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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 08/2021  

TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2021 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar N° 

123/06, 147/11 e alterações posteriores.   

Obs: Art. 22.  São modalidades de licitação:  

II - Tomada de preços;  

§ 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 

à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada no Ramo para 

Execução de Ações necessárias à Promoção do 

Desenvolvimento Rural Sustentável, em conformidade 

com as Diretrizes de Política Pública denominadas 

“Cidadania no Campo 2030” instituídas pelo Decreto nº 

64.320, de 05 de Julho de 2019, e descritas no Plano de 

Trabalho do Município de Santa Salete/SP.  

Data limite para CRC: 16/03/2021 

Data limite para entrega de envelopes I e II: 19/03/2021 

Data da sessão pública de análise dos documentos de habilitação e proposta de preços: 19/03/2021 

 Horário:09:00 min. 

 

 

Local: 

Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP) 

Rua Barão do Rio Branco n°600, Centro 

Telefone: (17) 3662-9000 

E-mail: licitacao@santasalete.sp.gov.br  
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PREAMBULO 

A Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP), com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 600 - 

Centro, através do Senhor Prefeito Municipal, Sr. JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, torna 

público a quem possa interessar, que se encontra aberta a presente licitação na MODALIDADE 

TOMADA DE PREÇOS de Nº. 03/2021 do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, a qual será 

processada e julgada em conformidade com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, e à Lei Complementar n° 123, de 2006, bem como à legislação correlata e 

demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

Os envelopes contendo a documentação e propostas deverão ser entregues conforme descrito 

abaixo, não sendo consideradas as propostas em atraso. 

DAS DATAS 

a) Prazo para cadastramento junto ao CRC-Cadastro de Fornecedores:  

• Os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 

para cadastramento poderá fazê-lo até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação, ou seja, até o dia 16/03/2021, das 08h00min 

às 16h00min. 

a. 1 - Os documentos necessários ao cadastramento das empresas interessadas, deverão 

obedecer aos critérios estipulados na Cláusula Quinta deste instrumento. 

 

b) Prazo para recebimento do envelope “01 – DOCUMENTAÇÃO”: 

 Até às 09h00min do dia 19/03/2021. 

c) Prazo para o recebimento do envelope “02 – PROPOSTA”: 

 Até às 09h00min do dia 19/03/2021. 

 

Os envelopes “01–DOCUMENTAÇÃO” e “02–PROPOSTA” deverão ser entregues na Seção 

de protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Barão do Rio Branco, nº 600 - Centro, nesta 

cidade de Santa Salete (SP). 

A licitante que entregar seus envelopes após o horário designado estará automaticamente 

inabilitada e não poderá participar da presente licitação. 

O início da abertura do envelope “01-DOCUMENTAÇÃO” ocorrerá às 09h00min do dia 

19/03/2021, na sala de licitações no mesmo endereço acima mencionado, a abertura do envelope 

“02-PROPOSTA”, ocorrerá às 09h00min do dia 19/03/2021, desde que ocorra desistência 

expressa de interposição de recursos, de acordo com o inciso III, art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. O objeto desta licitação é a Contratação de Empresa Especializada no Ramo para 

Execução de Ações necessárias à Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável, em 

conformidade com as Diretrizes de Política Pública denominadas “Cidadania no Campo 
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2030” instituídas pelo Decreto nº 64.320, de 05 de Julho de 2019, e descritas no Plano de 

Trabalho do Município de Santa Salete/SP. 

1.2. A liberação da execução fica consignada e somente será procedida mediante a Ordem de 

Serviços realizada e assinada. 

1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.3.1. ANEXO I – Termo de referência 

1.3.2. ANEXO II - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação. 

1.3.3. ANEXO III - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 

9.854/99). 

1.3.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

1.3.5. ANEXO V - Minuta do Contrato. 

1.3.6. ANEXO VI - Modelo de Termo de Ciência e Notificação. 

CLÁUSLA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 

cadastrados no órgão licitante, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.2. Todos os interessados deverão proceder ao Cadastramento junto ao setor de licitações e 

contratos, ocasião da retirada do Certificado de Registro Cadastral. 

