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PREGÃO PRESENCIAL Nº044 /2019  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°143 /2019 

EDITAL Nº062/2019 

 

A PREFEITURA DE IGUAPE, estabelecida à Avenida Adhemar de  Barros,  n.º 1.070–  Porto  
do   Ribeira   –   Iguape/SP,   inscrita   no   CNPJ/MF   sob   o   n°   45 . 550 . 167 / 0001 - 64 
, através do Senhor Prefeito, WILSON ALMEIDA LIMA, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade  de  

PREGÃO  PRESENCIAL,   do  tipo MENOR PREÇO GLOBAL – Processo nº143/2019, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO:VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E 
AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS  DE RUAS E AVENIDAS. 
As especificações detalhadas encontram-se no ANEXO I deste edital. 

 
A Administração não emitirá qualquer nota de empenho sem prévia existência do respectivo 

crédito orçamentário. 

 
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a  Lei Federal  nº 10.520, de 17  de julho 

de 2002, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993,   com  as  

alterações   posteriores   e   Artigos   42,   43,   44,   45   e   46   da Lei Complementar  123,  

de  14  de  dezembro  de  2006,  Lei  Complementar  nº  147 de 07 de agosto de 2014. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e ANEXOS, 
que dele fazem parte integrante. 

 
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, declaração de microempresa 

ou empresa de pequeno porte (se for o caso) e os envelopes contendo  a proposta e os documentos 

de habilitação serão recebidos até ás 09h30m do dia 10/12/2019,  no seguinte endereço: 

Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070 – Bairro Porto  do Ribeira – Iguape/SP – Setor 

de Protocolo desta Prefeitura. 

 
O INÍCIO do CREDENCIAMENTO se  dará no dia  10/12/2019 a partir das 10h00 e o 

TÉRMINO do CREDENCIAMENTO, se dará com a abertura do primeiro Envelope – Proposta 

de Preços,  com início previsto para às 10h30m. Este horário poderá  ser dilatado, desde que 

haja licitantes presentes a serem credenciados. 

 

VISITA TÉCNICA 

 

a) A visita técnica é facultativa. A empresa interessada poderá fazer uma visita técnica ao  

local onde será executado o serviço. A equipe técnica do Departamento de Obras da Prefeitura 

Municipal de Iguape ficará a disposição das licitantes até 24 horas antes da data de realização 

da licitação, através do Telefone (13) 3848-6810, ramal 6833, para agendar um horário para  
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acompanhar o responsável técnico designado pela empresa interessada em participar do 

presente certame, na visita técnica a ser realizada no local onde as obras serão executadas, 

ficando estabelecido como local de saída a sede do Departamento de Obras sito à Avenida 

Adhemar de Barros, n.º 1.070– Porto do Ribeira– Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

45.550.16 7/0001 - 64 .  

 

a.1) A visita técnica representará a oportunidade para as licitantes interessadas conhecerem as 

características e especificações, condições especiais ou dificuldades que possam interferir na 

execução dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas que 

acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais. Assim sendo, caso a 

licitante que venha a ser contratada, não tenha realizado a visita, não poderá deixar realizar o 

serviço nos termos e condições pactuadas, sob a alegação de não ter tido ciência de tais 

condições. 

 

a.2)  Caso a licitante realize a vistoria a declaração será expedida pelo Departamento de Obras 
e Serviços , sendo esta assinada por representante legal da licitante que vistoriou as instalações, 
comprovando estar ciente das informações técnicas e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações do objeto da licitação. 

 
A sessão de processamento do pregão será realizada no seguinte local e endereço: 

PREFEITURA   DE  IGUAPE  –  Auditório,  sito  a  Avenida  Adhemar  de Barros,1.070 – 

Porto do Ribeira – Iguape/SP, iniciando-se no dia 10/12/2019 com início previsto para às  

1 0 : 0 0  e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados 

nos autos do processo em epígrafe. 

Os envelopes contendo a Proposta, os documentos de Habilitação, a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação e a declaração de microempresa ou empresa de 

pequeno porte (se for o caso), serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública 

de processamento do Pregão, conforme a seguinte programação: 

A programação acima e seus respectivos horários poderão sofre alterações em virtude do 

desenvolvimento da sessão. O Pregoeiro informará previamente a mudança da programação e 

dos horários para ciência de todos os participantes. 

 

 

Recebimento da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação, A Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte (se for o caso) e Envelopes de Proposta e Habilitação: até o dia 
10/12/2019. 
CREDENCIAMENTO: início às 10h00 do dia 10/12/2019. 

 
TÉRMINO DO CREDENCIAMENTO se dará com a abertura do primeiro 
Envelope – Proposta de Preços, com início previsto para as 10h30. Este 
horário poderá ser dilatado, desde que haja licitantes presentes a serem 
credenciados. 

 
INÍCIO PREVISTO DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 do dia 23/08/2017. 



Pregão Presencial nº044 - Folha nº 3 
 

  

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br   

 

 
 

 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 

COMPREENDENDO:VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, 

PINTURA DE GUIAS BRANCAS  DE RUAS E AVENIDAS, conforme especificações constantes 

no ANEXO I, que integra este Edital. 

1.2- O valor estimado global MENSAL é de R$ 437.503,44 (quatrocentos e trinta e sete mil 

, quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos) perfazendo o valor global ANUAL 

de  R$ 5.250.041,24 (cinco  milhões, duzentos e cinquenta mil, quarenta e um reais e 

vinte e quatro centavos ,conforme estimativa prévia de preços constante no Processo 

Administrativo nº143/2019. 

1.3-As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no 

orçamento vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte 

classificação econômica: 

1.4 - Funcional Programática: 04.122.0003.2004; Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 

029; Destinação de Recursos: 01.110.00; Funcional Programática: 15.451.0007.1007; 

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 055; Destinação de Recursos: 01.110.00; Funcional 

Programática: 15.451.0010.2077; Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 067; Destinação 

de Recursos: 01.450.00; Funcional Programática: 18.541.0006.2440; Categoria Econômica: 

3.3.90.39.00; Ficha 0208; Destinação de Recursos: 01.110.00; Funcional Programática: 

15.451.0007.1007; Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 055; Destinação de Recursos: 

01.110.00; 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1- Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam às exigências de habilitação. 

2.2. – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução; 

a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão apresentar, 

o 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, 

conforme Súmula nº 50 do TCSP. 

a.2) 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 

econômicofinanceira estabelecidos no edital. ” 

b) De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de  

          contratar com a PREFEITURA DE IGUAPE, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº     
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8.666/93; 

c) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 

Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93; 

d) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre 

si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo; 

e) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 

2.3. – A participação no presente certame implica na inexistência de sanção de declaração 

de inidoneidade, respondendo por má fé a participação nesta condição. 

3.- DO CREDENCIAMENTO 

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

a) Tratando-se de representante legal, (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o 

estatuto social, contrato social 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, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do  qual  constem poderes 

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

interposição, bem como 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. 

3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

3.2.1- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada 

3.2.2.– O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 

credenciado; 

3.3- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

3.4– O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 

não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção 

de interpor ou de renunciar ao direito de  interpor recurso, ficando mantido,  portanto,  o  preço  

apresentado  na  proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das  

propostas  e apuração do menor preço. 

3.5- A título de sugestão, o Edital traz em seu ANEXO IV, modelo de credenciamento. 

 
4- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO  

 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO,  DA DECLARAÇÃO  DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, DA PROPOSTA, E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

4.1. - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
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modelo estabelecido no ANEXO V do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 

2. 

4.2. – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

4.2.1. – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

da preferência prevista na Lei Complementar nº  123/06,  que  deverá  ser feita de acordo com 

o modelo estabelecido no ANEXO  VII deste  Edital,  e apresentada fora dos Envelopes nº 1 

(Proposta) e nº 2 (Habilitação). 

4.2.2. - A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas em lei, mediante o devido processo legal,  e implicará, também, a inabilitação do 

licitante,  se  o  fato  vier  a  ser  constatado  durante o trâmite da licitação. 

4.2.2.1. - A falta de apresentação da Declaração exigida no item 4.2.1 ou sua 

imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da 

Lei Complementar nº 123/06. 

4.3- 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: 

 
A PREFEITURA DE IGUAPE ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 044/2019 PROCESSO Nº143/2019 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA AS 10h 00 do dia 10/12/2019 

NOME DA PROPONENTE: 

 
A PREFEITURA DE IGUAPE ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 044/2019 PROCESSO Nº143 /2019 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA AS 10h00 do dia 10/12/2019 

NOME DA PROPONENTE: 

 
4.4- A proposta deverá ser elaborada preferencialmente, em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões  técnicas de  uso corrente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou  entrelinhas  e  ser  datada,  e assinada pelo representante legal 

da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, preferencialmente com suas páginas 

numeradas sequencialmente. 

4.5- Os documentos necessários à habilitação e credenciamento deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião  de Notas, cópia acompanhada 

do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, cópia 

autenticada de publicação  por  órgão  da  Imprensa Oficial, conforme artigo 32 da Lei Federal 

nº 8666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8883/94, ou ainda emitidos via INTERNET, 

condicionados à verificação da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio. 

 
5- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
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5.1 A proposta de preço deverá ser elaborada conforme o modelo do Anexo II deste 

Edital, que deverá conter os seguintes elementos: 

5.1.1 A denominação; CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço/CEP, 

telefone/fax, e-mail, data e assinatura do representante legal da licitante; 

5.1.2 Número do Pregão; 

5.1.3 Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 

do Termo de Referencia – ANEXO I deste Edital; 

5.1.4 Preço global total MENSAL E ANUAL , em moeda corrente nacional, em algarismos, 

apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

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

natureza, encargos trabalhistas e previdenciários e todas as despesas, diretas ou indiretas. 

5.1.5 Prazo de validade da proposta, de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

5.2 – Não serão admitidas ofertas de serviços que não atendam as especificações 

mínimas do objeto licitado e contendo mais de  uma  cotação para o item sob pena de 

desclassificação do item e/ou da proposta. 

 

5.3. O preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais  e 

permanecerá fixo e irreajustável, exceto na ocorrência dos fatores de que trata o § 8º, do Artigo 

65, da Lei 8.666/93. 

5.4 Toda documentação apresentada deverá estar LEGÍVEL, para dirimir dúvidas, 

a Equipe de Apoio, ou Pregoeiro poderá exigir a apresentação dos documentos originais ou 

autenticados. 

