Chefe do 

Setor de Compras, especialmente designado para a função. 

10.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 

Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em 

parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 

dia, contados da notificação por escrito, mantidos os preços 

inicialmente contratados; 

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, 

determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis; 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão realizados, até o 30º (trigésimo) dia, do 

mês subsequente ao da entrega dos produtos. 

11.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à Contratada para substituição. 

11.3. O pagamento será feito mediante cheque nominal ou crédito em 

conta corrente em nome da Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada 

mediante assinatura de termo de contrato (ou retirada do instrumento 

equivalente, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993), cuja 

respectiva minuta constitui anexo do presente Edital. 

12.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de 

regularidade de débito da Adjudicatária perante a Certidão Negativa 

de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida ativa da 

União, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda 

Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 

licitante 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. 

12.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil 

de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que 

trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das 

certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena 

de a contratação não se realizar. 

12.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos 

contados da data da convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de 

Santa Salete, sito à Avenida Brasil, 390 – Centro – Santa Salete/SP, 

para assinar o termo de contrato (ou para retirar o instrumento 

equivalente). 

12.3. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade 

de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o 

subitem 12.1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato 

(ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais 

licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do 

Pregão, com vistas à celebração da contratação. 



12.3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 10 

(dez) dias úteis, contados da divulgação do aviso. 

12.3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Jornal de 

Circulação. 

12.3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-

ão as disposições dos subitens 9 a 15, do item VII; e 1, 2 e 6 do 

item VIII, deste ato convocatório. 

12.3.4. A despesa correrá à conta da seguinte dotação Orçamentária: 

FICHA: 172; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 

10.520/02, o licitante adjudicatário que: 

a) não assinar o Termo de Contrato quando convocado dentro do prazo 

de validade da proposta, não aceitar / retirar a nota de empenho ou 

não assinar o termo de contrato decorrente da Ata; 

b) apresentar documentação falsa; 

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) comportar – se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal; 

13.2. O licitante adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do item 

prejudicado pela conduta do licitante; 

13.3. A penalidade da multa pode ser aplicada cumulativamente com a 

sanção de impedimento. 

13.4. 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, observando o 

princípio da proporcionalidade. 

13.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1. Não será exigida Garantia para esta Licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 



15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para abertura 

da seção pública, qualquer pessoa poderá impugnar esse Edital. 

15.2. A impugnação poderá ser realizada por petição dirigida ou 

protocolada no endereço Avenida XV de Novembro nº 604 – Centro – 

Santa Salete/SP – CEP: 15.768-000, no Setor de Protocolo nesta 

Prefeitura Municipal. 

15.3. Caberá ao Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas. 

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data 

para realização do certame. 

15.5. As respostas as impugnações e os esclarecimentos prestados 

pela Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio serão entranhados 

aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas 

em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 

oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas 

atas circunstanciadas, a serem assinadas pela Pregoeiro e pelos 

licitantes presentes. 

16.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser 

registradas expressamente na própria ata. 

16.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem 

abertos na sessão e as propostas serão rubricadas pela Pregoeiro e 

pelos licitantes presentes que desejarem. 

16.4. O resultado do presente certame será divulgado no Jornal de 

Circulação. 

16.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 

licitantes ficarão à disposição para retirada na Prefeitura 

Municipal de Santa Salete/SP, após a celebração do contrato. 

16.6. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão. 



16.6.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, 

que decidirá no prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para 

recebimento das propostas. 

16.6.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para realização do certame. 

16.7. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela 

Pregoeiro. 

16.8. Integram o presente Edital: 

Anexo I - Descrição do Objeto e Modelo de Proposta; 

Anexo II- Declaração de Habilitação Prévia; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo IV- Modelo de Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo V - Termo de Credenciamento; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Observância ao art. 7º, inciso 

XXXIII da Carta Magna; 

Anexo VII – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 

Anexo VIII – Declaração de Regularidade perante o Ministério do 

Trabalho; 

Anexo IX - Modelo Referencial de Declaração asseverando que a 

licitante não está declarada inidônea por qualquer órgão da 

Administração Pública ou impedida de licitar e contratar com esta 

Administração Municipal; 

Anexo X - Modelo Referencial de Declaração atestando pleno 

conhecimento das disposições do edital, da minuta contratual e 

demais anexos; 

Anexo XI - Modelo de Termo de Contrato; 

16.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da 

Comarca da cidade de Urânia, Estado de São Paulo/SP. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, 18 de novembro de 2019. 

 

 

_________________________________ 

Jeder Fabiano Santiago Souza 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA: 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP, NA QUANTIDADE DE 382 

(Trezentos e Oitenta e Dois) PONTOS. 

1. Este projeto básico tem por objetivo especificar as condições de 

contratação de empresa para operação e manutenção do serviço de iluminação 

pública, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra 

capacitada, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, nos 

diversos logradouros desta municipalidade com 382 (Trezentos e oitenta e 

dois) pontos de iluminação pública, pelo período de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado, conforme já descrito em edital. 

