
 

 

  

 

 
EDITAL CONVOCATÓRIO 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE comunica aos interessados que acha 

aberto, junto ao Departamento de Licitações a licitação/modalidade Pregão (Presencial) para Ata de 

Registro de Preços nº 21/2013 com o referido objeto: 

   

 

“Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de conservação e limpeza de 

logradouros e vias públicas, pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Cesário Lange”. 

 

  

Os interessados em participar, deverão retirar o edital nos horários 09:00 horas às 11:00 horas e das 

14:00 horas as 16:00 horas; 

A presente licitação é do tipo de menor preço global, e regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

atualizações, Lei 10.520 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Os envelopes 

deverão ser entregues até o dia 22 de agosto de 2013 até as 9:30 horas. 

 

 

Cesário Lange,  29 de julho de 2013. 

 

 

 

 

 

Depto de Licitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

EDITAL DE PREGÀO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2013 

MODALIDADE DE LICITAÇÀO: PREGÃO PRESENCIAL 

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

TITULO: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de conservação e limpeza 

de logradouros e vias públicas, pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Cesário Lange, com 

fornecimento de materiais.  

TIPO DE LICITAÇÀO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/08/2013   

HORÁRIO: A PARTIR DAS 09:30HORAS  

LOCAL: Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Cesário Lange - Praça Padre Adolfo 

Testa, N° 651 – Centro – Cesário Lange/SP. 

 

01-PREÂMBULO 

 

Ramiro de Campos, Prefeito Municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

(PRESENCIAL) do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, 

para a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de conservação e limpeza 

de logradouros e vias públicas, pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Cesário Lange. 
, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 

2430 de 04 de abril de 2013,  aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 

Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, Lei 

Complementar nº 123 de 14/12/2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As 

propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 

fazem parte integrante. 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. A sessão de 

processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, à PRAÇA 

PADRE ADOLFO TESTA, nº 651, na cidade de CESÁRIO LANGE/SP, iniciando-se no dia 

22/08/2013, às 09:30 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 
 

1.2 – Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:  

 

I– TERMO DE REFERÊNCIA; 

II– MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS; 

III– FORMUÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 

IV– MINUTA MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 



 

 

  

 

V– MODELO DE PROCURAÇÃO; 

VI– MODELO DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

VII– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME OU EPP 

VIII– MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

IX- MINUTA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA; 

X- MINUTA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 

XI- SECRETARIAS PARTICIPANTES, COM INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE 

ENTREGA. 

XII– CÓPIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2430/2011. 

 

 

02- DO OBJETO 

 

2.1- A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a Contratação de empresa 

especializada para Prestação de Serviços de conservação e limpeza de logradouros e vias públicas, pelo 

período de 12 (doze) meses, com fornecimento de materiais, no Município de Cesário Lange, conforme 

especificações constantes no TERMO DE REFERENCIA, que integra este Edital como ANEXO I.  
 

 2.2- A prestação do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da 

contratação, podendo ser alterado conforme necessidade da Administração, correndo por conta da 

contratada as despesas de transportes, seguros, tributos, equipamentos necessários à perfeita execução 

dos serviços, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, equipamentos de 

proteção individual. 

 

2.3- A empresa vencedora deverá possuir todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos 

serviços. 
 

03- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1- Somente poderão participar deste certame, na qualidade de licitantes, empresas que não incorram 

nos impedimentos previstos no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93, que preencherem as condições de 

habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira e ainda 

que: 

 

a) Estejam legalmente constituídas e tenham em seu objeto social atividade compatível com o objeto 

da presente licitação, bem como satisfaçam as exigências deste edital; 

 

b) Não sejam integradas por empregados, diretores ou conselheiros da PREFEITURA, ou ainda seus 

cônjuges ou companheiros ou parentes até o 3º grau; 

 



 

 

  

 

c) Não possuam em seu quadro diretivo ou societário, membro que integre esses quadros em outras 

sociedades contratadas pela PREFEITURA, para prestação de serviços de gerenciamento e 

fiscalização de obras, ou outros cuja execução, concomitantemente com a do objeto deste Edital, 

possa acarretar ofensa aos princípios que regem os atos administrativos; 

 

d) Tenham recolhido a garantia de manutenção de proposta de que trata este edital; 

 

e) Não estejam em processo de falência, concordata ou recuperação judicial; 

 

f) Cumpram as normas relativas à saúde e segurança no trabalho dos seus funcionários nos termos do 

art. 117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo; 

 

g) Não estejam impedidas de participar de licitações processadas nos âmbitos federal, estadual ou 

municipal, e nem foram declaradas inidôneas para os fins do disposto na Lei Federal n°8.666/93 em 

seu artigo 87 e seus incisos; 

 

h) Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de 

contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores; 

 

i) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

 

j) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98.  

 

3.2- Aquele que fizer declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida para o presente 

certame ficará impedido de contratar com a Prefeitura Municipal pelo prazo de até cinco anos, sem 

prejuízo da aplicação de multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor de sua proposta. 

Cumulativamente a essas sanções mencionadas, poderá a Administração enquadrar o autor da prática 

prejudicial à lisura do procedimento licitatório, em crime contra a Administração Pública (Previstos no 

Código Penal), e, ainda, nos tipos penais previstos na Lei nº 8.666/93. 

 
3.3- Não será admitida a participação em Consórcio; 

 

3.4- O ato da entrega da proposta pela empresa licitante já caracteriza declaração desta, sob as penas da 

lei, de que conhece todos os termos do edital e com eles concorda, e não há fatos impeditivos à sua 

participação e atende plenamente os requisitos de habilitação. 

 

3.5- A abertura desta licitação ocorrerá no dia 22 de agosto de 2013, às 9:30 horas, no Prédio da 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange, quando os interessados deverão apresentar os Envelopes n.º 01 - 

Propostas e n.º 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro, bem como o Credenciamento e 

Declarações. 

 



 

 

  

 

3.6- As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante 

apresentação de documentos próprios, junto ao Pregoeiro, a partir das 9:30horas, do dia especificado no 

item anterior. 