5.4.1 – A licitante deverá observar os descritivos constantes deste edital, a 

apresentação de proposta subentende que o licitante observou os descritivos e que 

cumpre plenamente as exigências do edital. 

5.5 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista para o item deste Edital. 

5.6 - Caso haja erro de multiplicação e/ou soma na proposta apresentada, esta 

será corrigida considerando os valores unitários como corretos, ato em que o Pregoeiro 

fará constar na ata de julgamento. 

5.7 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita  execução  do  objeto desta  

licitação, será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante 

pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

5.8 As empresas deverão apresentar junto com o orçamento a planilha de 

Composiçaõ do BDI(modelo anexo E-I –termo de referência), levando em consideração o valor 

máximo do BDI apresentados nas planilhas de composição de estimativas ANEXOS D-I e D-II 

acima.  

 

5.8-1 A empresa vencedora deverá apresentar a proposta e planilha de Composiçaõ do BDI 

readequadas com o valor que for declarada  no certame.  

 

5.9-O valor estimado global MENSAL é de R$ 437.503,44 (quatrocentos e trinta e sete mil 
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, quinhentos e três reaise quarenta e quatro centavos) perfazendo o valor global ANUAL 

de  R$ 5.250.041,24 (cinco  milhões, duzentos e cinquenta mil, quarenta e um reais e 

vinte e quatro centavos ,conforme estimativa prévia de preços constante no Processo 

Administrativo nº143/2019. 

5.9.1- A Administração municipal irá comparar os preços ofertados com os valores apurados 

em sua pesquisa de mercado. Ficam franqueadas vistas aos autos. 

 Os subitens 5.9 e 5.9.1. encontram amparo no Art. 3º da Lei 10.520/02 (fase 

preparatória do Pregão). 

 
6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 “HABILITAÇÃO” 

6.1 – Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a: 

6.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.1.1. - Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 6.1.1. não precisarão 

constar no Envelope nº 02 “Habilitação”, se tiverem  sido apresentados  para o credenciamento 

neste Pregão. 

 

6.1.2- REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Tributos Federais; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa quanto a Dívida Ativa da União, 

dentro do prazo de validade. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do 

licitante: pela apresentação da Certidão relativa aos Débitos Municipais (mobiliários), dentro do 

prazo de validade. 

d) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social “CND” – Certidão Negativa ou 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito – Via Sistema Informativo (INTERNET) da 

Previdência Social (INSS) – dentro do prazo de validade. 

As regularidades constantes nas alíneas “b” e “d” poderão ser comprovadas 

concomitantemente através da nova certidão, regulamentada pela Portaria 358 de 05/09/14 
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e Decreto 8302 de 04/09/2014. 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio das certidões 

negativas ou positivas com efeitos negativos referente aos débitos não inscritos, bem como 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Fiscais relativos ao 

ICM/ICMS inscritos na Dívida Estadual, expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios da 

Fazenda, ou certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03 de 13 de Agosto 

de 2.010 (Procuradoria Geral do Estado – Coordenadoria da Dívida Ativa); ou ainda, Certidão 

de Isento emitido pela Receita Estadual. 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do “CRF” 

– Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, Certidão 

Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito dentro do prazo de validade. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

TRABALHISTAS, OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS 

TRABALHISTAS (CNDT) – expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com data de validade 

de no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. 

 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência, 

expedida pelo distribuidor da sede do(a) proponente, ou execução patrimonial, expedida no 

domicílio do(a) licitante. 

a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão 

apresentar, o 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, conforme Súmula nº 50 do TCSP. 

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 econômicofinanceira estabelecidos no edital. ” 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser  

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

c) Será considerada em boa situação financeira a licitante que demonstrar possuir 

resultado igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero) em cada um dos seguintes índices: 
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b.1.1) Índice de Liquidez Geral (LG) 

Para o Índice de Liquidez Geral, a empresa deverá demonstrar índice igual ou superior a 1,00; 

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo  

LG = ------------------------------------------------------------ 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

b.1.2) Índice de Solvência Geral (SG) 

Para o Índice de Solvência Geral, a empresa deverá demonstrar índice igual ou superior a 

1,00; 

Ativo Total 

SG = --------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

b.1.3) - Índice de Liquidez Corrente (LC) 

Para o Índice de Liquidez Corrente, a empresa deverá demonstrar índice igual ou superior a 

1,00; 

Ativo Circulante 

LC = --------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 

 

 

d) Caso o índice do item b.1. subitem "b.1.1" do edital seja menor que 1,0 (um 

vírgula zero), a licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido igual ou 

superior a 10% do Valor estimado da contratação para o certame. 

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características,com o objeto da licitação, que deverá ser apresentada através de no mínimo 01 
(uma) certidão, ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execuçãosatisfatória de serviços semelhantes às licitadas. Para comprovação da 
capacidade técnicaoperacional a licitante deverá comprovar os quantitativos abaixo, conforme 
estabelecido na súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

a.1) A Prefeitura Municipal de Iguape reserva-se o direito de fazer diligência (caso julgue 
necessário) quanto as informações contidas no Atestado de Capacidade Técnica. 

SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de 
comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 

30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução 
de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim 



Pregão Presencial nº044 - Folha nº 10 
 

  

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br   

 

 
 

consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que 

venha devida e tecnicamente justificado. 

 
 

 

6.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 

7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, conforme modelo do 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 Pública de qualquer esfera de Governo. (Modelo Anexo VI). 

c) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do 

Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da licitação. (Modelo Anexo VI) 

d) Indicação do responsável, ou responsáveis que assinarão a Ata de Registro de 

Preços, com a qualificação completa e cargo que ocupa, ou ocupam na empresa, nº do CPF e, 

se procurador o instrumento de mandato. (Modelo Anexo VI) 

e) Indicação das informações bancárias da conta-corrente da empresa, constando: o 

nome do Banco, Agência e nº da conta corrente / pessoa jurídica (Anexo VI). 

f) ) DECLARAÇÃO (modelo anexo IX do edital) da licitante de que apresentará no momento 

da assinatura do contrato,documentos dos veículos exigidos no item 3.2.1.1. do Termo de 
Referência, comprovando que osmesmos atendem as exigências. Caso o veículo não esteja em 
nome da contratada, esta deverá apresentar junto com os documentos, compromisso hábil 
(contrato de locação), devidamente registrado em cartório demonstrando que os equipamentos 
estarão disponíveis e vinculados ao contrato, objeto deste pregão, conforme item 3.2 inciso III 
do Termo de Referência (Anexo I). 

EDITAL 50,00%

1 Varrição

1.1 À 1.6 TODOS OS SETORES m 890.253,52 445.126,76

1.7
Raspagem, coleta e destinação de material

sedimentado  em  sarjetas
m² 51.171,56 25.585,78

2 Capina, Roçada e Poda

2.1 Capina periódica mensal m² 132.834,78 66.417,39

2.2 Roçada m² 172.471,07 86.235,54

2.3 Poda arbustiva unid. 20,00 10,00

3 Pintura

3.1 Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) m² 51.938,78 25.969,39

4 Outros Serviços 

4.1 Limpeza e desobstrução de bocas de lobo e de leão Unid. 392,00 196,00

4.2
Coleta e transporte do material resultante de varrições 

e capina, com deposição no vazadouro municipal 
m³ 1.711,50 855,75

QTD/MÊS
Ìtem Descrição Unid.
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6.2- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 

6.2.1- Todos os documentos expedidos pelo licitante  deverão  estar  subscritos  por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

6.2.2- A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de 

sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

6.2.3- Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 

preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

6.2.4- 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. 

6.2.5- Os documentos deverão, se possível, ser apresentados ordenadamente, numerados 

sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

6.2.6- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com 

CNPJ da matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, 

exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente 

emitidos apenas  em  nome  da  matriz  ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da 

empresa. 

6.2.7- A entrega de  documento  de  habilitação  que  apresente  falha  não  sanável  na sessão 

acarretará a INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade 

fiscal das microempresas e empresas de  pequeno  porte, quando se aplicará o disposto no 

subitem 7.14. deste edital. 

6.2.8- O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos  

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

meio eletrônico, devendo para todos os fins, constar as chaves de autenticação para que se 

possa verificar a autenticidade dos mesmos. 

 
7- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 

7.1 – Na data, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se  com  o  credenciamento  dos  interessados  em participar 

do certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos. 

7.1.1 – Será feita a conferência dos documentos de credenciamento  das interessadas  e 

recebidos pelo  Pregoeiro  os  Envelopes  nº 01  –  “PROPOSTA DE PREÇO”  e nº  02 – 

“HABILITAÇÃO”. 

7.1.2- Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

7.1.3- Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da 

Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes presentes. O Encerramento do 

credenciamento se dará com a abertura do primeiro envelope de proposta de preços. Aberto o(s) 

envelope(s) proposta seus  conteúdos  serão analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que 

tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
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7.2- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus ANEXOS. 

7.2.1- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste 

edital e seus anexos, considerando-se como tais  as  que  não possam ser atendidas na própria 

sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante, sendo 

desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

c) Apresentarem Irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento; 

d) Não atenderem às disposições do Edital ou Consignarem vantagens ou condições nele não 

previstas; 

e) Forem manifestamente inexequíveis; 

f) Cuja proposta não atenda à especificação do Edital. 

7.3. - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios; 

a) Seleção da proposta de menor preço  e  as demais  com  preços  até  10%  (dez  por cento) 

superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão  

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até  o máximo de 03 (três). No 

caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente  

do número de licitantes. 

7.3.1. - Para efeito de seleção será considerado o preço global mensal . 

7.4- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da  proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços. 

7.4.1- 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. 

7.5– Os lances deverão ser formulados em valores global mensal , distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução  mínima entre os lances de R$ 10,00 

(dez reais). 

7.5.1- Os licitantes poderão fazer consultas à empresa, no tempo máximo de 03 (três) minutos, 

a partir da autorização do Pregoeiro. 

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

declinarem da formulação de lances. 

7.7- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas, na ordem crescente dos 

valores, considerando-se para as selecionadas  o  último  preço ofertado. Com base nessa 

classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte 

preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

7.7.1.- O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 

proposta de menor valor, dentre aqueles cujos mesmos sejam iguais ou superiores até 5% (cinco 
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por cento) ao valor da proposta melhor  classificada,  para que apresente preço inferior ao da 

melhor classificada, no prazo de 05  (cinco)  minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

7.7.1.2. - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver proposta empatadas, nas 

condições do subitem 7.7.1. 