1.1. As atividades da Operação e Manutenção do Sistema de Iluminação 

Pública Municipal consistem na substituição de componentes danificados por 

outros de características iguais ou na sua readequação, restabelecendo o 

funcionamento normal do sistema de iluminação pública. Os serviços deverão 

ser executados no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após sua 

solicitação, em horários que preservem o bom funcionamento do trânsito de 

pedestres e veículos; 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

INSTALAÇÃO DE BRAÇO COMPLETO (COM ILUMINAÇÃO, REATOR, LÂMPADA, RELE E FIAÇÃO) 

CONCERTO DA FIAÇÃO E TROCA DA MESMA 

SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO (ILUMINAÇÃO, REATOR, LÂMPADA, RELE E FIAÇÃO) 

SUBSTITUIÇÃO DE BASE PARA RELE FOTOELETRICO 

SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS  

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W  

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W  

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W 

REATOR EXTERNO DE SÓDIO 70W 

REATOR EXTERNO DE SÓDIO 100W 

REATOR EXTERNO DE SÓDIO 250W 

REATOR INTERNO DE SÓDIO 70W 

REATOR INTERNO DE SÓDIO 100W 

REATOR INTERNO DE SÓDIO 250W 

RELE FOTOELÉTRICO 220V 

TOTAL  ......................................................... 382 PONTOS 



 

1.2. Consideram-se componentes do Sistema de Iluminação Pública Municipal, as 

luminárias (aberta ou fechada), lâmpadas, relés fotoelétricos e fotoeletrônicos, 

reatores, braços de sustentação da luminária, eletrodutos, caixas de passagem, 

fios, cabos e condutores exclusivos para iluminação pública.  

1.3. Para os serviços de Gerenciamento do Sistema de Atendimento e manutenção 

de Iluminação Pública (IP) do Município e reclamações, será via t e l e f o n e , 

emissão de ordens de serviço; emissões de relatórios  estatísticos  e todas as 

demais atividades necessárias ao atendimento do serviço obedecendo às normas  

técnicas  pertinentes,  aos  critérios  e  parâmetros  técnicos  d e  qualidade 

estabelecidos neste Edital. 

 

2. MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA: 

2.1. Caberá a CONTRATADA, na abrangência desse objeto licitado, desenvolver 

todos os serviços visando atingir os resultados e o desempenho estabelecido no 

Contrato e neste Termo Referência, assegurando sempre o cumprimento das Normas 

Brasileiras aplicáveis ao objeto contratado. 

2.2. Atender as exigências do contrato e Termo de Referência sem prejuízo do 

atendimento. 

2.3. Cumprir com as determinações legais. 

2.4. Cumprir com as exigências teóricas das normas brasileiras vigentes para 

execução dos serviços contratados e do bom atendimento as necessidades 

estabelecidas para a manutenção e acompanhamento do sistema de Iluminação Pública. 

2.5. Cumprir normalmente os serviços de inspeção e verificação periódica no que 

couber e nos serviços já prestados para estabelecer vistoria de continuidade dos 

serviços prestados e de abastecimento do sistema de Iluminação Pública. 

2.6.  O n° do telefone do tipo 0800 deverá ser fornecido pela contratada para 

atendimento dos munícipes. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Este item determina as características técnicas necessárias à realização 

dos serviços conforme planilha de serviços, salvo as obrigações da Prefeitura. A 

CONTRATADA deverá cumprir as seguintes atribuições: 

3.1.1. Acompanhar e assessorar a prefeitura do Município em reuniões com 

terceiros para tratar de assuntos que envolvam os serviços de manutenção e 

atendimento de Iluminação Pública;  

3.1.2. Operação e Manutenção das Instalações de IP, considerando que manutenção 

tem por objetivo atingir o nível de qualidade dos serviços através de ações 

preventivas e corretivas com fornecimento e aplicação dos materiais e 

equipamentos que se façam necessários.  Para a consecução desse objetivo, 

caberá a CONTRATADA a realização das seguintes atividades: 

3.1.3. Organizar a equipe de manutenção, devidamente uniformizadas com 

identidade visual própria e com identificação de modo a evidenciar que a 

manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Iluminação Pública do 

Município esteja sendo realizada pela CONTRATADA a serviço da Prefeitura; 

3.1.4. Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos; 

3.1.5. Realizar rotinas de inspeção e verificação periódica para o bom 

funcionamento do Sistema de Iluminação Pública em seu conjunto e de seus 

equipamentos de comando, de acordo com estatísticas de falhas e metodologias 

de análise fornecidas por sistema informatizado de gerenciamento d o Parque de 

Iluminação Pública: 



3.1.6. Para execução dos serviços constantes deste Termo de Referência não poderá 

comprometer a estética urbanística do logradouro, utilizando modelo de luminária 

existente ou em casos específicos deverá ser aprovado pelo órgão responsável da 

Prefeitura; 

3.1.7. Reutilizar materiais e equipamentos se os mesmos estiverem em condições de 

uso e que não comprometam a estética urbanística do logradouro; 

3.1.8. Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede elétrica; 

3.1.9. Implantar, sempre que possível circuito independente para iluminação 

pública. 