 

3.7- Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, 

fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 

 

3.8 - A empresa interessada em participar da licitação deverá apresentar propostas para os serviços que 

compõe o Anexo I, não sendo admitida proposta parcial, isto é, a oferta deverá abranger todos os 

serviços. 

 

3.9 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer 

documentos, nem retificações de preços ou condições.  

 

4 - DO CREDENCIAMENTO  

 

4.1 - Aos interessados em participar das sessões públicas de processamento deste certame, representando 

os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por escrito, 

contendo o nome completo, o número do documento de identificação do credenciado e deste pregão, 

com a declaração do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente assinada e com firma 

reconhecida em cartório, outorgando amplos poderes de decisão ao representante, para praticar todos 

os atos pertinentes ao pregão, e, expressamente, para formular lances e ofertas, em nome do proponente, 

durante todo o processamento do certame. 

 

4.2- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

 

a) Os representantes e prepostos deverão apresentar o contrato social e suas alterações, e no caso de 

sociedade por ações o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada 

a legitimidade da representação, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 

Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição 

e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 

dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

4.2.1 - As autorizações deverão ser exibidas pelos portadores antes do início dos trabalhos de abertura 

dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão apresentar documento hábil de 

identificação pessoal, para validar o credenciamento. 

 

4.2.2 - O documento citado poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da proponente, ser 

substituído por Certidão de Procuração Pública. 



 

 

  

 

 

4.3- O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

 

4.4- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 

poderá representar apenas uma credenciada. 

 

4.5 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou 

desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente, 

nas respectivas sessões, não podendo, pois, ofertar lances e impugnar quaisquer atos do certame, 

cabendo tão somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, 

desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 

4.6- Após o credenciamento, todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe de Apoio, antes da 

entrega dos envelopes, a DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA 

HABILITAÇÃO – ANEXO II. A ausência da referida declaração ou recusa em assiná-la, constitui 

motivo para a exclusão da licitante do certame.  

 

4.6.1 - A referida Declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

 

4.7– Quando a licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte e desejar gozar dos benefícios 

da Lei Complementar 123/2006 deverá DECLARAR sob as penas da Lei o seu enquadramento a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte, nos moldes do Anexo VIII. A referida declaração deverá 

estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 

 

4.8- Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 4.7, será considerado que a licitante optou por 

renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.  

 

4.9- Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de 

outras licitantes. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais 

empresas.  

 

4.10- Iniciada a sessão de lances, nenhum licitante poderá se ausentar, sem autorização do Pregoeiro, 

sob pena de exclusão do certame. 

 

5- DA FORMA DE APRESENTAÇÀO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
5.2- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 

seguintes dizeres:  

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  



 

 

  

 

PREGÃO (Presencial) para Ata de Registro de Preços 

Nº 21/2013 

(razão ou denominação social e endereço do licitante)  

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  

PREGÃO (Presencial) para Ata de Registro de Preços 

Nº 21/2013 

 (razão ou denominação social e endereço do licitante)  

 

5.3- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, digitado através de meio mecânico ou eletrônico, 

com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

 

5.4- 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 pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 
 
6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

 
6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

 

a) nome, endereço, e CNPJ;  

 

b) número do Processo e do Pregão;  

 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação das funcionalidades, em conformidade com 

as especificações do Termo de Referencia - Anexo I deste Edital;  

 

d) preço mensal e global para 12 meses, 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 dias.  

 
f) ANEXO IV – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que a licitante preencherá e 

inserirá no envelope nº 01. 

 



 

 

  

 

6.2- Deverá o envelope proposta conter ainda, os seguintes documentos: 

 

a) Credenciamento da visita, nos moldes do Anexo VIII deste edital, com o repectivo ATESTADO pela 

municipalidade de que a licitante participou da visita técnica. 

 

a1) As visitas deverão ser agendadas na Secretaria de Serviços Públicos e Infraestrutura, através do 

telefone (15) 3246-8600, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas,  para acompanhamento da 

visita. 

 

a2) Por ocasião da visita, a licitante deverá encaminhar responsável com CREDENCIAMENTO PARA 

VISITA, nos moldes do ANEXO VIII, qual será atestado pela municipalidade. 

 

6.3 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço a estimativa de preços constante nos autos do 

processo licitatório, desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam ou sejam manifestamente 

inexequíveis (art. 40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93). 

 

6.4 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei 8.666/93, que 

deverá ser comprovado pelo Contratado e aprovado pelo Contratante. 

 

6.5 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste 

Edital e dos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 4801/2006 e Lei Federal n.º 

8.666/93, no que couber, demais normas complementares.  

 

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÀO 

 
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a:  

 

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

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.  

 

7.2.1- Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 7.2 não precisarão constar do 

Envelope – “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão.  

 

 

7.3 - REGULARIDADE FISCAL  

 

7.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

 

7.3.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

do certame; 

 

7.3.3- Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede 

da empresa licitante, dentro do prazo de validade. 

 

7.3.3.1- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Federal deverá ser demonstrada 

através da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

 

7.3.3.2- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Estadual deverá ser demonstrada 

através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos. 

 

7.3.3.3- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Municipal deverá ser demonstrada 

através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos 

Mobiliários.  

 

7.3.4- Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dentro 

do prazo de validade; 

 

7.3.5- Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, dentro do 

prazo de validade; 

 

7.3.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 e à 

Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 

 

7.3.7- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para aceito de contratação e, não como condição para participação na licitação; 



 

 

  

 

 

7.3.8- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43 da Lei Complementar 123). 

 

7.3.9- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação (Artigo 43, §1º da Lei Complementar 123). 

 

7.3.10- Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.9 do presente 

edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 

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

assinatura do contrato ou revogar a licitação. (Artigo 43, §2º da Lei Complementar 123). 
 

7.4 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

7.4.1- Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa 

física, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura 

dos envelopes, prevista neste edital; 

 

7.4.2- Comprovação de Capital Social mínimo de 10% do valor total estimado deste certame no valor de 

R$ 40.462,84 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 

devidamente subscrito e integralizado, registrado no Registro civil das Pessoas Jurídicas ou na Junta 

Comercial do Estado de sua sede. 