7.8 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta  melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 

classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 

propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.7.1. 

7.9- Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata      o subitem 

7.7, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será  assegurado o direito de 

preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 7.10- O Pregoeiro poderá negociar 

com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos subitens 7.7.1 e 

7.8, ou, na falta desta com base na classificação de que trata o subitem 7.7., com vistas à 

redução do preço. 

7.11- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade  do menor preço,  

decidindo motivadamente a respeito. 

7.11.11-  A  aceitabilidade  será  aferida  a  partir  dos  preços  de  mercado  vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

7.12- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta nos respectivos cadastros. 

7.12.1- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

7.12.2- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condições de participação. 

7.12.3- Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do  licitante  detentor da 

proposta classificadas em primeiro lugar será verificada. 

7.12.4- Considerada aceitável a oferta de menor preço e verificada a inexistência de sanções, 

será aberto o Envelope nº 02, contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

7.13. - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser sanadas na sessão  pública  de processamento  do  Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

a) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

7.13.1- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser  anexados  aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico,  salvo  impossibilidade devidamente 

justificada. 

7.13.2- A Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos meios 

eletrônicos,  no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.14– Para habilitação de microempresa ou empresa de pequeno porte, será obrigatória a 

apresentação dos  documentos  indicados  no  subitem  7.1.2,  alíneas “a” a “f”, do item 7 
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deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições  impeditivas à referida comprovação. 

7.14.1- Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 

7.14 deste item 7 deverá comprovar regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 7.14.2- A comprovação de que 

trata o subitem 7.1.2 do item 7 deverá ser efetuada mediante  a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas,  no prazo de 

05 (cinco)  dias úteis, contando a  partir do momento em que a licitante foi declarada vencedora 

do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

7.14.3- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.14.2., implicará 

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

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 4º, inciso 

XXIII da Lei nº 10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º). 

7.15- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 

o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade  e,  em  caso  positivo,  verificará as condições de habilitação e assim  

sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

7.16- Todos as propostas e documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão 

serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 7.17- Os envelopes 

não abertos, contendo os documentos de habilitação, ficarão à disposição para retirada no Setor 

de Licitação da Prefeitura de Iguape – Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070 – Porto do Ribeira 

– Iguape/SP, durante  30 (trinta) dias após a publicação da homologação. Os envelopes não 

retirados neste prazo serão inutilizados. 

7.18- Se não houver tempo suficiente para abertura dos envelopes Proposta e Documentação 

em um único  momento,  ou  ainda,  se  os  trabalhos  não  puderem  ser concluídos e/ou 

surgirem  dúvidas  que  não  possam  ser  dirimidas  de  imediato, os motivos serão consignados 

em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

7.19- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas, da documentação e declarações apresentadas, devendo os 

licitantes atender às solicitações no prazo  por  ele estipulado, contado do recebimento da 

convocação. 

8  – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

8.1. – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 

propostas/habilitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão. 

8.1.1. – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá  no  

prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

8.1.2. – Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão efetuadas as alterações 

necessárias e será, oportunamente, designada nova data para a realização do certame. 

8.1.3. – As impugnações deverão ser protocolizadas dentro do prazo legal, e poderão ser 

encaminhadas por e-mail, desde que o seu original seja encaminhado  ao  Setor de  Licitações  
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da  Prefeitura  de  Iguape  sito  à  Avenida  Adhemar  de  Barros, 

1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, num prazo de até 02 (dois) dias  úteis a contar do envio do 

fax/e-mail. 

 
9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

9.1. - No final da sessão, a licitante  que  quiser  recorrer  deverá  manifestar  imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

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

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2. - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 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. 

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

devidamente informado à autoridade competente. 

9.4. - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

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

insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6. – A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a 

termo em ata. 

9.7. – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 

Compras e Licitação – PREFEITURA DE IGUAPE, nos dias úteis no horário de 08:00 ás 11:00  e  

das  14:00  às  16:30  horas.  Não  serão reconhecidos  os recursos interpostos, vencidos os 

respectivos prazos legais. 

9.8. - A adjudicação será feita considerando-se o MENOR PREÇO GLOBAL mensal. 

 
10 - DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1.1- Homologado o resultado da licitação, a PREFEITURA DE IGUAPE, respeitada a 
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para a assinatura do Termo de Ciência e Notificação (ANEXO VIII) e o Contrato 
(ANEXO III), que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

 
10.1.2- A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer ao Setor de Compras e Licitação – P a ç o  M u n i c i p a l , à Avenida 

Adhemar de Barros, n.º 1.070 – Porto do Ribeira – CEP 11.925-000 – Iguape/SP, para 
assinar o Contrato e Termo de Ciência e Notificação. 
10.1.2.1 No ato da assinatura  Do contrato a empresa vencedora do certame deverá 
apresentar o que segue: 

 

a) documentos dos veículos exigidos no item 3.2.1.1. do Termo de Referência, caso o 

veículo não esteja em nome da contratada, esta deverá apresentar junto com os 
documentos, compromisso hábil (contrato de locação), devidamente registrado em  
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cartório demonstrando que os equipamentos estarão disponíveis e vinculados ao 
contrato, objeto deste pregão, conforme item 3.2 inciso III do Termo de Referência (Anexo 

IX). 
 

10.1.3– O não cumprimento do disposto nos itens 10.1.2 e 10.1.2.1 acima, onde a 
Adjudicatária se recuse a assinar o Contrato e/ou Termo de Ciência e Notificação, 
injustificadamente, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e 
assim sucessivamente, ficando a Adjudicatária sujeita à aplicação das sanções e penalidades 
previstas no item 14 deste Edital. 
 
10.1.4- No ato da assinatura do Contrato, a adjudicatária se obriga a assinar o Termo de 
Ciência e Notificação, que estará sujeito à remessa ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, conforme Instrução nº 002/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
10.1.5– O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da 

Lei nº 8.666/93. 

 
10.1.6- O preço a d j u d i c a d o  poderá ser revisto em decorrência de eventual redução  
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo 
à PREFEITURA DE IGUAPE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 
10.1.7- Quando o preço inicialmente adjudicado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá: 
 
a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado no mercado; 
 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
10.1.8- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
PREFEITURA DE IGUAPE poderá: 
 
a) acatar pedido de reajuste dos preços, mediante aprovação do requerimento 
devidamente acompanhado das devidas comprovações; 

 
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de execução; e 

 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
10.1.9- Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá proceder à 
revogação do Contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
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10.2—DAGARANTIA 

10.2.1 – Como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais ora 

assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venhama ser aplicadas, a 

CONTRATADA se obriga a prestar seguro garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor do Contrato e Aditivos de Valores (caso ocorram), no prazo de até 10 dias, após 

a assinatura do termo de contrato/aditivo, que lhe será devolvida após o término davigência 

contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas por 

ventura aplicada e ainda não-pagas pela contratada. 

 

10.2.2.- O atraso na apresentação, apresentação defeituosa, ou até mesmo a não 

apresentação da Garantia no prazo estipulado no item 10.2.1. poderá sujeitar a empresa 

à aplicação das sanções previstas no item 14 do edital. 

 
 11– PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

11.1.1- A Licitante Vencedora uma vez CONTRATADA, se e obriga a dar início aos serviços 

objeto da presente Licitação, num prazo de, no máximo, 05 (cinco) dias a contar da data da 

assinatura da Ordem de Serviço. 

11.1-2- A CONTRATADA obriga-se a manter os compromissos assumidos pela 

apresentação de sua Proposta Comercial ANEXO II  e o Termo de Referência ANEXO I do 

edital que  deu origem ao presente instrumento, com a execução dos serviços objeto do presente 

certame sob a fiscalização e orientação do Departamento de Obras da CONTRATANTE. 

11.1.3- O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, 

permanecerá válido por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de ciência pela 

CONTRATADA na A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, emitida pela fiscalização da 

CONTRATANTE.; podendo ser prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se 

houver necessidade e interesse da CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; 

sendo necessário para tanto, a elaboração de um termo aditivo, a ser assinado por ambas as 

partes. 

 
12- DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

12.1- A Licitante Vencedora não poderá protocolizar a nota fiscal, ou fatura antes do 
recebimento e conferência da medição, como “de acordo” por parte da fiscalização exercida 
pelo Departamento de Obras e Serviços Municipais do Órgão Licitante. A Nota Fiscal/Fatura 
emitida pela Licitante Vencedora, deverá ser entregue no setor de obras para conferência e 

encaminhamento para o seu ateste, de acordo com a medição apresentada. 
 
12.1.2-- O pagamento ocorrerá mediante a apresentação da fatura que deverá estar 
acompanhada do relatório da empresa constando a descrição e quantificação dos serviços 
executados no mês.  
  
12.1.3- Caso a empresa deixe de realizar a limpeza em algum local determinado, constante do 
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anexo – I TERMO DE REFERÊNCIA, ou realizar de forma inadequada, será descontado de seu 
pagamento os serviços não realizados, ou realizado de forma insatisfatória. 
 
12.1.4- O pagamento da Nota Fiscal seguirá o Cronograma de Desembolso estabelecido pela 
CONTRATANTE, sendo efetuado até 30 (trinta) dias da emissão da fatura; desde que a mesma 
seja entregue, devidamente atestada, no Departamento de Obras e serviços, com até 05 (cinco) 
dias de antecedência. 
 
12.1.5- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Licitante 
Vencedora e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 
 
12.1.6- Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura, a 
CONTRATADA deverá apresentar relação dos funcionários que desenpenharam as 

atividades no mês de referência com indicação de cada função e também fazer prova do 
recolhimento mensal do FGTS por meio da apresentação das Informações à Previdência 

Social – GFIP juntamente com o Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS. 

 
12.1.7– Caso não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando 
for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando 
do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 
 
12.1.8-. Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados, ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência 
de correção monetária. 
 
12.2- DO REAJUSTE 
 
12.2.1-Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos 
devidamente comprovados, decorrentes da necessidade de reestabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro, ou de redução dos preços, conforme previsto na alínea “d” do inc. II e 
§8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
12.2.2-Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATANTE, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o 
Contrato e iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados 
no mercado nas mesmas condições do contrato, e, definido o novo preço máximo a ser pago 
pela CONTRATANTE, os FORNECEDORES contratados serão convocados para alteração, 
por aditamento, do contrato. 
 