2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

2.3.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou 

em processo de recuperação extrajudicial; 

2.3.2. Em dissolução ou em liquidação;  

2.3.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o órgão licitante; 

2.3.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, 

de 2002, e decretos regulamentadores; 

2.3.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, 

inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

2.3.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

2.3.7. Que estejam reunidas em consórcio; 

2.3.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.3.9. Estrangeiras que não funcionem no País; 
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2.3.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

2.3.11. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 

operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades 

de coordenação e supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde 

que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se 

qualquer intermediação ou subcontratação. 

2.3.12. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 

deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento 

como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento 

equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos 

relativos a este certame. 

3.2. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não 

impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de 

manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante. 

3.3. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do 

estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma 

reconhecida, ou documento equivalente. 

3.4. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a 

competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 

3.5. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os 

necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes 

ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro 

como empresário individual.  

3.6. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

➢ Os documentos para o credenciamento deverão estar fora dos envelopes nº 1 e 2.  

 

➢ 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 microempresa (se for o caso). 

➢ Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

E DE PROPOSTA: 

4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos 

de habilitação e o outro, a proposta de preços. 

4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 

entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da 

abertura da sessão pública. 

4.3. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado 

diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

MUNICIPIO DE SANTA SALETE – SP. 

ENVELOPE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO Nº. ........../2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº..../2021 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

4.4. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos 

como proposta. 

4.5. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados 

com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 

os seguintes dizeres: 

ENVELOPE “I” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE – SP. 

PROCESSO Nº. ........../2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº..../2021 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ Nº 

 

ENVELOPE “II” – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE – SP. 

PROCESSO Nº. ........../2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº..../2021 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ Nº 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01): 

5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
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a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

b.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores. 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial 

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

5.1.2. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos 

de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

 

SÚMULA Nº 50 – Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação 

de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, 

durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 

pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-

financeira estabelecidos no edital. 

 

5.1.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

b. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, 

ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c. Prova de regularidade para com a (Fazenda Municipal e Estadual), do domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

Certificado de Regularidade do FGTS; 

e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa. 

5.1.4.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no 

artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser 

inabilitado. 
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5.1.5. Documentos Complementares: 

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei 

nº 8.666, de 1993). 

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, conforme 

Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a 

este Edital. 

5.1.5.1. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o 

vulto e a complexidade de cada item. 

5.1.5.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 

impeditivo da habilitação. 

5.1.5.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 

por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão 

da imprensa oficial. 

5.1.5.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 

catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

5.1.5.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos exigidos neste Edital e seus Anexos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02): 

6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como 

também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

6.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do termo de 

referência; 

6.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de 

proposta anexo ao Edital; 

6.4. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como 

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 

objeto; 

6.5. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão 

“verba” ou de unidades genéricas. 

6.6. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária; 

6.7. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura 

do certame. 
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6.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao 

preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 

ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 

materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham 

a causar prejuízos aos demais licitantes. 

6.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da 

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, 

e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. 

6.10. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a 

devida anuência de todos os licitantes. 

6.11. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 

devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

6.12. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES: 

7.1. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como as cooperativas 

enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar nesta 

licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no 

Decreto n° 6.204, de 2007, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo 

ao Edital, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02. 

7.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 

vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir 

do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 

declaração. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como 

as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

8.2. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação 

entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 

trabalhos. 

8.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas.  

8.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação. 

8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, 

conforme item próprio deste Edital. 
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8.6. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, 

informando os licitantes. 

8.7. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 

permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

8.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso.  

8.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

8.10. Não ocorrendo à desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 

invioláveis até a posterior abertura. 

8.11. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o licitante 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos 

após o julgamento. 

8.12. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio 

deste Edital. 

8.13. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 

de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 

desclassificaram. 

8.14. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

CLÁUSULA NONA - DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

9.1. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.2. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente 

atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 

11.488, de 2007. 