 

7.4.3- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei (incluindo Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário), que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balanço ou balancetes 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da 

data de apresentação da proposta. 
 
7.4.3.1- O balanço patrimonial deverá ser assinado por contador ou por profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

7.4.3.2- As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 

abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e 

encerramento. 

 

7.4.3.3- A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita buscando-se auferir situação 

financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da Licitação, mediante declaração 

firmada por contador, com firma reconhecida de que possui simultaneamente: Índice de Liquidez Geral 



 

 

  

 

(I.L.G.) e Índice de Liquidez Corrente (I.L.C) igual ou superior a 1,0 (um) e; índice de Endividamento 

(I.E.) menor ou igual a 0,5 (zero vírgula cinco), todos apurados com base no Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis apresentados, utilizadas as seguintes fórmulas: 

 

I.L.G. = AC+RLP / PC+ELP 

I.L.C. = AC / PC 

I.E. = PC+ELP / AT 

 

Onde: 

 

RLP = Realizável a Longo Prazo; 

ELP = Exigível a Longo Prazo; 

AC = Ativo Circulante; 

AT = Ativo Total; 

PC = Passivo Circulante 

 

7.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Atestado(s) de capacidade técnica(s) operacional, emitido(s) em nome da empresa licitante 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando a empresa licitante ter 

executado serviço compatível(is) com o objeto licitado, de acordo com os limites legais. 

 

7.6 - OUTRAS COMPROVAÇÕES  

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se 

encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo VI;  

 

b) 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.  

 
7.8 - DISPOSIÇÃES GERAIS DA HABILITAÇÀO  

 
7.8.1- É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo 

comprovante de Certificado de Registro Cadastral (CRC) para participar de licitações junto à 

Administração Direta do Município de Cesário Lange, no ramo de atividade compatível com o objeto do 

certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 7.4; 7.5 

e 7.6 deste item 7.  

 

7.8.2 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 7.4 a 7.6 deste item 7, 

devendo ser apresentados por todos os licitantes.  

 

7.8.3- 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.  

 

7.8.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto, aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 

7.8.5 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderá realizar diligência e efetuar consulta na Internet junto 

aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 

eletrônico. 

 

8- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 

8.1- No horário e local indicado no preâmbulo deste edital será aberta a Sessão Pública de 

processamento deste Pregão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em 

participar deste certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos, ocasião em que serão apresentados 

os documentos indicados no item 4. 

 

8.2- Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará a divulgação verbal dos 

participantes deste certame, solicitando em seguida a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos 

de Habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação.  

 

8.3- Iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por 

conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, não sendo permitidas 

quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 

 

8.4- Abertos os envelopes “Proposta” pelo Pregoeiro, este efetuará rubrica, conferência, análise e 

classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital.  

 

8.4.1- A análise das propostas pelo 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) forem elaboradas em desacordo com as exigências deste edital;  

 
c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

 
d) sejam manifestamente inexequíveis.  

 

8.4.2- A desclassificação da proposta escrita importa preclusão do seu direito de participar da fase de 

lances verbais.  

 



 

 

  

 

8.4.3- 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 mensais. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor 

da proposta.  
 
8.4.4- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o presente 

certame, lavrando-se ata a respeito.  

 

8.4.5- O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO.  

 

8.5- O Pregoeiro procederá à classificação do autor da proposta de “menor valor” e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à 

de menor oferta em ordem crescente.  

 
8.5.1 - Não havendo pelo menos 03 (três) propostas escritas de preço nas condições definidas no item 

anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), 

incluída a de menor oferta, para que seus autores participem da fase de lances verbais, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  
 
8.5.2- No caso de empate dos preços, serão admitidas para a fase seguinte, todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes.  

 

8.5.3- Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente comprovado e desde que aceito pelo Pregoeiro.   

 

8.6- Classificadas as propostas e uma vez iniciada a fase competitiva, o Pregoeiro convidará 

individualmente as licitantes classificadas de forma sequencial a apresentar lances verbais, a partir da 

licitante detentora da proposta de maior oferta e, as demais, em ordem decrescente de preços ofertados, 

decidindo-se a ordem por meio de sorteio no caso de empate de preços, antes da inclusão na ata da 

licitação.  
 

8.6.1- A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, não implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais, podendo voltar a ofertá-lo nas rodadas subsequentes.  

 
8.7- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 

aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

 

8.8- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 10,00 (dez reais) em relação ao preço 

mensal, aplicável inclusive em relação ao primeiro.  

 

8.9- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 

da formulação de lances.  



 

 

  

 

 
8.10- Não se realizando lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 

valor e o valor estimado, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para 

que seja obtido menor preço. 

  

8.11- Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições deste edital e estando o seu 

preço compatível com o valor estimado, esta poderá ser aceita, hipótese em que o Pregoeiro negociará 

diretamente com a licitante, visando obter menor preço.  

 

8.12- Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte 

(EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante melhor classificada, não sendo esta 

ME ou EPP, tais propostas serão consideradas empatadas com a proposta melhor classificada. Neste 

caso fica assegurado às ME`s e EPP`s empatadas o direito de desempate, sequencialmente, na ordem de 

suas classificações, até que o desempate ocorra.  

 

8.13- Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME`s ou EPP`s exerçam o direito 

de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a contratação 

da proposta originalmente mais bem classificada. 
 
8.14- Considerado aceitável o menor preço, o Pregoeiro dará início a fase de habilitação com a abertura 

do envelope contendo a documentação da licitante de menor oferta, confirmando as suas condições de 

habilitação.  

 

8.14.1- 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.  

 

8.15- A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

“Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 

irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior à sessão.  
 
8.16- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

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

de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta/documentação.  

 

8.17- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.18- Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará o preço subsequente ao 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 

declarada a vencedora.  

 



 

 

  

 

8.19- Da reunião lavrar-se-á Ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelas licitantes credenciadas presentes e membros da Equipe de 

Apoio. 

  

8.20- A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova Proposta contendo 

o valor obtido através da negociação efetuada na fase de lances verbais, que serão considerados na 

homologação. Esse prazo poderá ser modificado, desde que haja motivo útil aceito pelo Pregoeiro.  