12.2.3-Em havendo prorrogação contratual, o valor poderá ser reajustado com base na inflação 
apurada no período, tomando-se por base o IPCA-IBGE, ficando desde já estabelecido que tal 
reajuste somente será devido a cada período de12 (doze) meses. 
 

13- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

13.1 – Dos direitos: 

13.1.1- Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da 

CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
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13.2 – Das Obrigações: 

13.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

13.2.2- Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Responder pelas ações e omissões de seus fornecedores/prestadores de serviço e 

pessoas direta ou indiretamente empregadas, no que refere á execução dos serviços contratados 

como objeto do presente contrato, assim como por ações e omissões de seus próprios diretores 

e empregados. Nenhuma disposição deste contrato criará uma relação contratual entre qualquer 

subfornecedor/ subcontratado e a CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos 

quaisquer dos referidos subcontratados; 

b) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do 

objeto licitado, em especial, às especificações, quantitativos e prazos constantes Do 

Termo de Referência ANEXO I, que fazem parte do contrato firmado entre as partes, 

independente de transcrição; 

c) Arcar com os custos decorrentes da utilização de pessoal (transporte, alimentação, 

estadia, salários, encargos sociais e quaisquer outros), bem como de veículos, equipamentos, 

combustível, materiais, peças e utensílios; devendo preservar, indenizar e manter a 

CONTRATANTE: salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de 

qualquer natureza, resultante dos serviços em pauta; 

d) Arcar com o ônus de todas as taxas, impostos e demais obrigações fiscais, 

tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, devidas fora ou dentro do Brasil, 

incidentes sobre a prestação de serviços, objeto do presente contrato; 

e) Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, pela utilização de materiais e 

equipamentos de boa qualidade, obrigando-se a reparar, corrigir, ou substituir, às suas 

expensas no total ou em parte, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras 

irregularidades ocorridas na execução do objeto do contrato; 

f) Responsabilizar-se pela segurança e pelo cumprimento de todas as exigências das 

leis e normas de segurança e higiene de trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de 

proteção individual a todos os seus funcionários, adotando procedimentos que garantam a sua 

integridade física; respondendo por eventuais danos físicos e/ou materiais, no que se refere aos 

seus funcionários, aos da CONTRATANTE, a eventuais terceiros e ao patrimônio da 

CONTRATANTE, no restrito cumprimento do objeto contratual; 

g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

h) A CONTRATADA deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte 

da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente 

às reclamações, caso ocorram; 

i) A CONTRATADA será responsável por eventuais danos causados diretamente à 

CONTRATANTE, ou terceiros, por sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços deste 
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contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade, em função da fiscalização e 

acompanhamento exercido pelo Departamento Municipal de Obras da CONTRATANTE. 

j) Apresentar durante a execução do contrato, sempre que solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

fiscais e comerciais; 

k) A CONTRATADA deverá manter a disposição da fiscalização da CONTRATANTE, 

relatório diário de todos os serviços executados. 

l) Não sub-rogar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato a terceiros, ressalvada 

a hipótese de sub-rogação autorizada pela CONTRATANTE; caso em que, não eximirá a 

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e das penalidades previstas no caso de 

descumprimento das obrigações assumidas; 

m)Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, facultada a 

supressão além desse limite; 

 
14- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

14.1-Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 
que: 

 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 comportar-se de modo inidôneo; ou 

 cometer fraude fiscal. 

 

14.2-Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.3-Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

14.4-Multa de:  

14.4.1-0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 
Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

14.4.2-0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

14.4.3-0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de inexecução total da obrigação assumida; 

14.4.4-0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

14.4.5.-0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
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apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo 
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

-as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 
si. 

14.5-Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 

14.6- Descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

14.7-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 Contratante pelos prejuízos causados;  

14.8-As sanções previstas nos subitens 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6 e 3.6.7 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

14.9-Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar dano físico, lesão corporal ou 
conseqüências letais, por ocorrência; 

05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

04 
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dia e por unidade de atendimento; 

3 
Manter funcionário sem qualificação para 
executar os serviços contratados, por empregado 
e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 
CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade 
e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário 
e por dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por 
ocorrência; 

02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo 
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 
os prepostos previstos no edital/contrato; 

01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 
CONTRATADA 

01 

 

14.10-Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

14.11-tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

14.12-tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.13-demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

14.14-A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
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administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

14.15-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. 

14.16-Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 

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

14.17-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. 

14.18-As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Tribunal de contas do Estado do 

São Paulo. 

15- DA RESCISÃO 
15.1-- O contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências 
previstas nos artigos 78 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
15.2- O contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
15.3- - A rescisão do contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos produtos/serviços 
pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
15.4- A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 
administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
16- DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO PELA PREFEITURA 

 
16.1  A fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços será realizada pelo Diretor do 
Departamento de Obras e Serviços– Sr Rafael de Barros Leite portador do CPf nº 
256.609.068-85 , os quais providenciarão as anotações, em registro próprio, das ocorrências 
relacionadas com a sua execução e gestão, determinando o que for necessário para a 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
17-DAS DISPOSIÇÕES 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. 

17.3- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata. 
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17.4- O resultado do presente certame será divulgado no Jornal A Gazeta de São Paulo e no 

endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br. 

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

endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br.. 

17.6- É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos 

esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações  acerca  da presente 

licitação, dos quais serão publicados avisos no D.O.E. e disponibilizados no site: 

www.iguape.sp.gov.br. 

17.7- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

17.8-O Foro da Comarca de Iguape/SP, será o competente para dirimir as controvérsias 
advindas do cumprimento da presente licitação. 

17.9- Integram o presente Edital: 
ANEXO I– TERMO DE REFERÊNCIA (Projeto básico- anexos A a F) 

ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTO; 

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO; 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE; 

ANEXO VII– DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE; 
ANEXO VIII- MINUTA DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO;  

ANEXO IX- MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

ANEXO X– RECIBO DO EDITAL 

Iguape,26 de Novembro de 2019  

WILSON ALMEIDA LIMA 
Prefeito 

 
 

RAFAEL DE BARROS LEITE 
Diretor do Departamento de Obras 

 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 

Celso Luiz Garcia da Silva Junior Departamento de Negócios 
Jurídicos Advogado Público Municipal 

 
 

http://www.iguape.sp.gov.br./
http://www.iguape.sp.gov.br./
http://www.iguape.sp.gov.br./
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

A VARRIÇÃO, CAPINA, ROÇADA, COLETA E AFASTAMENTO DE RESÍDUOS, 
PINTURAS DE GUIAS BRANCAS DE RUAS E AVENIDAS 

 

 

 

 -PROJETO BÁSICO  

 

 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

 -    ESTIMATIVA DE PREÇOS 
 
 

 -  MODELO DE COMPOSIÇAÕ DE BDI 
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PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados em estrita observância 
ao plano aprovado pela Administração Municipal, atendendo as especificações e demais elementos 
técnicos constantes deste Anexo. 

 

1. A Varrição, capina, ROÇADA, poda, Coleta e Afastamento dos Resíduos, pinturas de 
Guias brancas de ruas e avenidas 

 

 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

a) Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros e calçadões; 

b) Capina e raspagem de linha d’água de vias pavimentadas. 

c) Roçada; 

d) Poda; 

e) Pintura; 

f) Remoção e transporte de resíduos sólidos. 

 

 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se dos serviços de limpeza pública de ruas e avenidas da cidade de Iguape-SP, que deverá 
ser realizado de segunda feira a domingos conforme especificação da frequência da varrição de 
cada um dos 06 setores estabelecidos. 

 

2.1. VARRIÇÃO  

 

Entende-se por varrição as atividades necessárias para ajuntar, acondicionar e remover os 
resíduos lançados nas ruas e logradouros, e os que se encontram soltos sobre os passeios 
(calçadas) e, no mínimo em uma faixa com a largura nominal de 0,50 m nas duas 

 

2.1.1. laterais da rua ao longo dos passeios, canteiros centrais e sarjetas respectivamente. 
Deverão ser varridas todas as ruas e avenidas, inclusive calçadas de áreas públicas, canteiros 
centrais e ciclovias, que constituem objetivo desses serviços, eliminado todos os resíduos 
existentes, de modo que as ruas, avenidas, calçadas e ciclovias se apresentem absolutamente 
limpas. 

 

2.1.2. Para execução destes serviços serão utilizadas vassouras, vassourões, pás para lixo, sacos 
de pvc, carrinhos lixeira de polipropileno ou aço carbono, capacidade 100 l. com pneus de 
borracha, logotipo da Empresa e Prefeitura e outras ferramentas e/ou equipamentos que se façam 
necessários e adequados a eles. Os carrinhos deverão ser guarnecidos de sacos plásticos 
(fornecidos pela Contratada), suficientemente resistentes, para evitar derramamento dos resíduos 
enquanto aguardam a coleta. 

2.1.3. As sarjetas e sarjetões deverão ser mantidas sem a presença de material sedimentáveis 
devendo ser previsto a raspagem com enxadas e coleta com pás.  

 

2.1.4. Raspagem, com remoção manual de terra, areia, barro e pedras dos leitos das vias 
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públicas, que se depositam após chuvas ou enxurradas, MENSALMENTE. Será considerado para 
efeito do cálculo de áreas, uma largura de 40cm de sarjeta. 

 

2.1.5. A Contratada deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando deverá 
proceder a limpeza de vias e logradouros públicos nos locais de realização de eventos cívicos, 
esportivos, culturais e artísticos, o mais rápido possível após o término dos mesmos, de forma a 
restaurar as condições normais de limpeza. 

 

 

2.1.6. A Contratada será responsável também pela varrição em eventos especiais 
(aniversário da cidade, festa natalina, carnaval, etc.). 
 
2.1.7. A CONTRATADA deverá manter programação efetiva de limpeza de vias e passeios, 
onde ocorrer feiras livres, devendo logo após o seu término efetuar a total remoção de 
detritos. 
 
2.1.8. Os serviços serão executados nos locais indicados no Anexo A - I . 
 
2.2. CAPINA 

 
2.2.1. Será executada periodicamente, numa faixa de 2,00 m, sendo 1m para cada lado da rua 
em questão. ao longo das guias dos passeios públicos. Constitui no corte dos pequenos vegetais 
que nascem constantemente nos canteiros de árvores, nas frestas, rachaduras e locais sem 
revestimento, nos passeios públicos, nas ciclovias e onde mais houver ervas daninhas dentro do 
espaço considerado de uso público, compreendido entre as linhas prediais. Ficará a cargo da 
Fiscalização a solicitação da execução dos serviços em trechos pré-definidos. Nesses Serviços, 
serão utilizadas roçadeiras, enxadas e demais ferramentas adequadas. 