9.3. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.4. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 

que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROPOSTA: 
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10.1. O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL. 

10.2. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico 

específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

10.3. Também será desclassificada a proposta que: 

10.4. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 

10.5. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

10.6. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo termo de referência; 

10.7. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou 

a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

10.8. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha 

Orçamentária elaborada pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo; 

10.9. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

10.10. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato;  

10.11. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja 

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Administração, ou 

b. Valor orçado pela Administração. 

10.12. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, 

da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da 

Lei n° 8.666, de 1993. 

10.14. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens 

acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

10.15. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP) que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o 

disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
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10.16. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que 

a primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

10.17. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada e o licitante ME/EPP/ melhor classificado será notificado para, se desejar, 

apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira 

colocada. 

10.18. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em 

sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da intimação do 

licitante. 

10.19. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou 

não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se 

encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício 

do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

10.20. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo 

de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá 

apresentar nova oferta, conforme subitens acima.  

10.21. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, 

a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido 

a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, 

permanecerá a classificação inicial. 

10.22. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os 

licitantes serão convocados. 

10.23. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, 

sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma 

das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até 

que se classifiquem todos os licitantes então empatados. 

10.24. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o 

sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

10.25. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor 

preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento diferenciado, 

havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, conforme redação 

alterada do §1º do Art.43, da LC 147/2014, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

10.26. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou 

prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
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10.27. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de 

julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase 

recursal. 

10.28. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação. 

10.29. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 

na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada 

a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada 

em ata. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

11.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 

competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto 

licitado ao licitante vencedor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTRATO: 

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhar por meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 02 (dois) dias 

úteis a contar da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

12.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista neste Edital. 

12.5. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do 

projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais. 

12.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.7. Correrão por conta das Contratadas quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 

sobre o Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO: 

13.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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13.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento). 

13.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original 

do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 

compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

13.4. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das 

peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto 

não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 

computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 

1993 (artigo 102, § 6°, III, da LDO 2013 e 13, II, do Decreto 7.983, de 2013). 

13.5. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado 

em planilhas elaboradas pelo órgão, não podendo ser reduzida a diferença percentuais entre o valor 

global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 

65, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 

15.1. Havendo a hipótese de subcontratação esta não poderá ser equivalente a 100% (cem por 

cento) do total do objeto do contrato. 

15.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

16.1. O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, podendo tal prazo ser prorrogado 

nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço 

ou documento equivalente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PREÇO: 

17.1. Os preços são fixos. 

17.2. Caso o contrato esteja em vigor depois de transcorrido um ano da data limite para 

apresentação das propostas, será admitido o reajuste do preço, desde que solicitado pela contratada, 

aplicando-se o índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA: 
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18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no termo de referência e 

na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO PAGAMENTO: 

19.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das 

obrigações da Contratada.  

19.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto 

na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

19.3. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 

pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, 

de 11 de janeiro de 2012. 

19.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 

conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 

previsto na legislação vigente. 

19.5. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

19.6. Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA FISCALIZAÇÃO: 

20.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, 

com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no 

termo de referência. 

20.2. O representante da Contratante deverá ser profissional efetivo. 

20.3. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem 

a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

20.4. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

20.5. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado 

da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta 

impossibilidade, justificadas por escrito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

21.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas 

previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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21.2. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, após a realização de concurso público 

para ocupação do cargo.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

22.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da Municipalidade deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

FICHA: 237. 

22.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS: 

23.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo 

administrativo, à penalidade de: 

a. Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

contratação, até o limite de 90 (noventa) dias. 

23.2. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

23.3. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres 

elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação; 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Santa Salete/SP, pelo prazo 

de até 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 a 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 penalidade de 

suspensão do subitem anterior. 

23.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, 

sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

23.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

23.6. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e 

de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em 

razão do contrato decorrente desta licitação: 
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23.6.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

23.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

23.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

23.7. 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. 

23.8. 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. 