 

8.21- Após a homologação do objeto, os envelopes contendo os documentos de habilitação que não 

foram abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada pelo prazo de até 15 (quinze) dias corridos, 

findo os quais serão inutilizados. 

 

8.22- A Prefeitura, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e as licitantes 

obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de documentos ou de 

sindicâncias, apresentações, e, ainda, verificações “in loco”, visando aferir a veracidade das informações 

prestadas no processo, bem como a capacidade técnica e administrativa das licitantes, nos termos 

previstos no parágrafo terceiro do artigo 43, da Lei nº 8.666/1993. 

 

9- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, E DA HOMOLOGAÇÃO  

 
9.1- Declarada vencedora, ao final da Sessão Pública, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de suas razões 

em ata, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

9.1.1- A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a 

licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  

 

9.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação.  

 
9.2.1- Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.  

 

9.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à Autoridade Competente.  

 

9.4- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e constatada a 

regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento licitatório.  

 

9.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 



 

 

  

 

de aproveitamento.  

 
9.6- Os recursos devem ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cesário Lange 

sito à Praça Padre Adolfo Testa, nº 651 -Cesário Lange-SP, no horário de expediente. 

 

9.7- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

 

10 - DA ATA DE REGISTRO 

 

10.1- A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto Nº 

2430/2011. 

 

10.2 - Será registrado o menor preço global, sendo destacados os valores unitários, consideradas as 

apresentações indicadas no Anexo I. 

 

10.3- A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída, 

sob pena da aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do item 14 deste edital. 

 

10.4 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, que deixarem de apresentar as certidões de 

regularidade fiscal, deverão apresentá-las para efeito de assinatura da Ata de Registro de Preços, sob 

pena de prejuízo do registro. 

 

10.5 - Colhidas as assinaturas, o departamento competente providenciará a imediata publicação da ata e, 

se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior. 

 

10.6- O prazo máximo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data da assinatura da respectiva Ata. 

 

10.7- O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no artigo 

13  do Decreto nº 2430/2011. 

 

11 - DAS CONDIÇÃES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

11.1- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá se disser respeito à 

especificação do objeto deste certame, rejeitá-las no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

11.1.1- Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado.  

 



 

 

  

 

 

12- DA FORMA DE PAGAMENTO  

 
12.1- O pagamento será efetuado de forma parcelada, até o dia 05 (cinco) de cada mês, mediante a 

apresentação da nota fiscal/fatura emitida a cada mês em que os serviços serão prestados, as quais serão 

conferidas pelo Departamento responsável.  

 

12.2- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.  

 
12.3- Nenhum pagamento será efetuado à empresa sem que a mesma apresente acompanhada da Nota 

Fiscal, a relação de empregados contratados para a obra, das guias de recolhimentos relativas ao FGTS e 

INSS, incluindo as SEFIP relativas ao mês anterior, bem como a comprovação de todos os direitos 

garantidos (piso salarial, adicionais, EPI, etc.), devendo apresentar todos os meses a folha de pagamento 

dos referidos empregados. 

 
 

13 - DAS CONTRATAÇÕES 

 
13.1 - O licitante vencedor incluído na ata de registro de preços estará obrigado a firmar os ajustes que 

poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 

 

13.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 

condições.  

 

13.3 - Para instruir a formalização da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá providenciar e 

encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação, 

certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela 

Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se 

concretizar. 

 

13.4 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem 

dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 

 

13.4.1 - O licitante vencedor deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer ao órgão contratante para retirar a Nota de Empenho. 

 

14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

14.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de 



 

 

  

 

Cesário Lange, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002.  

 

14.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas 

na Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CRC 

da Prefeitura Municipal de Cesário Lange.  

 

14.3- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução parcial ou total 

do ajuste: 

 

a) multa de 0,5% (meio por cento) ao dia em relação ao valor global contratado, no caso de atraso nos 

serviços contratados, sem motivo devidamente justificado e aceito pela Administração, até o prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. 

 

b) pelo descumprimento das demais disposições editalícias e das constantes no termo de contrato, multa 

de 2% (dois por cento) em relação ao valor global contratado. 

 

c) pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global contratado. 

 

d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da licitante vencedora recusar-

se a receber a ordem de serviços ou descumprimento total da obrigação assumida;  

 

14.4- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 
 
14.5- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a 

possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14.6- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou ainda, 

quando for o caso, cobrados judicialmente. 

  

14.7- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

 

14.8 - A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento da 

execução do objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, sem 

prejuízo das multas previstas no ato convocatório, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

15 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 



 

 

  

 

15.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos disponíveis 

constantes da unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e Gestão – Encargos 

Diversos da Administração – Manutenção de Enc. Diversos – 02.03.01.04122003.2.003.3.3.90.39 – 

Fonte 01 – conta 103 / Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dpto de Desenvolvimento Político 

e Pedagógico – Manutenção de Creches e EMEIS – 02.05.01.123610012.2.011.3.3.90.39 – Fonte 01 – 

conta 191 / Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dpto de Desenvolvimento Político e 

Pedagógico – Manutenção no Ensino Fundamental – 02.05.01.123610013.2.012.3.3.90.39 – Fonte 1 – 

conta 162 / Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dpto de Gestão Administrativa – Manutenção 

no Ensino Fundamental – 02.05.01.123610013.2.012.3.3.90.39 – Fonte 1 – conta 224 – Quese / 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dpto de Gestão Administrativa – Manutenção no Ensino 

Fundamental – 02.05.123610013.2.012.3.3.90.39 – Fonte 02 – conta 252 – FUNDEB / Secretaria 

Municipal de Saúde – Dpto de Assistência a Saúde – Manutenção da Saúde Pública – 

02.06.01.103010016.2.015.3.3.90.39 – Fonte 1 – conta 328 / Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social e Cidadania – Dpto de Esportes – Manutenção do Dpto de Esportes – 

02.07.03.278120019.2.020.3.3.90.39 – Fonte 1 – conta 428 / Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Infraestrutura – Serviços Urbanos – Manutenção de Serviços Urbanos – 

02.08.01.154520020.2.021.3.3.90.30 – Fonte 1 – conta 459 / Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Infraestrutura – Serviços Estradas Rodagens Municipais – Manutenção das Estradas – 

02.08.01.15420020.2.021.3.3.90.30 – Fonte 1 – conta 487 / Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 

Infraestrutura – Dpto de Trânsito – Manutenção do Dpto de Trânsito – 

02.06.01.103010022.2.023.3.3.90.30 – Fonte 01 – conta 519, consignada no orçamento vigente. 