3.1.10.É direito da Prefeitura do Município de Santa Salete/SP recusar 

qualquer tipo de material ou equipamento que esteja sendo indicado no projeto 

e ou execução e que não atenda às especificações das normas técnicas, sem que 

com isso tenha que pagar qualquer valor adicional ao já estabelecido no Contrato; 

3.1.11. Na hipótese da excepcionalidade em que o fornecimento de materiais ou 

equipamentos seja realizado pela Prefeitura do Município Santa Salete/SP, é 

direito de a CONTRATADA recusar aqueles que não atendam as especificações das 

normas técnicas; 

4. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. Definição dos critérios técnicos de acompanhamento e avaliação dos serviços 

contratados, de modo a permitir a Prefeitura, verificar a qualidade dos 

serviços prestados. Cada critério tem uma definição, um modo e uma periodicidade 

de cálculo definidos nos itens a seguir: 

4.2. Critério da Qualidade do Serviço: Esse critério comporta quatro aspectos 

principais: 

4.2.1. Qualidade da Manutenção; 

4.2.2. Qualidade da Continuidade da Iluminação; 

4.2.3. Qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação; 

4.2.4.  Feedback  entre munícipes e Prefeitura sejam favoráveis à Contratada. 

4.3. Qualidade da Manutenção: A avaliação da Qualidade da Manutenção tem 

como objetivo verificar se a limpeza e o atendimento aos pontos de 

iluminação atendidos estão sendo efetuados em concordância com o Contrato. 

Os pontos de controle serão relativos à limpeza do refletor ou da luminária, 

estado das luminárias em operação e o estado em que se encontra a lâmpada; 

acesa ou apagada. 

4.3.1.  A Qualidade da Manutenção é medida de acordo com os seguintes Itens de 

Controle (máximo aceitável): 

4.3.1.1. Número máximo de luminárias sujas: 10% do total da amostra; 

4.3.1.2. Número máximo de luminárias defeituosas: 2% do total da amostra; 

4.3.1.3. Número máximo de lâmpadas acesas durante o dia: 5% do total da amostra. 

4.4. Qualidade da Continuidade da Iluminação: A avaliação da Qualidade da 

Continuidade da Iluminação tem como objetivo verificar se a substituição 

preventiva das lâmpadas está sendo efetuada: 

4.4.1. A avaliação da Qualidade da Continuidade da Iluminação será realizada 

durante a noite, através de inspeção em amostras escolhidas pela Fiscalização 

da Prefeitura do Município em conjunto (s) de pontos luminosos dispostos em 

sequência contínua localizada (s) em bairros ou áreas definidas pela 

Prefeitura do Município de Santa Salete/SP. Serão inspecionados 5% dos pontos dos 

bairros ou áreas escolhidas. 

4.4.2.  A Qualidade da Continuidade da Iluminação é medida de acordo com os 

seguintes Itens de Controle (máximo aceitável): 

4.4.2.1. Pontos apagados a noite simultaneamente: 5% do total da amostra; 



4.4.2.2. Pontos apagados acumulados em 12 meses: 30% (ano1). 

4.4.3. Qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação: A avaliação da 

qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação diz respeito aos prazos de 

intervenção em relação aos tipos de panes possíveis e são assim definidos: 

4.4.3.1. Pane Geral ou Setorial: É a causa da pela falta de energia por parte 

da Concessionária. Nesse caso a CONTRATADA identifica o problema e, de 

imediato, aciona a Prefeitura do Município Santa Salete/SP. Para que esta 

possa adotar as medidas cabíveis. Esse tipo de pane não tem prazo preestabelecido 

para correção por parte da CONTRATADA, uma vez que independe da sua ação direta 

e sim da Concessionária. 

4.4.3.2. Três pontos luminosos ou mais, consecutivos, simultaneamente com 

defeito num mesmo logradouro: A CONTRATADA deverá efetuar o conserto no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas após o recebimento da chamada; 

4.4.3.3.  Um ponto luminoso em pane num logradouro: A CONTRATADA deverá 

efetuar o conserto no prazo de 72 horas após a recepção da chamada.  

4.4.4.  Em quaisquer dos casos estabelecidos no item 4 e seus subitens, se o 

conserto necessitar de uma intervenção de manutenção pesada, a CONTRATADA 

deverá informar, no final dos prazos para conserto estabelecidos naqueles 

subitens, à Fiscalização da Prefeitura do Município d e Santa Salete/SP. E 

apresentar-lhe a programação da correspondente correção. 