 
2.2.1.1. A extensão capinada deverá ficar completamente limpa e isenta de qualquer tipo de 
vegetação, assim como a face superior do meio fio, devendo incluir os serviços de raspagem e 
varrição, deixando a área preparada para posterior pintura. 
 
2.2.1.2. A Contratada é responsável pela colocação de sacos plástico e coleta dos resíduos das 
lixeiras instaladas em avenidas, ruas e praças do município e conseqüente encaminhamento do 
material para o vazadouro municipal.  A localização das lixeiras será disponibilizada pela Prefeitura 
de Registro.  
 
2.2.1.3. Os serviços serão executados nos locais indicados no Anexo A - I 
 
2.3. ROÇADA 
 
2.3.1.1. Entende-se por roçada o conjunto de procedimentos concernentes ao corte mecanizado 

da cobertura vegetal gramínea e/ou arbustiva e que se desenvolve em vias e logradouros públicos, 
bem como em áreas públicas não edificadas, abrangendo a coleta dos resíduos resultantes. Na 
maioria dos casos, a atividade de roçada acha-se diretamente associada à de capina, sendo 
geralmente executada preliminarmente a esta, de modo a remover a vegetação de maior porte 
existente em no sentido da melhoria estética. 
Será executada periodicamente em todas as áreas públicas de livre acesso, como praças, 
estacionamentos e passeios públicos. 
A Contratada deverá dispor das roçadeiras mecânicas, assim como das telas de proteção para 
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quando o serviço for ser executado em áreas com passagem próxima de pedestres e automóveis. 
 
2.3.12-Os serviços serão executados nos locais indicados no Anexo B - I. 

      
2.4-PODA 
 
2.4.1.1-Entende-se por poda o corte/aparo/redução de volume de árvores e semelhantes que 
estejam gerando quaisquer problemas na infraestrutura Urbana (fiação, postes, grades, telhados, 
etc.) ou até mesmo na estética local. Para tal serviço deverão estar disponíveis serras, motosserras, 
moto podas, escadas, cordas, ou quaisquer ferramentas necessárias para a execução do serviço 
de maneira breve, coerente e segura. Sendo que todos os procedimentos deverão estar dentro das 
normas de segurança.  
Não se fará em hipótese alguma o corte definitivo de árvores sem o pedido do Departamento de 

Obras e Serviços. 
 
2.4.12-A empresa deverá encaminhar relatório mensal com fotos e localização de todos os serviços 
de poda realizados mensalmente para averiguação dos serviços executado. Os pontos de poda 
indicados pelo Departamento de Obras e Serviços serão prioritários, e deverão ser executados em 
um prazo não superior a 48h. 

 
2.5-LIMPEZA DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO 
 
2.5.1.1-Será executada periodicamente em todos os bueiros do lote em questão, onde deverá ser 
retirado todo material sedimentar ou não, afim de melhorar o escoamento da água e o impedimento 
de assoreamentos nas redes. A contratada deve abrir os bueiros e fechá-los deixando a parte 
externa igual como encontrava-se antes do serviço. Se houver qualquer questão sobre a integridade 
dos instrumentos de drenagem, a Contratada deve comunicar a Contratante no mesmo dia, para 
que se providencie em acordo a tomada das medidas cabíveis. 
 
2.5.1.2-Os serviços serão executados nos locais indicados no Anexo C - I. 

 
2.6-COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO E INSERVÍVEIS 
 
2.6.1.1-A Coleta e Afastamento de todos os resíduos provenientes da capina, varrição e raspagem 
das ruas e avenidas, além dos locais de remoção de entulho e inservíveis solicitados pela 
FISCALIZAÇÃO deverão ser coletados e transportados para o local destinado, no vazadouro 
municipal, situado na Estrada do Jairê. Os materiais recolhidos pela contratada devem ser 
separados entre orgânicos (restos de poda, galhos e folhas), recicláveis (papel, vidro, metal, 
plástico) e lixo comum, para facilitar o processo de triagem dos materiais, sendo assim 
encaminhados para vazadouro municipal, ou em local determinado pela Prefeitura. Para esses 
serviços, será necessário pelo menos um caminhão equipado com carroceria e/ou caçamba 
basculante com capacidade mínima de 5m3, além das pás, enxadas, rastelos e outras ferramentas.  

 
2.6.1.1.1-Os resíduos orgânicos provenientes de poda e capina como galhos e folhas, devem ser 
separados do lixo comum para destinação adequada, e deverá ser recolhido imediatamente ao 
término da execução dos serviços. 
 
2.6.1.1.2-Uma vez completada a carga, deverá ser feito o fechamento com lona, de modo a evitar 
o esvoaça mento do material transportado. 
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2.6.1.1.3-Caberá a empresa, dividir o equipamento e funcionários para a execução dos serviços 
entre as 3 sub regiões estabelecida em planilha (Barra do Ribeira e Icapara, Rocio e Sede) para 
tanto será definida equipe permanente com dois auxiliares de serviço geral, caminhão toco e 
retroescavadeira. 
 
2.6.1.1.4-O serviço de COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO E INSERVÍVEIS, deverá ser 
executado em toda área descrita no ANEXO A – I, priorizando as solicitações dos Fiscais de 
Posturas e do Departamento de Obras e Serviços que poderá ser feita diretamente durante o 
acompanhamento dos serviços ou através de solicitação por ofício ou qualquer meio eletrônico (e-
mail, tele mensagem, etc). 

 

2.7-PINTURA 

 

2.7.1-A pintura compreende os seguintes locais, meio fio (guias), sarjetas e muretas de pontes, 
locais condizentes e exeqüíveis com os serviços de limpeza e manutenção contratados. 

2.7.2-Na pintura dos locais(meio fio (guias), sarjetas e muretas de pontes), deverá ser executado o 
requadramento prévio com ferramenta apropriada (rolo/pincel). Para a execução do serviço deverá 
ser obedecida escala efetuada pela Fiscalização. A pintura das guias deverá ser executada nas 
duas laterais das vias.  

 

2.7.3-Os serviços serão executados nos locais indicados no Anexo A - I 

 

2.7.3.1-De guias brancas: 

 

2.1.1.1.1. Mensalmente as guias deverão ser pintadas e semanalmente retocadas em locais 
que se apresentarem sujas e ou manchados de modo que a pintura tenha sempre a aparência de 
nova. As guias e muretas deverão ser pintadas com tinta a base de cal, com adição de fixador. 
Antes da pintura, as guias deverão ser limpas através de escovamento, para eliminar todo tipo de 
incrustação e se necessário lavadas, para a sua total limpeza, o não atendimento absoluto deste 
serviço poderá incorrer no desconto do pagamento mensal e aplicação de demais penalidades.  

 

2.1.1. Dos Setores  

 

Setor 1 

Nas avenidas e ruas que compõem o setor 1, esses serviços serão efetuados diariamente, em dois 
turnos (das 6:00 h às 14:00 h. e das 15:00 às 19:00 h.), de modo a garanti-las limpas em tempo 
integral.  

Setor 2 

Nas avenidas e ruas que compõem o setor 2, esses serviços serão efetuados diariamente, de modo 
a garanti-las limpas em tempo integral. 

Setor 3 

Nas avenidas e ruas que compõem o setor 3, esses serviços serão efetuados 2 (duas) vezes por 
semana. 

 

Setor 4 

Nas avenidas e ruas que compõem o setor 4, esses serviços serão efetuados 1 (uma) vez por 
semana. 
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Setor 5 

Nas avenidas e ruas que compõem o setor 5, esses serviços serão efetuados aos domingos. 

 

2.1.2. A critério da CONTRATANTE poderá haver acréscimos ou redefinição dos setores para 
melhor execução dos serviços, o qual será prontamente informado à CONTRATADA para que no 
prazo máximo de 10 (dez) dias seja implantada nova programação. 

 

2.1.1. O Anexo B - I apresenta os locais e frequências de execução dos serviços de varrição, 
capina e pintura indicados para o município de Iguape. 

 

3. Disposições finais 

 

3.1. Uniformes/EPI  

 

3.1.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar uniformes, identificados com nome da empresa e 
indicação que presta serviços ao município de Registro, deverá ainda apresentar modelo do 
uniforme para aprovação da CONTRATANTE; 

 

3.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar EPI’S aos seus funcionários adequados as normas 
vigentes, visando garantir a segurança dos funcionários e dos terceiros durante a execução dos 
serviços. 

 

3.1.3. A Contratada, na elaboração do Plano de Trabalho, deverá ainda considerar as seguintes 
exigências: 

a. Os serviços objeto desta especificação técnica deverão ser executados de acordo com os 
quantitativos constantes neste Projeto Básico. 

b. Todos os resíduos resultantes da execução dos serviços deverão ser recolhidos logo após 
a sua realização, em seguida transportados para o local de disposição indicado pela Prefeitura, 
não podendo, em nenhuma hipótese, permanecerem expostos além do tempo mínimo necessário 
para a coleta. 

c. As caçambas/carroceria dos caminhões  deverão ser carregadas de maneira que os 
resíduos não possam transbordar, de nenhuma forma, para as vias públicas. 

d-Deverá a Contratada apresentar, nos locais e nos horários de trabalho, os operários devidamente 
equipados e uniformizados, bem como providenciar os veículos, máquinas, equipamentos e 
materiais necessários à realização dos serviços. 

 

e- Deverá a Contratada utilizar algum sistema de comunicação (celular, rádio, 
telemensagem, ou  similar), que possibilite o contato imediato com seus encarregados, sub-
encarregados e fiscais responsáveis pelas atividades, com o objetivo de agilizar e garantir a 
qualidade dos serviços. 

 

3.2. VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

3.2.1. O número, as marcas, os modelos, a capacidade, e outras características dos veículos e 
equipamentos, ficam a critério da Contratada, desde que no mínimo atenda e respeite as seguintes 
condições: 

 

I.As caçambas/carrocerias deverão ser cobertas de modo a evitar despejo de resíduos nas vias 
públicas. 
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II.Os veículos e equipamentos deverão ter idade de máxima de 10 (dez) anos. 