 

 

16 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 

 

16.1 – Os prestadores de serviços incluídos na Ata de registro de Preços estarão obrigados a celebrar os 

contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e 

na própria Ata. 

 

16.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurada ao beneficiário de registro a preferência de contratação em igualdade de 

condições. 

 

16.3 – Quando da necessidade de contratação, a Secretaria Participante constante do Anexo XI, por 

intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a 

indicação do fornecedor, dos quantitativos a este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.   

 

16.4 - Se, por ocasião da formalização do contrato ou equivalente, as certidões de regularidade de débito 

da beneficiária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Fazenda 

Municipal, 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.  

 

16.5 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a beneficiária será 

notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis comprovar a sua situação de regularidade de que trata o 

subitem 16.4 deste item 10, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 

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

 

16.6 – A empresa vencedora deverá, no prazo de 2 (dois) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer na Prefeitura Municipal de Cesário Lange,  para assinar o termo de contrato ou retirar o 

instrumento equivalente.  

 

16.7 - Quando a empresa vencedora convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 16.4 deste item 10, ou se recusar a assinar o 

contrato, será convocado às demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do 

Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

 

16.8- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso.  

 

16.9- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE.  

 

16.10- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições deste Edital.  

 

16.11– O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será de 12 (doze) meses, contados 

da a partir da data de sua assinatura. 

 

16.12- O objeto desta licitação deverá ser prestado conforme Anexo I, contados a partir da assinatura do 

contrato/nota de empenho (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme 

condição estabelecida do Anexo I e XI deste Edital. 
 

17 - DAS DISPOSIÇÃES FINAIS  

 
17.1- 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.  

 

17.2- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 

assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

 

17.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 

ata.  

 



 

 

  

 

17.3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 

rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

 
17.4- No presente certame serão observadas as regras constantes da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 
 

17.5- O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado.  

 

17.6- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado.  

 

17.7- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não contratadas ficarão à 

disposição para retirada no Paço Municipal de Cesário Lange, após a celebração da ata de registro de 

preços.  

 

17.8- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da  Comarca de Tatuí-SP.  

 

 

Cesário Lange, 29 de julho de 2.013. 

 
 

 

 

Ramiro de Campos 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

 

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° ...../2013 

DATA DA REALIZAÇÃO: XX/XX/20XX  

HORÁRIO: a partir das XXXX horas  

 

DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços 

de conservação e limpeza de logradouros e vias públicas, pelo período de 12 (doze) meses, no Município 

de Cesário Lange. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
HORA/MÊS/ 

FUNCIONÁRIO 

QUANTIDADE 
FUNCIONÁRIO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 12 
MESES 

1 Prestação de 
Serviços de 
conservação e 
limpeza de 
logradouros e 
vias públicas. 
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A prestação do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados pela Contratante, através de 

cronograma físico, podendo ser alterado conforme necessidade da Administração, correndo por conta da 

contratada as despesas de transportes, seguros, tributos, equipamentos e materiais necessários à perfeita 

execução dos serviços, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, 

equipamentos de proteção individual. 

 

A empresa vencedora deverá possuir todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos 

serviços. O Fornecimento de equipamentos é por conta da Contratada e o fornecimento dos materiais 

para execução destes serviços é por conta da Contratante. 

 

 



 

 

  

 

 

I- Especificações dos Serviços: 

 

Os serviços deverão ser prestados em vias públicas, logradouros públicos, praças, áreas verdes, canteiros 

centrais de vias e áreas comuns. 

 

II – Considerações Gerais 

 

O serviço deverá ser executado de acordo com as especificações que se seguem, obedecendo aos 

detalhes fornecidos pela Prefeitura Municipal. 

 

O serviço será fiscalizado por técnicos pertencentes à Prefeitura Municipal, que serão doravante 

denominados como Fiscalização. 

 

O serviço será conduzido por pessoal pertencente à empresa Proponente vencedora, que será doravante 

denominada Contratada. 

 

Fica entendido que, as especificações e toda a documentação são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado 

e válido. 

 

A mão de obra a se empregar para a execução do serviço será sempre de inteira responsabilidade da 

Contratada, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados. 

 

A Prefeitura Municipal reserva-se ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações nas 

especificações, que impliquem na redução ou aumento do volume de serviços,baseando-se, para tanto, 

na relação dos preços unitários básicos e em quantidade levantadas pela fiscalização que poderão 

resultar até um total de 25%, para mais ou para menos, do valor contratual. 

 

As exigências e a função da fiscalização não eximem a Contratada das responsabilidades assumidas na 

execução dos serviços. 

 

A Contratada deverá manter na Cidade, pelo menos 01 (um) encarregado responsável, dando assistência 

diária ao seu pessoal durante a execução do Contrato. 

 

O encarregado será o responsável pela execução dos serviços, tendo autoridade para atuar em nome da 

Contratada e recebendo as instruções e decisões da Fiscalização. 

 

A Contratada deverá fornecer, a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas as informações 

relativas à execução dos serviços, sem que tal atitude implique em responsabilidade da fiscalização 

sobre a ação da mesma. 

 



 

 

  

 

Para os serviços que forem ajustados, caberá à Contratada fornecer todos os equipamentos mecânicos e 

ferramental para execução dos serviços e a contratar mão de obra idônea, de modo a reunir 

permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente que possa assegurar o progresso 

satisfatório aos serviços. 

 

A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à Prefeitura e ou a terceiros, por 

si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando a Prefeitura Municipal de 

toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

 

O prazo estabelecido para a execução dos serviços contratuais será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado ou renovado, conforme interesse da Administração, sempre fundamentado na Lei 8666/93 e 

alterações posteriores. 