4.5. Nas avaliações alusivas ao item e seus subitens, serão excluídas, para 

efeito dos itens de controle, as constatações de problemas causados por 

abalroamento de postes, situações decorrentes de serviços em curso, que estejam 

sendo executados pela CONTRATADA, além dos decorrentes dos motivos de Força 

Maior discriminados neste Termo de Referência. 

 

Nota: Para o compromisso e responsabilidades descritas acima, a contratada 

deverá possuir e declarador em seu patrimônio os equipamentos adequados e 

veículos operacionais próprios e não adaptados visando atender as normas de 

segurança:  

Para manutenção do sistema de iluminação a contratada deverá apresentar: 

a) 01 veículo equipado com braço hidráulico com cesto aéreo isolado com comando 

para trabalhos em altura, em perfeitas condições de uso. 

b) Equipamentos de trabalho e de Segurança conforme Normas Técnicas da ABNT – NR- 

10 (SEP) e NR-12. 

 

5 - TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA PARA A CONTRATADA: 

5.1. A transferência da responsabilidade pelas instalações para a CONTRATADA 

será realizada em conformidade com os critérios a seguir: 

5.1.1. Definição das instalações - As instalações do objeto deste Contrato 

serão assim definidas: 

5.1.1.1. Número de pontos luminosos de iluminação Pública e número de pontos de 

Praças; 

5.1.2. Sistema existente - A CONTRATADA receberá todas as instalações do 

Sistema de Iluminação n o início das atividades de manutenção a que se refere o 

subitem: 

5.1.3. A CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para assumir o controle e 

manutenção das novas instalações realizadas durante a vigência deste Contrato. 

Essas instalações correspondem às ampliações e melhoramentos definidos no Contrato 

e neste Termo de Referência. 



5.1.4. Cada obra de ampliação ou melhoramento será objeto de emissão de Termo 

de Contabilização do Sistema de Iluminação Pública após o início da operação 

da mesma. 

5.1.5. O Termo conterá o número de pontos luminosos na data anterior ao 

registro do mesmo, somados aos novos pontos instalados. Servirá de base para 

atualização da quantidade de pontos luminosos a serem faturados pela CONTRAT 

ADA no mês subsequente ao evento. 

 

6. CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6.1. Esse item determina as cláusulas administrativas aplicáveis ao contrato cujo 

objeto é a prestação de serviços de manutenção do sistema de iluminação de vias e 

praças públicas, no município por intermédio do qual a Prefeitura do Município de 

Santa Salete/SP empenhar-se-á para que a contratada assegure um serviço de 

excelente qualidade, exercendo o controle, em conjunto com o próprio município. 

 

6.2. Território de aplicação:- O presente contrato aplica-se a todas as 

instalações da rede de iluminação pública localizada sobre todos os logradouros, 

ruas, avenidas, bairros, praças e outras sob a responsabilidade da Prefeitura do 

Município de Santa Salete/SP, situadas no seu perímetro, que estejam em serviço na 

data da assinatura do contrato, relacionadas com a iluminação pública, considerar 

os pontos luminosos para quando da prorrogação do contrato, os mesmos sejam 

quantificados. 

 

 

7. ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO: 

7.1.  Esse contrato será adjudicado após o resultado do certame, emitido pela 

Prefeitura Municipal de Santa Salete. 

 

 

8.  SUBCONTRATAÇÃO: 

8.1.  A CONTRATADA poderá recorrer à subcontratação de empresas, as quais deverão 

manter a identidade visual estabelecida neste Contrato, mediante anuência 

prévia, por escrito, da Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, ressaltando-se 

que a CONTRATADA permanecerá com todas as suas responsabilidades contratuais 

perante a Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP. 

8.1.1.  Nos casos de subcontratação, a CONTRATADA continuará responsável em 

relação à Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP e a terceiros, pelo 

cumprimento e pela perfeita observação de todas as obrigações contidas no 

presente Contrato. 

8.1.2.  A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer recurso contra os seus 

subcontratados, qualquer que seja a natureza dos danos causados e a s suas 

respectivas consequências. 

 

 

8. CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1. Esse item determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato 

cujo objeto é prestação de serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação de 

Vias e Praças Públicas, no Município, por intermédio do qual a Prefeitura do 

Município de Santa Salete/SP empenhar-se-á para que a CONTRATADA assegure um 



serviço de excelente qualidade, exercendo controle, em conjunto com o próprio 

Município. 

8.2. Território de aplicação - O presente Contrato aplica-se a: Todas as 

instalações da rede de iluminação pública localizada sobre todos os logradouros, 

Ruas, Avenidas, Bairros, Praça, ou outras sob a responsabilidade da Prefeitura 

do Município de Santa Salete/SP, situadas no seu perímetro, incluindo Sistemas, 

praças e estacionamentos da coletividade, que estejam em serviço na data da 

assinatura do Contrato. Todas as instalações novas realizadas no decorrer do 

Contrato, relacionadas com Iluminação Pública, considerar os pontos luminosos 

para quando da prorrogação do contrato, os mesmos sejam quantificados. 