 

III.Quando os equipamentos não forem de propriedade da Proponente, deverá ser anexado o 
compromisso hábil, entre a Proponente, o vendedor, o cedente ou locador, devidamente registrado 
em cartório de Títulos e Documentos, em que conste a Declaração Formal das partes, de que os 
equipamentos objeto do compromisso estarão disponíveis e vinculados ao Contrato, sob as penas 
cabíveis. 

 

IV.A CONTRATADA deverá apresentar a documentação de todos os equipamentos que irão ser 
utilizados em atendimento ao contrato, até a data da assinatura do contrato. 

 
3.2.1.1. RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, 
carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, 
potência 185 CV, inclusive caçamba metálica 

 
3 

Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, 
distância entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive 
carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga 
seca, dimensões aproximada de 2,5 x 7,00 x 0,50 m 

 

1 

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 
momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 
9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 
CV e cabine para transporte de pessoal 

 

1 

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência 
líq. 72 HP, caçamba carregadeira capacidade mínima 0,79 m³, 
caçamba retro capacidade 0,18 m³, peso operacional mínimo 7.140 
kg, profundidade escavação máxima de 4,50 m 

 

3 

Furgão longo, teto alto  1 

Trator de esteiras, potência 100 HP, peso operacional 9,4 t, com 
lâmina 2,19 m3 

 
1 

Motoserra a gasolina de pequeno porte, potência mín. 4 CV  2 

 

3.2.2. Os veículos deverão trazer, além de placas regulamentares, as indicações necessárias ao 
reconhecimento da Contratada e telefone para reclamações, na forma estabelecida pela Prefeitura. 

 

3.2.3. Os veículos e equipamentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, 
incluindo: 

 

a) Perfeito funcionamento do velocímetro, odômetro, tacógrafo, equipamento de 
rastreamento e equipamento de sinalização; 

 

b) Perfeito estado de conservação da pintura; 

 

c) Limpeza geral. 
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3.3-INSTALAÇÕES 

 

3.1.1.-A Contratada deverá dispor de garagem ou pátio de estacionamento, escritório para controle 
e planejamento das atividades e instalações para atendimento de seu pessoal operacional 
compatíveis com o número de empregados. 

 

3.2.1-Quando o imóvel for de propriedade da Contratada, esta deverá declarar, formalmente, a sua 
disponibilidade e vinculação ao futuro Contrato, sob as penas cabíveis, juntando título de domínio. 

 

3.3.3-Quando o imóvel não for de propriedade da Contratada, deverá ser anexado compromisso 
hábil entre o cedente ou locador, devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos, 
onde conste declaração formal do cedente ou locador, de que tal imóvel está disponível e vinculado 
ao futuro Contrato, sob as penas cabíveis.  

 

3.4-PESSOAL 

 

3.4.1.1-RELAÇÃO MÍNIMA DE PESSOAL (não estão considerados nesta relação mínima de 
pessoal os operadores e motoristas do equipamento contratado): 

 

Varredores 22 

Operador para o equipamento de poda 1 

Ajudante Geral para equipe de poda 1 

Ajudante Geral para as Equipes (3) de Coleta e Afastamento de 

Entulho e Inservíveis 
6 

Encarregado 1 

 

3.4.2-Competirá a Contratada a admissão de mão de obra necessária ao desempenho dos serviços 
contratados, correndo por sua conta, também, os encargos necessários e demais exigências das 
leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como 
indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a Contratada pelos danos 
causados, por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimônio público ou a outrem. 

 

3.4.3-Os funcionários admitidos deverão possuir capacidade física e qualificação que os capacite 
a executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação. 

 

3.4.4-Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarem com boas referências e tiverem 
seus documentos em ordem. Só poderão ser mantidos em serviço os empregados cuidadosos, 

atenciosos e educados com o público. 

 

3.4.5-A Prefeitura terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta 
e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se 
a dispensa der origem a ação na Justiça, a Prefeitura não terá, em nenhum caso, qualquer 
responsabilidade. 

 

3.4.6-Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do pessoal da 
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Contratada, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações. 

 

3.4.7-Será terminantemente proibido aos empregados da Contratada ingerir ou estarem sob o 
efeito de bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas, e de pedirem gratificações ou donativos de 
qualquer espécie, durante a execução dos serviços. 

 

3.4.8-A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional, deverá apresentar-se uniformizada 
e asseada, com camisas ou camisetas fechadas, calças, calçados e demais equipamentos de 
segurança e proteção individual, como luvas, capas protetoras em dias de chuva, colete refletores, 
boné, entre outros, específicos para cada tipo de serviço. 

 

2.1. FISCALIZAÇÃO 

 

2.1.1. A fiscalização do cumprimento do Contrato caberá à Prefeitura, que exercerá rigoroso 
controle em relação à quantidade e a qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a 
aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas. 

 

 

2.1.2. A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene 
pública, informando à Prefeitura das infrações, como casos de descargas irregulares de resíduos e 
falta de recipientes padronizados. 

 

2.1.3. As ordens de serviços e toda a correspondência referente ao Contrato, exceto as de rotina, 
deverão ser feitas por ofício. Na hipótese de a Contratada se negar a assinar o recebimento do ofício 
no competente livro de controle, o mesmo será enviado pelo correio, registrado ou e-mail, 
considerando-se feita à comunicação para todos os efeitos. 

 

2.1.4. A Contratada obriga-se a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às 
máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando forem solicitados, todos os dados e 
elementos referentes aos serviços. 

 

2.1.5. A FISCALIZAÇÃO determinará a área de atuação e/ou local de remoção de entulho e 
inservíveis, através de agendamento prévio por telefone ou meio eletrônico. Com relação aos 
endereços de remoção solicitados pela FISCALIZAÇÃO, as equipes se encaminharão para o local, 
atendendo aos pedidos formulados acompanhados por fiscais de tributos, quando assim solicitado, 
para que efetuem relatório e lançamento de eventuais taxas. 

DOS PAGAMENTOS: 

 

   Os pagamentos serão realizados sobre os serviços executados mensalmente pela 
contratada, através de planilha de medição. 

 

   A não realização dos serviços contratados ou sua imperfeição poderá acarretar o 
cancelamento do contrato sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

 

3.6-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

3.6.1-Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 
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 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

 

 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

 comportar-se de modo inidôneo; ou 

 

 cometer fraude fiscal. 

 

3.6.2-Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

3.6.3-Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

 

3.6.4-Multa de: 

  

3.6.5-0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 
Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

 

3.6.6-0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

 

3.6.7-0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 

 

3.6.8-0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

 

3.6.9-0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por 
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a 
promover a rescisão do contrato; 

 

3.6.10-as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 

 

3.6.11-Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 

 



Pregão Presencial nº044 - Folha nº 35 
 

  

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br   

 

 
 

3.6.12- Descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

 

 3.6.13-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 Contratante pelos prejuízos causados;  

 

3.7-As sanções previstas nos subitens 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6 e 3.6.7 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

3.8-Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

 

 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar dano físico, lesão corporal ou 
conseqüências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de 
força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais por dia e por unidade de 
atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para 
executar os serviços contratados, por 

03 
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empregado e por dia; 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 
CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

  03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 
dia; 

  01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
  02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

  01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência; 

   03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os  

prepostos previstos no edital/contrato; 
   01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 
CONTRATADA 

   01 

 

 

3.9-Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

 

3.9.1-tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

 

3.9.2-tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

3.9.3-demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.  

 

3.10-A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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3.11-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. 

 

3.11.1-Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

3.12-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. 

 

3.13-As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Tribunal de contas do Estado do São 
Paulo. 

 

Fica responsável como gestor do contrato o Sr Rafael de Barros Leite CREA  5061573684, 
portador do CPF nº256.609.068-85.  
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ANEXO D-I 

VALOR médido ESTIMADO  MENSAL /ANUAL 

 

 
 

 
 

A B C

Qtd Frequência/mês P.Unit. (R$)

1 Varrição

1.1 SETOR 1 - ROCIO m 1.549,96 26,09 R$ 0,0570 R$ 2.304,99

1.2 SETOR 2 - ROCIO m 8.465,81 8,70 R$ 0,0570 R$ 4.198,19

1.3 SETOR 3 - ROCIO m 14.801,72 8,70 R$ 0,0570 R$ 7.340,17

1.4 SETOR 4 - ROCIO m 17.671,68 4,35 R$ 0,0570 R$ 4.381,69

1.5 SETOR 5 - ROCIO m 9.765,80 4,35 R$ 0,0570 R$ 2.421,43

1.6

1.7
Raspagem, coleta e destinação de material

sedimentado  em  sarjetas
m² 26.127,48 1 R$ 0,4830 R$ 12.619,57

R$ 33.266,04

2 Capina, Roçada e Poda

2.1 Capina periódica mensal m² 52.254,97 1,00 R$ 0,6000 R$ 31.352,98

2.2 Roçada m² 18.651,90 1,00 R$ 0,3700 R$ 6.901,20

2.3 Poda arbustiva unid. 5 4,35 R$ 50,6670 R$ 1.102,01

R$ 39.356,19

3 Pintura

3.1 Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) m² 26.019,73 1,00 R$ 1,1000 R$ 28.621,70

3.2
Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1

m² = 4m linear)
m² R$ 27,0000 R$ 0,00

R$ 28.621,70

4 Outros Serviços 

4.1 Limpeza e desobstrução de bocas de lobo e de leão Unid. 47 1 R$ 17,9170 R$ 842,10

4.2
Coleta e transporte do material resultante de varrições

e capina, com deposição no vazadouro municipal 
m³ 834,00 1,00 R$ 39,5000 R$ 32.943,00

R$ 33.785,10

VALOR GLOBAL R$ 135.029,03

BDI 27,10%

VALOR GLOBAL + BDI R$ 171.621,63

Ìtem Descrição Unid.