 

A Contratada será responsável por requisitar e retirar em tempo hábil os materiais na Prefeitura 

Municipal. Consequentemente, ela não poderá solicitar prorrogações de prazo, nem justificar 

retardamento na conclusão dos serviços, em decorrência de fornecimento deficiente de materiais.  

 

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por: acidentes de trabalho, de execução de 

serviços contratados; uso indevido de patentes registradas; e, ainda que resultante de caso fortuito e por 

qualquer causa, pela destruição ou danificação do serviço em execução, até a definitiva aceitação do 

mesmo pela fiscalização, bem como pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por 

fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

 

Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos os valores de mão de obra, dos encargos sociais e 

fiscais, da administração, do lucro e de quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços; exceção 

feita nas ocasiões em que estiver explicito nesse memorial o fornecimento de material ou execução do 

serviço a cargo da Contratante.  

 

A Contratada deverá satisfazer, por sua conta, as obrigações relacionadas com as leis trabalhistas e 

sociais, com o seguro de acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a quitação das 

exigências municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serão apresentados à fiscalização quando 

exigidos. 

 

Todas as alterações que se fizerem necessárias e forem executadas no serviço deverão ser cadastradas 

pela Contratada em cópia digital das respectivas atividades, constituindo o serviço realizado, que deverá 

ser entregue à Prefeitura Municipal no término da mesma, sem lhe trazer nenhum ônus. 

 

A fiscalização considerará o serviço como entregue quando todas as atividades estiverem devidamente 

concluídas e aceitas pela mesma, livres de quaisquer encargos previdenciários, encargos sobre prestação 

de serviços e demais emolumentos prescritos por lei. 

 



 

 

  

 

A boa qualidade e perfeita eficiência dos trabalhos e instalações a cargo da Contratada - condição prévia 

e indispensável ao recebimento dos serviços – serão, sempre que necessários submetidos a verificações, 

ensaios e provas para tal fim aconselháveis. 

 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas, pela 

Contratada, providências suplementares necessárias à segurança e andamento dos serviços. 

 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços, total ou 

parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou 

outros. 

 

A Contratada deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar-lhe todos os 

esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento dos serviços, as peculiaridades dos 

diversos trabalhos e tudo o mais que a Fiscalização julgar necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ANEXO II 

 

(DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO) 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° XXX/20XX 

DATA DA REALIZAÇÃO: XX/XX/20XX  

HORÁRIO: a partir das XXXX horas  

LOCAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

MODELO 

 
 
 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa 

jurídica), interessada em participar no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial de nº 

XXX/20XX, da Prefeitura Municipal de XXXXXXXX, declaro sob as penas da Lei, que a (Nome da 

pessoa jurídica) atende a todos os requisitos solicitados no presente Edital e seus Anexos referentes à sua 

habilitação.  

 

 

 

 

......................................., ........... de ...................... de ........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

Pregão nº ..../2013 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

e-mail:                                                     CNPJ nº..................... 

 

Registro de preços para Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de capinação 

manual e mecanizada e sua limpeza, bem como conservação de prédios próprios municipais, com 

fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos e materiais necessários, pelo período de 12 (doze) 

meses, no Município de Cesário Lange, de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de 

Referência do Edital n.º ....21/2013. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
HORA/MÊS/ 
FUNCIONÁRIO 

QUANTIDADE 
FUNCIONÁRIO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 12 
MESES 

1 Prestação de 
Serviços de 
conservação e 
limpeza de 
logradouros e 
vias públicas. 
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DECLARAÇÃO 

 

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de 

seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

2 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na 

data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas 

administrativas, seguro, frete e lucro. 

 

Nome do Representante: 

Identidade nº: CPF nº: 

Local e Data: 

Assinatura:                                                                                            

Carimbo CNPJ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

ANEXO IV  

MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxxx/2.013 

PREGÃO (}PRESENCIAL) Nº ................/2013 

 

Aos .......... dias do mês de ............. do ano de dois mil e treze, na Prefeitura Municipal de Cesário 

Lange, situada na Rua ...................., nº ..., bairro .........., Cesário Lange, Estado de São Paulo, o Exmo. 

Prefeito Municipal, nos termos das Leis nºs. 8.666/93, 10.520/2002, e do Decreto Municipal nº 

xxxx/xxxx, das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no 

Pregão de Registro de Preços nº ....../2013, Ata de julgamento de Preços, publicada na Imprensa Oficial 

e homologada, as fls. ......... do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para 

Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de conservação e limpeza de 

logradouros e vias públicas, pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Cesário Lange, conforme 

consta do anexo, que passa a fazer parte desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) 

empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame acima numerado, 

como segue: 

 

Registro de preços para Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de 

conservação e limpeza de logradouros e vias públicas, pelo período de 12 (doze) meses, no Município de 

Cesário Lange, com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital n.º .........../2.013 

 

Item unidade Descrição Valor mensal Valor para 

12 meses 

1 SERVIÇO Contratação de empresa especializada para 
Prestação de Serviços de conservação e limpeza 
de logradouros e vias públicas, pelo período de 12 
(doze) meses, no Município de Cesário Lange,  

  

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

 

1º - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 

condições. 

 

2ª - PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo 

com as necessidades da Secretaria solicitante, contados a partir da retirada da Nota de Empenho ou da 

confirmação do recebimento do fac-símile . 

 

3ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado de forma parcelada, até o dia 05 

(cinco) de cada mês, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura emitida a cada mês em que os 

serviços serão prestados, as quais serão conferidas pelo Departamento responsável. As notas 



 

 

  

 

fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao beneficiário e seu vencimento ocorrerá 

em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.  

 

4ª – DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos 

e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na 

alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 

processo licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, o Proponente registrado será convocado pela prefeitura Municipal de Cesário Lange, para a 

negociação e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, será feita a devida alteração 

do valor registrado em Ata. 

 

Parágrafo Único – No caso do órgão licitador atrasar os pagamentos, estes serão atualizados 

financeiramente “pro rata die”, pelo índice IPC. 