8.3.  Representante da CONTRATADA - Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, 

após 15 dias da assinatura do Contrato a CONTRATADA indicará, por escrito, a 

pessoa física que a representará, comprometendo-se a uma comunicação imediata no 

caso de sua posterior substituição. 

8.4. CONVOCAÇÃO DA CONTRATADA: A CONTRATADA ou seu representante e/ou 

Responsável Técnico terá obrigação de estar presente no Paço Municipal ou em 

campo, sempre que convocado, cada vez que isso seja necessário. 

8.5. EXCLUSIVIDADE: A Prefeitura do Município de Santa Salete/SP direcionará à 

CONTRATADA todos os serviços de iluminação pública que lhe sejam demandados e 

que estejam inseridos no escopo do presente Contrato, propiciando-lhe, de 

start, exclusividade na execução dos serviços contratados durante a vigência do 

Contrato, em todo o Município de Santa Salete/SP. 

8.6.  À CONTRATADA caberá o direito exclusivo e a obrigação de cercear a 

utilização por terceiros das instalações que lhe foram confiadas no âmbito do 

respectivo Contrato. 

8.7.  A Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP propiciará à CONTRATADA o 

direito exclusivo de intervir nas suas instalações de distribuição de energia 

elétrica, acima e abaixo das vias públicas e privadas e das suas 

dependências, para efetuar todo e qualquer conserto ou manutenção nas 

instalações do Sistema de Iluminação Pública ou para realizar obras de 

expansão de iluminação pública, sob a condição de, nas intervenções, a 

CONTRATADA observar rigorosamente as normas técnicas e de operação da Prefeitura 

do Municipal de Santa Salete/SP. 

 

9. INDIVISIBILIDADE DO CONTRATO: 

9.1.  Os serviços sendo objeto do Contrato não podem ser objeto de 

fracionamento pela Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, divididos em lotes ou 

parcelas. 

 

10. UTILIZAÇÃO DAS VIAS E APOIO DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP: 

10.1. Para o exercício dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá observar 

as condições do presente Contrato e as Normas em vigor que regem o sistema 

de vias públicas. 

10.2. A Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP compromete-se em apoiar a 

CONTRATADA para a obtenção das autorizações de ocupação dos espaços pertencendo 

ao domínio público e não administrados pelo Município de Santa Salete/SP. 

10.3. A Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP se empenhará em auxílio à 

CONTRATADA, para conseguir, após solicitação desta, qualquer autorização que se 

fizer necessária para assegurar a manutenção, a substituição ou a instalação 

das obras, objeto do Contrato, sobre o u sob o s edifícios construídos ou 

não, e não pertencentes ao Município da Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP. 



 

11. ENCERRAMENTO DO CONTRATO:  

11.1. Condições gerais: 

11.1.1. No vencimento do período contratual, a CONTRATADA será obrigada a 

entregar à Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, em bom estado de 

funcionamento e conservação, as instalações equipamentos que fazem parte do 

Sistema de Iluminação Pública. 

 



 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE 

Razão Social:  

CNPJ:                      Inscrição Estadual: 

Endereço:                                    Bairro:  

CEP:          Cidade:          Estado:    Telefone:  

E-mail: 

Dados bancário para depósito:        Banco:         Conta Corrente:             

Agência: 

 

ITEM 

 

QUANTIDADES DE 

PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO 

SERVIÇO 

VALOR 

UNITARIO 

POR PONTO 

DE 

ILUMINAÇÃO 

(R$) 

VALOR 

UNITARIO 

MENSAL (R$) 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

1 382 

Prestação do 

serviço de 

operação e 

manutenção do 

serviço de 

iluminação 

pública, com 

fornecimento de 

material e mão de 

obra capacitada 

para execução dos 

serviços. 

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

      
VALOR TOTAL 

........................................................... 
R$ 

 

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme consta 

no contrato social ou procuração: 

Nome:  



Identidade nº/órgão expedidor:  

CPF nº:  

 

1. O prazo de eficácia dessa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

entrega de seu respectivo envelope (art. 64, §3º, da Lei Federal 8.666/93). 

2. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso 

da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, §3º, da 

Lei Federal 8.666/93.  

3. O prazo para início das respectivas ordens de serviços do objeto licitado é de 

no máximo 48 (quarenta e oito) horas, após assinatura do contrato. 

4. Prazo para execução total dos serviços: 12 (doze) meses. 

5. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste 

Pregão Presencial nº. 014/2019 e que os materiais/serviços ofertados atendem 

todas as especificações exigidas no ANEXO I. Os materiais/serviços 

especificados acima também atendem todas as normas e padrões brasileiros de 

fabricação. 

6. Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e 

indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta 

incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 

administrativas, seguro, frete e lucro 

 

Local e data:  

Assinatura do representante legal:  

Carimbo do CNPJ:  

 



ANEXO II – MODELO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

 

 

 A ___________________ (nome da empresa licitante)_______, por 

seu representante legal (doc. Anexo), CNPJ nº _____________ , com 

sede na Rua ________________, cidade de ______________, credencia 

com seu representante o Sr. ____________(nome  e qualificação) 

_______, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2.002, declara 

para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação estabelecidos na clausula sexta do edital em 

epígrafe.  

 

 Sendo expressão da verdade, subscrevo-me  

 

  

 

Local, Data ___________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Nome do licitante e representante legal 



 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

 

 

 A ___________________ (nome da empresa licitante)_______, por 

seu representante legal, CNPJ _________ , com sede na Rua 

________________, cidade de ______________, DECLARA  para fins de  

participação  no certame em epígrafe, sob as penas da lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 

citada, que não foi declarada inidônea e não esta impedida ou 

suspensa  de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se 

compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.    

 

    

 

 

Local, Data ___________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Nome do licitante e representante legal 



 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

 

 

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° 

_____________________, por intermédio de seu representante legal o 

(a) Senhor (a) _______________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade n° _________________ expedida pela ____/__ e de CPF n° 

_________________ DECLARA, para fins do disposto no item 05 do 

Edital do Pregão Presencial n°. ......./2019 sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 

123/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENOPORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei 

Complementar n° 123/12006. 

DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações 

constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Local, Data ___________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Nome do licitante e representante legal 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, 

ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante. 



 

ANEXO V - TERMO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

 

 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 ____________________, nº ____, 

bairro ________________, na cidade de ______________, Estado de 

______________, neste ato representado (a) pelo (a) 

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

nacionalidade ____________, profissão ______________, portador (a) 

do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, residente e 

domiciliado a Rua _______________,na cidade de ______________, 

Estado de ______________. 

 OUTORGADO: Sr. (a) __________________, nacionalidade 

____________, estado civil ____________, profissão ______________, 

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

residente e domiciliado a Rua _______________,na cidade de 

______________, Estado de ______________. 

 PODERES: aos quais confere amplos poderes para representá – lo 

no procedimento licitatório, especificamente na modalidade Pregão 

Presencial nº ___/2019, da Prefeitura Municipal de Santa Salete, 

podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e 

demais negociações, assinar atas e declarações, vistar documentos, 

receber notificações, interpor recurso, manifestar – se quanto à 

desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao 

referido certame.  

 

 

Local, Data, ____________. 

 

 

 

_______________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 



 

 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º INC. 

XXXIII DA CARTA MAGNA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

A empresa _____________________ CNPJ nº _____________________ 

sediada _______________________ (endereço completo), DECLARA a 

estrita observância ao princípio Constitucional art. 7º, inciso 

XXXIII da Carta Magna, e estou ciente de que eventual revelação da 

infringência a regra, acarretará a imediata inabilitação ou 

desclassificação do Pregão Presencial nº 0xx/2019, com a rescisão do 

Contrato Administrativo que venha firmar com o Município de Santa 

Salete/SP. 

 

 

Local, Data, ____________. 

 

 

_______________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 



 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

 

 

A empresa _____________________ por intermédio de seu 

representante legal ou procurador DECLARA ao Município de Santa 

Salete/SP que atende a todas as condições de habilitação no Processo 

Licitatório nº 0xx/2019, Edital de Pregão Presencial nº ___/2019. 

 

Local, Data, ____________. 

 

 

_______________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 



 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

 

 

A empresa _____________________ pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ nº __________________________, 

com sede a ___________ na cidade de ___________, Estado de 

_____________________, CEP: ___________________, neste ato 

representado por seu procurador, o Senhor ______________, RG nº 

___________________ e CPF nº ____________, em atendimento as 

disposições do Edital do Pregão Presencial nº 0xx/2019 DECLARA para 

os devidos fins no disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal 

nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que a 

proponente não emprega menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e ainda não emprega menos de 16 

(dezesseis) anos. 

Por ser verdade, firmo presente, 

 

Local, Data, ____________. 

 

 

_______________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL ASSEGURANDO QUE A 

LICITANTE NÃO ESTÁ DECLARADA INIDÔNEA POR QUALQUER ÓRGÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM ESTA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

 

A empresa _____________________ pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ nº __________________________, 

com sede a ___________ na cidade de ___________, Estado de 

_____________________, CEP: ___________________, neste ato 

representado por seu procurador, o Senhor ______________, RG nº 

___________________ e CPF nº ____________, pelo  presente,  a  

empresa  acima  qualificada  declara,  sob  as  penas  da  Lei 

Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, não está 

declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou 

impedida de licitar e contratar com esta Administração Municipal, 

com a finalidade de participação no Pregão Presencial nº 0xx/2019 - 

Processo nº 0xx/2019. 

 

 

 

 

Local, Data, ____________. 