SUBTOTAL 2 - Capina, Roçada e Poda

Execução de Limpeza Pública no  Rocio

SUBTOTAL 3 - Pintura

SUBTOTAL 3 - Outros Serviços

SUBTOTAL 1 - Varrição

Média

P.Total.(R$) 

(CxAxB)

A B C

Qtd Frequência/mês P.Unit. (R$)

1 Varrição

1.1 m

1.2 m

1.3 m

1.4 m

1.5 m

1.6 SETOR 6 - ICAPARA/BARRA m 7.042,90 4,35 R$ 0,2293 R$ 7.024,98

1.7
Raspagem, coleta e destinação de material

sedimentado  em  sarjetas
m² 3.521,45 1 R$ 0,4733 R$ 1.666,70

R$ 8.691,68

2 Capina, Roçada e Poda

2.1 Capina periódica mensal m² 37.534,56 1 R$ 0,5500 R$ 20.644,01

2.2 Roçada m² 94.477,54 1 R$ 0,3500 R$ 33.067,14

2.3 Poda arbustiva unid. 5 4,35 R$ 49,3267 R$ 1.072,86

R$ 54.784,01

3 Pintura

3.1 Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) m² 3.513,38 1 R$ 0,9967 R$ 3.501,78

3.2
Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1

m² = 4m linear)
m² R$ 24,6333 R$ 0,00

R$ 3.501,78

4 Outros Serviços 

4.1 Limpeza e desobstrução de bocas de lobo e de leão Unid. 11 1 R$ 16,5233 R$ 181,76

4.2
Coleta e transporte do material resultante de varrições

e capina, com deposição no vazadouro municipal 
m³ 43,50 1 R$ 37,0000 R$ 1.609,50

R$ 1.791,26

VALOR GLOBAL R$ 68.768,73

BDI 27,11%

VALOR GLOBAL + BDI R$ 87.411,52

Média

P.Total.(R$) 

(CxAxB)

SUBTOTAL 1 - Varrição

SUBTOTAL 2 - Capina, Roçada e Poda

SUBTOTAL 3 - Pintura

Ìtem Descrição Unid.

SUBTOTAL 3 - Outros Serviços

Execução de Limpeza Pública nos Bairros do Icapara e da Barra do Ribeira
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ANEXO D-II 

 

 
 

 

RESUMO DOS VALORES MÉDIOS GLOBAL MENSAL /ANUAL  
 

 
 

 

 

 

A B C

Qtd Frequência/mês P.Unit. (R$)

1 Varrição

1.1 SETOR 1 - SEDE m 8.777,36 26,09 R$ 0,0580 R$ 13.282,07

1.2 SETOR 2 - SEDE m 13.788,17 8,70 R$ 0,0580 R$ 6.957,51

1.3 SETOR 3 - SEDE m 13.644,34 8,70 R$ 0,0580 R$ 6.884,94

1.4 SETOR 4 - SEDE m 6.835,38 0,00 R$ 0,0580 R$ 0,00

1.5

1.6

1.7
Raspagem, coleta e destinação de material

sedimentado  em  sarjetas
m² 21.522,62 1 R$ 0,2150 R$ 4.627,36

SUBTOTAL 1 - Varrição R$ 31.751,88

2 Capina, Roçada e Poda

2.1 Capina periódica mensal m² 43.045,25 1,00 R$ 0,4180 R$ 17.992,91

2.2 Roçada m² 59.341,63 1,00 R$ 0,3530 R$ 20.947,60

2.3 Poda arbustiva unid. 10 4,35 R$ 53,3330 R$ 2.319,99

SUBTOTAL 2 - Capina, Roçada e Poda R$ 41.260,50

3 Pintura

3.1 Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) m² 22.405,68 1,00 R$ 1,2000 R$ 26.886,81

3.2
Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1

m² = 4m linear)
m² R$ 27,5000 R$ 0,00

SUBTOTAL 3 - Pintura R$ 26.886,81

4 Outros Serviços 

4.1 Limpeza e desobstrução de bocas de lobo e de leão Unid. 334 1 R$ 18,4330 R$ 6.156,62

4.2
Coleta e transporte do material resultante de varrições

e capina, com deposição no vazadouro municipal 
m³ 834,00 1,00 R$ 40,3330 R$ 33.637,72

SUBTOTAL 3 - Outros Serviços R$ 39.794,34

VALOR GLOBAL R$ 139.693,53

BDI 27,76%

VALOR GLOBAL + BDI R$ 178.470,28

Média

Ìtem Descrição Unid.
P.Total.(R$) 

(CxAxB)

Execução de Limpeza Pública na Sede do Município

Execução de Limpeza Pública na Sede do Município R$ 178.470,28

Execução de Limpeza Pública no  Bairro da Barra do Ribeira e Icapara R$ 87.411,52

Execução de Limpeza Pública no  Rocio R$ 171.621,63

VALOR GLOBAL/MENSAL COM BDI (Sede+Barra/Icapara+Rocio) R$ 437.503,44

VALOR GLOBAL/ANUAL COM BDI (Sede+Barra/Icapara+Rocio) R$ 5.250.041,24

Média com BDIDescrição
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ANEXO E-I 
 

                  MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário) 

 

 ITENS DESCRIÇÃO %  

 AC Administraçao central 0%  

 S + G Seguros e Garantias %  

 R  Riscos 0%  

        

 DF Despesas Financeiras 0%  

 L Lucro/Remuneração 0%  

 l Impostos/tributos 0%  

   PIS 0%  

   COFINS 0%  

   ISS 0%  

   Contribuição Previdenciaria 0%  

 Taxa do BDI  (%) 0%  

     

 
Fórmula usada no cálculo do BDI ou LDI (acórdão 

2622/2013-TCU-Plenário): 
 

  

 

  

 Onde: 

 AC: taxa de administração central; 

 S: taxa de seguros; 

 R: taxa de riscos; 

 G: taxa de garantias; 

 DF: taxa de despesas financeiras; 

 L: taxa de lucro/remuneração; 

 

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e Contribuição 
Previdenciária). 

Obs.: Para orçamentos considerando a Desoneração Fiscal deverá ser somada a 
alíquota de 4,5% referente a Contibuição Previdenciária no item impostos. 

 

As empresas deverão apresentar junto com o orçamento a planilha de Composiçaõ do BDI(modelo anexo 

E-I –termo de referência), levando em consideração o valor máximo do BDI apresentados nas planilhas de 

composição de estimativas ANEXOS D-I e D-II acima.  

 

A empresa vencedora deverá apresentar a proposta e planilha de Composiçaõ do BDI readequadas com 
o valor que for declarada  no certame . 
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ANEXO F-I 

 

 

                                                               PROJETO BÁSICO 
                                      Solicitar via email liciticao@iguape.sp.gov.br 
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ANEXO II – MODELO DA PLANILHA DE ORÇAMENTO 
PROCESSO N°143/2019 

PREGÃOPRESENCIALNº044/2019. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
conservação urbana, compreendendo: varrição, capina, coleta e afastamento dos resíduos, 
pintura de guias brancas de ruas e avenidas. 

 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
Comissão Permanente de Licitações 
Prezados Senhores: 
 
Apresentamos pelo presente termo de proposta comercial, as condições para o 
cumprimento do objeto do Pregão Presencial  n° 044/2019, do certame licitatório 
referido acima, sendo o valor global mensal em nossa proposta de R$ _____________ 
(_________________________________) e o valor global para 12 meses de R$  
(_________________________________)fixo e irreajustável, apresentamos a planilha 
orçamentária que detalham a composição do preço global mensal ,acima proposto. 
apresentamos as planilhaS orçamentária e a Planilha de Composição do BDI (modelo 
anexo E-I –termo de referência), que detalham a composição do preço global mensal 
acima proposto. 
 

           Solicitar PLANILHA via email liciticao@iguape.sp.gov.br 

  

A B C

Qtd Frequência/mês P.Unit. (R$)

1 Varrição

1.1 SETOR 1 - SEDE m 8.777,36 26,09 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.2 SETOR 2 - SEDE m 13.788,17 8,70 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.3 SETOR 3 - SEDE m 13.644,34 8,70 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.4 SETOR 4 - SEDE m 6.835,38 0,00 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.5

1.6

1.7
Raspagem, coleta e destinação de

material sedimentado  em  sarjetas
m² 21.522,62 1 R$ 0,0000 R$ 0,00

SUBTOTAL 1 - Varrição R$ 0,00

2 Capina, Roçada e Poda

2.1 Capina periódica mensal m² 43.045,25 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,00

2.2 Roçada m² 59.341,63 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,00

2.3 Poda arbustiva unid. 10 4,35 R$ 0,0000 R$ 0,00

SUBTOTAL 2 - Capina, Roçada e Poda R$ 0,00

3 Pintura

3.1
Caiação manual em guias mensal (1 m²

= 4m linear)
m² 22.405,68 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,00

3.2
Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor

amarela (1 m² = 4m linear)
m² R$ 0,0000 R$ 0,00

SUBTOTAL 3 - Pintura R$ 0,00

4 Outros Serviços 

4.1 Limpeza e desobstrução de bocas de lobo e de leãoUnid. 334 1 R$ 0,0000 R$ 0,00

4.2

Coleta e transporte do material resultante

de varrições e capina, com deposição no

vazadouro municipal 

m³ 834,00 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,00

SUBTOTAL 3 - Outros Serviços R$ 0,00

VALOR GLOBAL R$ 0,00

BDI 0,00%

VALOR GLOBAL + BDI R$ 0,00

Ìtem Descrição Unid.
P.Total.(R$) 

(CxAxB)

ValoresExecução de Limpeza Pública na Sede do Município
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 As empresas deverão apresentar junto com o orçamento a planilha de Composiçaõ do 
BDI(modelo anexo E-I –termo de referência) , levando em consideração o valor máximo 
do BDI apresentados nas planilhas de composição de estimativas ANEXOS D-I e D-II 
acima.  