23.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 

serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

23.10. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

23.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS RECURSOS: 

24.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes 

recursos: 

24.2. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da 

lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

e) Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso 

I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993; 

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

24.3. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

24.4. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no 

caso de declaração de inidoneidade por decisão da Comissão Permanente de Licitação. 

24.5. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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24.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo 

fazê-lo subir, devidamente informado.  

24.7. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento 

do recurso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

25.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 

objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) 

dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame. 

25.2. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, 

por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados 

que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não 

tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de 

inteirar-se sobre o teor do documento. 

25.3. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, 

especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

a) Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis, na 

Prefeitura Municipal, não se admitindo impugnação por e-mail, antes da data fixada para a abertura 

dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) 

dias úteis; 

b) Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a 

data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de 

recurso. 

c) A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em 

julgado da decisão correspondente. 

25.4. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem 

como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 

circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos 

envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

25.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.6. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nele contidas. 

25.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

25.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação da Comissão em contrário. 

25.9. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

25.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.11. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em 

face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

25.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

25.14. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 

processo, prevalece a previsão do Edital. 

25.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado a Rua Barão do 

Rio Branco, 600 - Centro, nos dias úteis, no horário das 8h00horas às 16h00 horas.  

25.17. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.santasalete.sp.gov.br. 

25.18. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 

no órgão, na cidade de Santa Salete/SP, nos dias úteis, no horário das 08h00horas às 16h00horas. 

25.19. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, 

de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

25.20. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Urânia/SP, com exclusão 

de qualquer outro. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, em 01 de março de 2021. 

 

 

___________________________ 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO:  

Contratação de Empresa Especializada no Ramo para Execução de Ações necessárias à Promoção 

do Desenvolvimento Rural Sustentável, em conformidade com as Diretrizes de Política Pública 

denominadas “Cidadania no Campo 2030” instituídas pelo Decreto nº 64.320, de 05 de Julho de 

2019, e descritas no Plano de Trabalho do Município de Santa Salete/SP. 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:  

Mediante a adesão do Município em epígrafe ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável - Cidadania no Campo e, considerando as diretivas para o desenvolvimento do 

“CIDADANIA NO CAMPO – MUNICÍPIO AGRO”, onde se busca promover e garantir a oferta 

sustentável de alimentos saudáveis e seguros com vistas à melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos, avançar no desenvolvimento rural e na melhoria da qualidade de vida do cidadão 

paulista, promovendo o desenvolvimento rural sustentável, por meio de projetos e ações 

participativas com o envolvimento da comunidade, de entidades parceiras e de todos os segmentos 

dos negócios agrícolas e ampliar a eficiência dos serviços de assistência técnica, extensão rural, 

defesa agropecuária e orientação do abastecimento alimentar, prestadas ao setor agropecuário, 

mediante estimulo para implementação e desenvolvimento de agendas estratégicas a fim do 

fortalecimento da gestão rural local. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Propiciar ao agricultor do município melhoria na trafegabilidade das estradas rurais municipais, 

com adequação/ reabilitação de trecho críticos de estradas rurais, realizando trabalhos de 

adequação do leito carroçável, visando o escoamento de água, apresando resultado relevante para 

a conservação do solo e drenagem.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Propiciar melhoria na trafegabilidade das estradas rurais municipais; - viabilizar trabalhos de 

conservação do solo e drenagem, aumentado à durabilidade dos trechos críticos de estradas rurais 

adequadas/reabilitadas; - viabilizar melhoria no escoamento da produção agrícola dando maior 

eficiência, eficácia e redução na perda na qualidade dos alimentos no transporte; - promover o uso 

de práticas adequadas de conservação de solo; 
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MODELO DE PROPOSTA -(em papel timbrado da proponente) 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE 

Razão Social:  

CNPJ:                                                   Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                             Bairro:  

CEP:                    Cidade:                                    Estado:              Telefone:               Fax:  

E-mail: 

Dados bancário para depósito:        Banco:         Conta Corrente:             Agência: 

 
 

Item Descrição do Produto Qte Unid. Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

1 Pedra Brita nº 01     

VALOR TOTAL.........................  