 

5ª - DAS SANÇÕES: 

 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de São 

Paulo pelo prazo de até 5 (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, de 

17 de julho de 2002. 

 

2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor contratado, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

 

3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

 

6ª - CANCELAMENTO: O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 

estabelecidas no artigo 13 do Decreto n.º 2430/2011. 

 

7º - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, contado a partir da data da publicação desta Ata. 

 

8ª - INTEGRA A PRESENTE ATA PARA TODOS OS FINS O EDITAL, as propostas das empresas 

elencadas abaixo e a Ata da Sessão do Pregão. 

 

Cesário Lange, ___ de _________ de 2.013. 

 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange 

 

Detentor da Ata 
 
 
 



 

 

  

 

  



 

 

  

 

ANEXO V 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 

 

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na 

Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de 

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

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

.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e 

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

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

 

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

(estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº 

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

............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ---------- 

 

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 

especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2013, da Prefeitura Municipal 

de Cesário Lange, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, 

assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto 

à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------ 

 

 

.............................., ........ de ......................... de 2.013. 

 

 

 

 

Outorgante 
 



 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

.................................,................................................................................................................... inscrita no 

CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

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

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

 

 

..................., ....... de ..................... de 2.013. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 



 

 

  

 

Nome e assinatura do representante 

RG nº............................................... 

 

 

 

 

 

ANEXO VII  

DECLARAÇÃO – ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que 

a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 

licitatório da Pregão Presencial com Registro de Preços nº 21/2.013, realizada pela Prefeitura Municipal 

de Cesário Lange. 

 

 

 

 

 

 

 

.........................., ....... de ................. de 2.013. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

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

(representante legal) 

ANEXO VIII  

 

 

 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA 

 

 

 

 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

 

A empresa _________________________________________________CNPJ n.º 

____________________________, para fins de atendimento do requisito do Edital de Pregão Presencial 

n.º 21/2013, qual enseja a visita técnica para conhecimento dos locais e condições que dão conta do 

objeto desta licitação, CREDENCIA o (a) senhor (a) 

_________________________________________, portador da cédula de identidade n.º 

_____________________, responsável técnico pela empresa licitante, para que acompanhe a visita 

coordenada pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange-SP. 

 

 

 

 

.........................., ....... de ................. de 2.013. 

 

 

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

(representante legal) 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Atesto para os devidos fins de que a empresa acima mencionada realizou visita no dia _______de xxxxx 

de 2.013. 

 

 



 

 

  

 

 

_______________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

ANEXO IX 

MINUTA DE AUTORIZAÇÃO  

(SOMENTE AUTORIZADO COM NOTA DE EMPENHO DE DESPESA) 

Artigo 62 da Lei 8666/93 

 

 

Processo nº ...../2013 

PREGÃO (Presencial)  para REGISTRO DE PREÇOS Nº ....../2013 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  INFRAESTRUTURA 

BENEFICIÁRIO: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

Pedido de autorização nº: 

 

SOLICITAMOS A PROVIDÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SERVIÇO(S): 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO  VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

      

 

Local de Execução do serviço: Conforme cronograma físico da Secretaria requisitante. 

 

Cesário Lange, xx de xxxxxx de 2013. 

 



 

 

  

 

                                                                

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

ANEXO X 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Processo nº ..../2013 

PREGÃO (Presencial) para REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../2013. 

 

 Pelo presente instrumento, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE, 

CNPJ ..........................................................., com sede à ........................., ........, ....................../SP, neste 

ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXXXX, 

residente e domiciliado a XXXXXXX, Nº XXXXXX, Bairro XXXXXXXXX, Cesário Lange/SP, 

denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado à empresa XXXXXXXXXXXXX, CNPJ 

XXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXXXXXX, neste ato pôr seu representante 

legal XXXXXXXXX, RG XXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, formalizam entre si o presente ajuste, que visa a “Contratação de 

empresa especializada para Prestação de Serviços de conservação e limpeza de logradouros e vias 

públicas, pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Cesário Lange”, através de licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, com integral sujeição às 

normas consubstanciadas na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 23 

de junho de 1993, Decreto Municipal nº ...................../................. e suas alterações e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie e as seguintes cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

 

1.1 - Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de conservação e limpeza de 

logradouros e vias públicas, pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Cesário Lange, conforme 

Ata de Registro de Preços e Termo de Referência, anexos aos autos do processo. 

 

1.1.1- A prestação do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da 

contratação, podendo ser alterado conforme necessidade da Administração, correndo por conta da 

contratada as despesas de transportes, seguros, tributos, equipamentos e materiais necessários à perfeita 

execução dos serviços, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, 

equipamentos de proteção individual. 

 



 

 

  

 

1.1.2- A empresa vencedora deverá possuir todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos 

serviços. 

 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE PRESTAÇÃO DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

 

2.1- O objeto desta licitação deverá ser prestado conforme requisição de solicitação, contados a partir da 

assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições 

estabelecidas nos Anexo I deste Edital. 

 

2.2- A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 

condições.  

 

2.3 - Para instruir a formalização da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá providenciar e 

encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação, 

certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela 

Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se 

concretizar. 

 

2.4- Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem 

dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 

 

2.5- O licitante vencedor deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer ao órgão contratante para retirar a Nota de Empenho. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

3.1- 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;  

 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado;  

 



 

 

  

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1- O pagamento será efetuado de forma parcelada, até o dia 05 (cinco) de cada mês, mediante a 

apresentação da nota fiscal/fatura emitida a cada mês em que os serviços serão prestados, as quais serão 

conferidas pelo Departamento responsável.  

 

4.2- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.  

 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

5.1- O prazo da vigência da Ata de Registro de Preços o período de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data da Ata da mesma.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1- O valor estimado do presente contrato é de R$ _____ (______).  