 

 

_______________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 

 

 

 

 



ANEXO X - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO ATESTANDO PLENO 

CONHECIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL, DA MINUTA CONTRATUAL E DEMAIS 

ANEXOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

A empresa _____________________ pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ nº __________________________, 

com sede a ___________ na cidade de ___________, Estado de 

_____________________, CEP: ___________________, neste ato 

representado por seu procurador, o Senhor ______________, RG nº 

___________________ e CPF nº ____________, pelo  presente,  a  

empresa  acima  qualificada  declara,  sob  as  penas  da  Lei 

Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, ter pleno 

conhecimento das disposições do edital, da minuta contratual e 

demais anexos que compõem o Pregão Presencial nº 0xx/2019 - Processo 

nº 0xx/2019. 

 

 

 

 

Local, Data, ____________. 

 

 

_______________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 



ANEXO X - MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP. 

 

Os signatários deste instrumento, de um lado a 

Prefeitura Municipal de Santa Salete - SP, inscrita no CNPJ: 

01.611.211/0001-23, localizada à ................................, 

...................... - Centro, nesta cidade, neste ato 

representado pelo Senhor 

..........................................., brasileiro, casado, 

residente e domiciliado também nesta cidade, designada simplesmente 

de PREFEITURA e de outro lado a empresa 

..............................................., inscrição estadual 

nº ............................... e CNPJ nº. 

................................., sediada à 

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

na cidade de.................................., neste ato 

representado por ............, portador do RG. n° ........ e do 

CPF/MF. n° ............., maior, domiciliado e residente na cidade 

de ........, estado de ..............., designada de CONTRATADA, que 

tem justo e combinado que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

I – DO OBJETO 

1.1 - A CONTRATADA se obriga, por força do presente instrumento, à 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

iluminação pública e praças públicas, nos bairros, e logradouros da 

malha do perímetro do Município de Santa Salete/SP, conforme 

especificações constantes no Termo  de  Referência,  Planilha  de  

Orçamento,  anexos  ao Pregão Presencial nº 0.../2019 – Processo nº 

0../2019, a Proposta apresentada pela contratada e o próprio edital 

epigrafado que para todos os efeitos de direito passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

1.1.1. Os serviços deverão ser prestados, em consonância aos itens 

discriminados na Planilha e de acordo com as especificações técnicas 

contidas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 

2.1. Pelos serviços aqui contratados, as partes atribuem para 

efeito de direito o seguinte valor: 



2.1.1. Valor mensal para a quantidade estimada de ............... 

(................) pontos: R$ __.______,___ (                  ); 

2.1.2. Perfazendo este Contrato o valor global estimado para o 

período de até um ano, ou seja, até __ de __________ de 2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O pagamento se dará até o 30º (trigésimo) dia do mês 

subsequente da prestação dos serviços e entrada do documento fiscal 

no Setor de Contabilidade/Tesouraria. 

3.2. O pagamento será efetuado através de “Depósito Bancário” na 

conta específica informada pela contratada. A veracidade dos dados 

bancários é de responsabilidade exclusiva da contratada, ficando o 

Município eximido de quaisquer erros ou falhas nas informações 

fornecidas pela contratada. 

3.3. Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão 

devolvidos à Contratada para as devidas correções. Nesse caso, o 

prazo de que trata o subitem 3.1 acima começara a fluir a partir da 

data de apresentação do documento fiscal, sem imperfeições. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1. As despesas com a execução deste instrumento contratual 

correrão pelo orçamento municipal vigente, na seguinte classificação: 

FICHA: 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. As obrigações assumidas pelas partes vigorarão pelo período de 

até ___ de ___________ de 2019, podendo ser prorrogada mediante 

termo aditivo diante da existência de interesse público por parte da 

Contratante, conforme faculta o artigo 57, II e § 1º, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. Serão obrigações da contratada durante a vigência deste 

contrato: 

6.1.1. Executar os serviços nas quantidades previstas, datas 

solicitadas e atendendo todas as exigências técnicas e as normas 

vigentes. 

6.1.2. Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os 

equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor. 

6.1.3. Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de 

obra empregada nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e 

previdenciários respectivos, observância das leis trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra 

riscos de acidentes do trabalho, impostos e outras providências e 

obrigações necessárias à execução dos serviços. 



6.1.4.  Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação 

sobre trânsito, segurança, higiene e medicina do trabalho e sua 

regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando 

necessário, os EPIs básicos de segurança. 

6.1.5. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos 

serviços, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior - 

exceto os descritos no Termo de Referência, por qualquer causa de 

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens do Município, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 

ocorridos na via pública junto à execução dos serviços. 

6.1.6.   Reparar as suas custas, qualquer irregularidade, defeito, 

ou divergência em relação às especificações, verificada nos serviços 

executados. 

6.1.7. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para 

representá-la em tudo o que se relacionar com os serviços prestados. 