 

Orçamento de Aplicação de Recursos:  

Aquisição de material primário (Pedra Brita nº 01) 68.000,00 

Aquisição de Óleo Diesel 2.000,00  

Subtotal 70.000,00  

Subtotal dos recursos 70.000,00  

Valor total do Plano de Trabalho 70.000,00  
  

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social 

ou procuração: 

Nome:  

Identidade nº/órgão expedidor:  

CPF nº:  

Endereço completo:  

Telefone:  

E-mail:  

 

1. O prazo de eficácia dessa proposta é de até 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. Declaro de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, 

tributos, taxas de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o 

destino, lucro, e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral 

do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título. 
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Local e data:  

Assinatura do representante legal:  

Carimbo do CNPJ:  
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 A empresa.................., inscrita no CNPJ nº ..................................., declara sob as penas da 

lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

...................., em ...... de ..................... de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

Responsável pela empresa 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO 

TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99) 

 

 

DECLARAÇÃO DE MENOR 

(Inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93) 

 

 

 A empresa......................., inscrita no CNPJ 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 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir 

de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal. 

 

............., em ...... de ....................... de 2021. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Responsável pela empresa 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, OU DE COOPERATIVA. 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa......................................, inscrita no CNPJ nº 

....................... cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34 e está 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei 

Complementar.  

 

 

............................, em ...... de ....................... de 2021. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Responsável pela empresa 
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO Nº xx/2021 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0xx/2021 

Tomada de Preços nº xx/2021 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Rua ........., nº ......... - Centro 

CEP: 15.768-000 (SP) 

CNPJ:  

 

 

CONTRATADA:  __________________________________ 

 

 

 

Por este instrumento, à Prefeitura do Município de Santa Salete/SP, com sede à Rua Barão 

do Rio Branco, nº. 600 - Centro, CNPJ: 01.611.211/0001-23, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, doravante denominada simplesmente 

Contratante e de outro lado à firma ____________________________CNPJ nº. 

___________________________, doravante denominado (a) simplesmente contratado, tem entre 

si, justos e contratado a Empresa Especializada no Ramo para Execução de Ações necessárias 

à Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável, em conformidade com as Diretrizes de 

Política Pública denominadas “Cidadania no Campo 2030” instituídas pelo Decreto nº 

64.320, de 05 de Julho de 2019, e descritas no Plano de Trabalho do Município de Santa 

Salete/SP, referente à Tomada de Preços nº. 0x/2021, nos termos da Lei Federal nº. 8.666 de 

21/06/1993, alterada pelas Leis n.ºs 8.883 de 08/06/1. 994 9.032 de 28/04/1. 995 e 9.648 de 

27/05/1. 998, pelas Cláusulas e condições adiante expostas:- 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. Contratação de Empresa Especializada no Ramo para Execução de Ações necessárias 

à Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável, em conformidade com as Diretrizes de 

Política Pública denominadas “Cidadania no Campo 2030” instituídas pelo Decreto nº 

64.320, de 05 de Julho de 2019, e descritas no Plano de Trabalho do Município de Santa 

Salete/SP, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do termo de 

referência, da proposta vencedora e demais anexos. 
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1.2 A liberação da execução fica consignada e somente será procedida mediante a ordem de serviço 

realizada e assinada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 

nº xxx/2021 e seus anexos, publicado no DOESP de ........./.........../........ e à proposta comercial 

apresentada pela contratada para o referido processo licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para execução do objeto do presente instrumento, a 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 0,00 (.................................). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 

2.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 06 (seis) meses, iniciando-se a partir de 

realização da ordem de Serviço, podendo ser prorrogado no interesse da Administração. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

3.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 

a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os padrões 

estabelecidos. 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para 

este fim. 

b.1 ) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na 

execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 

c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante às disposições estabelecidas. 

d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA. 

e) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à 

CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 

a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução. 

b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente 

contratação. 

c) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no 

Edital, como também de acordo com o termo de referência. Caso esta obrigação não seja 

cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 

c.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a 

CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 
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d) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por 

seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

e) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes 

aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum 

vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

f)  Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E 

RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, 

obedecerão ao seguinte: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela 

contratada: 