 

6.2 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no Orçamento vigente, na classificação abaixo: 

 

DESPESA: Secretaria Municipal de Administração e Gestão – Encargos Diversos da Administração – 

Manutenção de Enc. Diversos – 02.03.01.04122003.2.003.3.3.90.39 – Fonte 01 – conta 103 / Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura – Dpto de Desenvolvimento Político e Pedagógico – Manutenção de 

Creches e EMEIS – 02.05.01.123610012.2.011.3.3.90.39 – Fonte 01 – conta 191 / Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura – Dpto de Desenvolvimento Político e Pedagógico – Manutenção no Ensino 

Fundamental – 02.05.01.123610013.2.012.3.3.90.39 – Fonte 1 – conta 162 / Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura – Dpto de Gestão Administrativa – Manutenção no Ensino Fundamental – 

02.05.01.123610013.2.012.3.3.90.39 – Fonte 1 – conta 224 – Quese / Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura – Dpto de Gestão Administrativa – Manutenção no Ensino Fundamental – 

02.05.123610013.2.012.3.3.90.39 – Fonte 02 – conta 252 – FUNDEB / Secretaria Municipal de Saúde – 

Dpto de Assistência a Saúde – Manutenção da Saúde Pública – 02.06.01.103010016.2.015.3.3.90.39 – 



 

 

  

 

Fonte 1 – conta 328 / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Dpto de Esportes – 

Manutenção do Dpto de Esportes – 02.07.03.278120019.2.020.3.3.90.39 – Fonte 1 – conta 428 / 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos Infraestrutura – Serviços Urbanos – Manutenção de Serviços 

Urbanos – 02.08.01.154520020.2.021.3.3.90.30 – Fonte 1 – conta 459 / Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos Infraestrutura – Serviços Estradas Rodagens Municipais – Manutenção das Estradas – 

02.08.01.15420020.2.021.3.3.90.30 – Fonte 1 – conta 487 / Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 

Infraestrutura – Dpto de Trânsito – Manutenção do Dpto de Trânsito – 

02.06.01.103010022.2.023.3.3.90.30 – Fonte 01 – conta 519, consignada no orçamento vigente. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

7.1- Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Pregão 

Presencial de nº ...../2013 e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federais e municipais 

sobre as licitações, cabe a CONTRATADA: 

 

a) Designar, por escrito, o funcionário responsável para resoluções de eventuais ocorrências durante a 

execução deste contrato, relativos aos recebimentos dos bens adquiridos; 

 

b) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 

necessários; 

 

c) Responder pelos encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 

execução deste contrato, nos termo do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

d) Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observações realizadas pela 

CONTRATANTE. 

 

e) A CONTRATADA deverá possuir todos os equipamentos necessários à perfeita execução do serviço. 

 

f) Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados e possuir equipamentos para proteção 

individual. 

  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

8.1- Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste 

contrato, cabe ao CONTRATATANTE: 

 

a) Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

 



 

 

  

 

b) Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 

ser solicitados. 

 

c) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor resultante da prestação dos serviços, nas formas e 

prazos estabelecidos neste Termo de Contrato; 

 

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

f) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 

 

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFÊRENCIA DOS 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

9.1- A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste certame, bem 

como cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS BENS CONTRATADOS 

 

10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO 

 

11.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de 

Cesário Lange, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e Decreto Municipal nº 2430/2011. 

 

11.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas 

na Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CRC 

da Prefeitura Municipal de Cesário Lange.  

 

11.3- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução parcial ou total 

do ajuste: 

 

a) multa de 0,5% (meio por cento) ao dia em relação ao valor global contratado, no caso de atraso nos 

serviços contratados, sem motivo devidamente justificado e aceito pela Administração, até o prazo 



 

 

  

 

máximo de 15 (quinze) dias. 

 

b) pelo descumprimento das demais disposições editalícias e das constantes no termo de contrato, multa 

de 2% (dois por cento) em relação ao valor global contratado. 

 

c) pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global contratado. 

 

d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da licitante vencedora recusar-

se a receber a ordem de serviços ou descumprimento total da obrigação assumida;  

 

11.4- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 
 
11.5- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a 

possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.6- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou ainda, 

quando for o caso, cobrados judicialmente. 

  

11.7- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

 

11.8 - A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento da 

execução do objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, sem 

prejuízo das multas previstas no ato convocatório, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 

§ 1º - As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a outra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCIÇÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 

DO CONTRATANTE 

 

12.1- Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas no 

artigo 75 e 82 da Lei Estadual 6.544/89, e artigos 77 a 80, e 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

atualizações. 

 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, nos casos 

de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações e artigo 

77 da Lei Estadual 6.544/89. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1- Fica ajustado ainda que: 



 

 

  

 

 

a) Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estive transcritos: 

 

b) O Edital de Pregão Presencial de nº ...../2013. 

 

c) A proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

d) A Ata de Registro de Preços nº ......./2013. 

 

13.2 – Aplicam-se as omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002; Decreto Municipal nº 2430, de 04 de abril de 2011; Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, 

e suas atualizações; e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

3 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

o foro da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo. 

 

 

Cesário Lange, ___ de __________ de ____ 

 

 

______________________    ______________________ 

CONTRATANTE     CONTRADADA 

 
_____________________    ______________________ 

TESTEMUNHA 01     TESTEMUNHA 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

Modelo 

Secretarias participantes, com indicação dos endereços dos locais para execução dos serviços. 

 

PROCESSO Nº 40/2013. 

PREGÃO Nº21/2013 

 

LOCAIS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

REQUISITANTES: 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Local- Prefeitura Municipal de Cesário Lange- Responsável: Robson Merlin 

Garagem Municipal- Responsável: Maruild Alves de Almeida 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

Local- Prefeitura Municipal de Cesário Lange-Responsável:Ellen Ferreira 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  

Local: Prefeitura Municipal de Cesário Lange- Responsável: Eliane Coelho Teodoro Aires 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Local: Rua Francisco Ribeiro da Silva, 225- Responsável: Claudia Maria Reimmann Baston 

DEPARTAMENTO MUNICPAL DE TRÂNSITO: 

Local: Praça Padre Adolfo Testa- Responsável: Marcio Antonio Nocette 

Prazo de vigência: período de 12 (doze) meses 

Local de Prestação do serviço: (Conforme cronograma físico). 

Cesário Lange, 22 de julho de 2013. 



 

 

  

 

 

 

__________________________________ 

Secretaria Requisitante 