6.1.8. Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre 

o objeto deste Contrato, devendo efetuar os respectivos pagamentos 

na forma e nos prazos previstos em lei. 

6.1.9. Comunicar Departamento Municipal de Obras, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que 

se verifique nos locais dos serviços. 

6.1.10.   Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela 

CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 

qualquer tempo, ao local dos serviços, bem  como aos documentos 

relativos aos serviços executados ou em execução. 

6.1.11. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive 

consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não 

venham a ser danificadas as redes pertencentes às prestadoras ou 

concessionárias de serviços públicos ou privados. 

6.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 

ferramentas, equipamentos e tudo o que for necessário à execução dos 

serviços. 

6.1.13. Manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

6.1.14. Cumprir todas as normas regulamentadoras (NR’s) de 

segurança, medicina e higiene do trabalho, e em especial as NR 18 - 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 

1 - Disposições Gerais; NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual e 

NR 12 - Máquinas e Equipamentos. 

CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

7.1. O objeto do presente contrato será recebido conforme 

especificações do Termo de Referência anexo do Edital do Pregão 

Presencial nº 0xx/2019. 



7.2. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a 

contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido formalmente pela 

Administração, observando  as  condições  estabelecidas  para  

prestação  dos  serviços,  sob pena de lhe serem aplicadas as 

sanções administrativas estabelecidas pelas leis federais nº 

10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES: 

8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do 

Município de Santa Salete/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 

física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 

7º, da Lei Federal nº 10.520/2002 e, ainda, sujeitará a licitante às 

penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas 

na legislação em vigor, em especial: 

8.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas 

irregularidades; 

8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo 

não cumprimento das condições pactuadas ou pela prática de 

qualquer ato por parte da licitante, que inviabilize a continuidade 

dos serviços; 

8.1.2.1. A multa prevista nesta cláusula não tem caráter 

compensatório, porém, moratório, e consequentemente o pagamento 

delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 

Contratante; 

8.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, 

perante a própria autoridade que implicou a penalidade; 

8.2. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens 

anteriores, será expedida uma notificação para que a contratada 

apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 

do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, 

disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. 

8.3.  Rescisão do contrato, pelos motivos previstos no artigo 78 da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme o caso. 

8.4. Perda da caução, no caso de paralisação dos serviços ou 

rescisão contratual. 

CLÁUSULA NONA – SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: 

9.1. Fica consignado de que quaisquer serviços extraordinários que 

decorram de modificações nas condições deste contrato, somente 

poderão ser executados mediante a concordância da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA – ENSAIOS, TESTES E EXAMES: 



10.1. A CONTRATANTE poderá exigir, a seu exclusivo critério, 

ensaios, testes e exames, pareceres e demais provas a serem 

realizadas por laboratórios ou firmas especializadas de sua livre 

escolha, para qualquer componente dos serviços, até o limite de 1% 

(um por cento) do valor do contrato, sendo que o valor destes 

serviços, até o limite mencionado, correrá por conta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO: 

11.1. Os serviços objeto do presente contrato serão recebidos 

provisoriamente e definitivamente, mediante os respectivos termos 

contratuais, após vistoria pela fiscalização da CONTRATANTE que 

comprove sua conclusão e o decurso do prazo de observação, que 

será de 180 (cento e oitenta) dias, após o recebimento provisório, 

sem prejuízo do disposto no artigo 618 do Código Civil; 

11.1.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez dos serviços, nem ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pelo Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: 

12.1. A Contratante rescindirá unilateralmente o contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, caso se 

verifique qualquer das hipóteses arroladas no artigo 78 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, ou nos casos abaixo descritos: 

12.1.1. No caso de dolo, culpa ou fraude, na execução da prestação 

dos serviços contratados; 

12.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato; 

12.1.3. Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas constantes 

deste Contrato, do Edital de Pregão Presencial nº 0..../2019 e da 

Proposta da Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 

13.1. É vedado à contratada ceder ou transferir o contrato sem estar 

expressamente autorizado por escrito pela Prefeitura. 

13.1.1.   Qualquer cessão ou transferência feita sem autorização da 

Prefeitura, será  nula  de  pleno  direito  e  sem  qualquer  

efeito,  além  de constituir infração passível das combinações legais 

e contratuais. 

13.1.2. Em caso de cessão ou transferência, expressamente autorizada 

pela contratante, a contratada permanecerá solidariamente 

responsável, tanto em relação ao Município, como perante terceiros, 

pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 



14.1.  O presente instrumento é regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e do Edital do Pregão Presencial n٥ 

0...../2019. 

14.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Urânia/SP, para dirimir 

questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou 

execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa. 

 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o 

presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na 

presença das testemunhas que a tudo assistiram. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, ____ de _________ de 2019. 

 

  

__________________________            

__________________________           Prefeito Municipal                                                            

Empresa Contratada 

                                    

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

_______________________                ___________________________ 

1.                                  2.  