- SS-060 no trecho 01 - 4 Km, início coordenada UTM: 531.075E 7'761'546", até 527.627E, 

7'760'304" S) e;  

- SS-165, trecho 02 - 1 km, início na coordenada UTM: 526.391 E - 7'760'008 S até 526.059E - 

7'760'956'S; visando o atendimento a Cláusula Primeira do Convênio e demais ações a seguir: 

Observação: Nos trechos mencionados acima, será realizada obras de adequação da plataforma, 

reforma de lombadas e distribuição de Pedra Brita nº 01, nos 5 km de extensão em uma faixa de 4 

metros de largura por 5 centímetros de espessura. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer 01 (um) dia útil 

da data de assinatura do contrato e emissão da Ordem de Início de Serviço. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante 

a CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a 

qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. 

PARÁGRAFO QUARTO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra não diminuirá 

a responsabilidade da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUINTO - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são 

aquelas constantes do termo de referência disponibilizado quando da publicação do Edital a que 

este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e está 

obrigada a cumprir fielmente. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

5.1. A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação 

específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus 

funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os 

danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, 

no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE 

ou a terceiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares, e todos os encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1. O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução direta, na modalidade 

de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR 

7.1. Ao presente contrato é dado o valor global de R$______ , __ (__________) , fixo. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 dias corridos, contados 

da data de emissão da nota fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA 

enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou 

inadimplência contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao 

Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da CONTRATADA 

em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será 

impresso e juntado aos autos do processo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente 

à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) 

/ Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta 

corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

PARÁGRAFO QUINTO – A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a 

execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando 

cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências. 

PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que 

impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que 

a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 

acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O não pagamento nos prazos previstos acarretará à CONTRATANTE, 

multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado 

por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 
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CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

9.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites 

previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 

2021, no valor de R$ 0,00 (...............), correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, 

consignados através dos seguintes elementos: 

FICHA: 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subseqüentes, as despesas correrão à conta dos 

orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 

contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, 

segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do 

artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

I - Advertência, por escrito. 

II – Multa. 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia 

de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, 

devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE 

poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de 

rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais 

cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, 

nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando 

houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% 

(cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, 

estabelecido no Parágrafo Primeiro. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, 

respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE/SP, ficando a CONTRATADA obrigada 

a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o 

débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente 

ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) 

dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao 

abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção 

do crédito. 

PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente 

devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá 

a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações 

cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

12.1. O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da 

Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1. A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei 

nº 8.666/93, no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 

14.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles 

relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos 

materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o 

ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições 

de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANÁLISE 

16.1. A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada 

pela Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, conforme determina a 

legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

17.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Estado de São Paulo, que é 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Urânia/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das 

obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em quatro vias de igual 

teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo 

assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito. 

   

Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP), em ___ de _____ de 2021. 

 

___________________    ___________________ 

   CONTRATANTE           CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1ª___________________   2ª____________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0xx/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0xx/2021 
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CONTRATANTES:  

CONTRATADA:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________  

OBJETO:  

 

  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das 

Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

  

LOCAL e DATA: São Paulo, _____ de _____________________ de 2021.  
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: _____________________________________________________  

Cargo:________________ 

CPF: ____________________________  

RG: __________________________  

Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo: _______________  

E-mail institucional ________________________  

E-mail pessoal:____________________________ 

Telefone(s):_______________________________                     

Assinatura:______________________________________    

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

  

Pelo CONTRATANTE (PREFEITO): Nome:  Cargo:  CPF: RG:  Data de Nascimento:  Endereço 

residencial completo:  E-mail institucional  E-mail pessoal:  Telefone(s):                                                                      

Assinatura: _______________________________________  

  

Pela CONTRATADA:  

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

RG:  

Data de Nascimento:  

Endereço Residencial:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone (s):                                                                               

Assinatura: ______            

  

Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico 


	EDITAL DE LICITAÇÃO