A B C

Qtd Frequência/mês P.Unit. (R$)

1 Varrição

1.1 m

1.2 m

1.3 m

1.4 m

1.5 m

1.6 SETOR 6 - ICAPARA/BARRA m 7.042,90 4,35 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.7
Raspagem, coleta e destinação de

material sedimentado  em  sarjetas
m² 3.521,45 1 R$ 0,0000 R$ 0,00

R$ 0,00

2 Capina, Roçada e Poda

2.1 Capina periódica mensal m² 37.534,56 1 R$ 0,0000 R$ 0,00

2.2 Roçada m² 94.477,54 1 R$ 0,0000 R$ 0,00

2.3 Poda arbustiva unid. 5 4,35 R$ 0,0000 R$ 0,00

R$ 0,00

3 Pintura

3.1
Caiação manual em guias mensal (1 m²

= 4m linear)
m² 3.513,38 1 R$ 0,0000 R$ 0,00

3.2
Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor

amarela (1 m² = 4m linear)
m² R$ 0,0000 R$ 0,00

R$ 0,00

4 Outros Serviços 

4.1 Limpeza e desobstrução de bocas de lobo e de leãoUnid. 11 1 R$ 0,0000 R$ 0,00

4.2

Coleta e transporte do material resultante

de varrições e capina, com deposição no

vazadouro municipal 

m³ 43,50 1 R$ 0,0000 R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR GLOBAL R$ 0,00

BDI 0,00% 0,00%

VALOR GLOBAL + BDI R$ 0,00

A B C

Qtd Frequência/mês P.Unit. (R$)

1 Varrição

1.1 SETOR 1 - ROCIO m 1.549,96 26,09 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.2 SETOR 2 - ROCIO m 8.465,81 8,70 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.3 SETOR 3 - ROCIO m 14.801,72 8,70 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.4 SETOR 4 - ROCIO m 17.671,68 4,35 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.5 SETOR 5 - ROCIO m 9.765,80 4,35 R$ 0,0000 R$ 0,00

1.6

1.7
Raspagem, coleta e destinação de

material sedimentado  em  sarjetas
m² 26.127,48 1 R$ 0,0000 R$ 0,00

R$ 0,00

2 Capina, Roçada e Poda

2.1 Capina periódica mensal m² 52.254,97 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,00

2.2 Roçada m² 18.651,90 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,00

2.3 Poda arbustiva unid. 5 4,35 R$ 0,0000 R$ 0,00

R$ 0,00

3 Pintura

3.1
Caiação manual em guias mensal (1 m²

= 4m linear)
m² 26.019,73 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,00

3.2
Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor

amarela (1 m² = 4m linear)
m² R$ 0,0000 R$ 0,00

R$ 0,00

4 Outros Serviços 

4.1 Limpeza e desobstrução de bocas de lobo e de leãoUnid. 47 1 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2

Coleta e transporte do material resultante

de varrições e capina, com deposição no

vazadouro municipal 

m³ 834,00 1,00 R$ 0,0000 R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR GLOBAL R$ 0,00

BDI 0,00% 0,00%

VALOR GLOBAL + BDI R$ 0,00

Valores

Ìtem Descrição Unid.
P.Total.(R$) 

(CxAxB)

SUBTOTAL 1 - Varrição

SUBTOTAL 2 - Capina, Roçada e Poda

SUBTOTAL 3 - Pintura

SUBTOTAL 3 - Outros Serviços

Ìtem Descrição Unid.
P.Total.(R$) 

(CxAxB)

Execução de Limpeza Pública no  Rocio

SUBTOTAL 2 - Capina, Roçada e Poda

SUBTOTAL 3 - Pintura

SUBTOTAL 3 - Outros Serviços

VALOR GLOBAL/MENSAL COM BDI (Sede+Barra/Icapara+Rocio) -R$                                            

VALOR GLOBAL/ANUAL COM BDI (Sede+Barra/Icapara+Rocio) -R$                                            

ValoresExecução de Limpeza Pública nos Bairros do Icapara e da Barra do Ribeira

SUBTOTAL 1 - Varrição
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A empresa vencedora deverá apresentar a proposta e planilha de Composiçaõ do BDI 
readequadas com o valor que for declarada  no certame . 
 

 

 

 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da 
datadaaberturadosenvelopes2-Proposta. 

 Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, 
para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução 
dos serviços. 

 Prazo de início dos serviços de, no máximo, 05 (cinco) dias, contados da data de 
nossa ciência da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, emitida pela 
fiscalização do Órgão Licitante. 

 Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento dispostas na cláusula 
12 do edital. 
Eu, (nome completo e qualificação do representante legal da empresa), RG nº 
________, CPF/MF n.º_______, ___________ (ou cargo / função na empresa), 
DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome 
da empresa (razão social da empresa, CNPJ/MF n.º_______, Inscrição Estadual 
nº_______, Inscrição Municipal nº_______ e (endereço da sede)_______, que nos 
preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e 
indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do 
pessoal, bem como dos veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, 
tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução 
dos serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação. 

Local e data _________________ 
. Assinatura do Representante . 

Razão Social da Empresa 
Nome Completo do Representante da Empresa 
cargo/função na empresa - RG nº__________ 

CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA):(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A 
DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE)
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                        PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2019 

 
Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– Porto do Ribeira – Iguape/SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45 . 550 . 167 / 0001 - 64 , neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do 
RG. Nº, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº, residente e domiciliado Rua, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa (razão social, endereço, CNPJ/MF, 

Insc. Estadual e demais qualificações da empresa vencedora da licitação), neste ato 
representado, nos termos do (ato autorizativo darepresentação) por (nome, endereço e 
qualificação do representante da empresa vencedora da licitação), doravante 
denominada CONTRATADA, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, tendo como respaldo o 
resultado do Pregão Presencial n.º 044/2.019, a autorização constante do processo n.º 
143/2019 e a proposta apresentada pela empresa, firmam o presente contrato mediante as 
seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam, tendo sido, os 
referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s): 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 

COMPREENDENDO:VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, 

PINTURA DE GUIAS BRANCAS  DE RUAS E AVENIDAS. 

1.1. Vinculam-se ao presente Contrato, o Edital do Pregão Presencial n° 

044/2019 e seus Anexos, bem como a Proposta Comercial da CONTRATADA, os quais se 

constituem em parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS  

2.1-Pela execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor mensal de R$......... (...........), conforme proposta de preços 
apresentada pela CONTRATADA que faz parte integrante do presente instrumento, 

totalizando o valor global de de R$......... (...........). 

 
2.2. No preço acima referido, estão incluídos além do lucro, todas as despesas diretas e 
indiretas relacionadas com o objeto do presente contrato, bem como os custos com mão-
deobra, materiais e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como 
todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou 
taxas, e com outras pertinentes, que correrão à conta da CONTRATADA, que responderá 

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 
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pela realização das mesmas independentemente de manifestação do preposto da 
CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos 
pagamentos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO  

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no 

orçamento vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte 

classificação econômica: 

 - Funcional Programática: 04.122.0003.2004; Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 029; 

Destinação de Recursos: 01.110.00; Funcional Programática: 15.451.0007.1007; Categoria 

Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 055; Destinação de Recursos: 01.110.00; Funcional 

Programática: 15.451.0010.2077; Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 067; Destinação 

de Recursos: 01.450.00; Funcional Programática: 18.541.0006.2440; Categoria Econômica: 

3.3.90.39.00; Ficha 0208; Destinação de Recursos: 01.110.00; Funcional Programática: 

15.451.0007.1007; Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 055; Destinação de Recursos: 

01.110.00; 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 

CONTRATO 

 

4.1- A Licitante Vencedora uma vez CONTRATADA, se e obriga a dar início aos serviços 

objeto da presente Licitação, num prazo de, no máximo, 05 (cinco) dias a contar da data da 

assinatura da Ordem de Serviço. 

4.2- A CONTRATADA obriga-se a manter os compromissos assumidos pela apresentação 

de sua Proposta ComercialANEXO II  E O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I do edital que  

deu origem ao presente instrumento, com a execução dos serviços objeto do presente certame 

sob a fiscalização e orientação do Departamento de Obras da CONTRATANTE. 

4.3- O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, permanecerá 

válido por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de ciência pela CONTRATADA na 

A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, emitida pela fiscalização da CONTRATANTE.; 

podendo ser prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade 

e interesse da CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para 

tanto, a elaboração de um termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULAQUINTA—DAGARANTIA 

5.1 – Como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais ora 

assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venhama ser aplicadas, a 

CONTRATADA se obriga a prestar seguro garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor do Contrato e Aditivos de Valores (caso ocorram), no prazo de até 10 dias, após 

a assinatura do termo de contrato/aditivo, que lhe será devolvida após o término davigência 

contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas por 

ventura aplicadas e ainda não-pagas pela contratada. 

5.2.- O atraso na apresentação, apresentação defeituosa, ou até mesmo a não 
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apresentação da Garantia no prazo estipulado no item 10.2.1. poderá sujeitar a empresa 

à aplicação das sanções previstas no item 14 do edital. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

6.1-A Licitante Vencedora não poderá protocolizar a nota fiscal, ou fatura antes do recebimento 
e conferência da medição, como “de acordo” por parte da fiscalização exercida pelo 
Departamento de Obras e Serviços Municipais do Órgão Licitante. A Nota Fiscal/Fatura 
emitida pela Licitante Vencedora, deverá ser entregue no setor de obras para conferência e 
encaminhamento para o seu ateste, de acordo com a medição apresentada. 

 
6.2- O pagamento ocorrerá mediante a apresentação da fatura que deverá estar acompanhada 
do relatório da empresa constando a descrição e quantificação dos serviços executados no 
mês.  

 
6.3- Caso a empresa deixe de realizar a limpeza em algum local determinado, constante do 
anexo - I, ou realizar de forma inadequada, será descontado de seu pagamento os serviços não 
realizados, ou realizado de forma insatisfatória. 
 
6.4- O pagamento da Nota Fiscal seguirá o Cronograma de Desembolso estabelecido pela 
CONTRATANTE, sendo efetuado até 30 (trinta) dias da emissão da fatura; desde que a mesma 
seja entregue, devidamente atestada, no Departamento de Obras e serviços, com até 05 (cinco) 
dias de antecedência. 
 
6.5- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Licitante 
Vencedora e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 
 
6.6- Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura, a 
CONTRATADA deverá apresentar relação dos funcionários que desenpenharam as 

atividades no mês de referência com indicação de cada função e também fazer prova 

do recolhimento mensal do FGTS por meio da apresentação das Informações à 
Previdência Social – GFIP juntamente com o Certificado de Regularidade Fiscal junto 

ao FGTS. 
 
6.7– Caso não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando 
for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, 
quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 
 
6.8-. Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados, ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência 
de correção monetária. 

6.9-O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATADA 

Banco:   AgAgência nº.    CoConta 
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Corrente/Pessoa Jurídica nº  . 
 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO REAJUSTE 
 
7.1-Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos 
devidamente comprovados, decorrentes da necessidade de reestabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro, ou de redução dos preços, conforme previsto na alínea “d” do inc. II e 
§8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2-Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATANTE, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o 

Contrato e iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados 
no mercado nas mesmas condições do contrato, e, definido o novo preço máximo a ser pago 
pela CONTRATANTE, os FORNECEDORES contratados serão convocados para alteração, 
por aditamento, do contrato. 
 
7.3-Em havendo prorrogação contratual, o valor poderá ser reajustado com base na inflação 
apurada no período, tomando-se por base o IPCA-IBGE, ficando desde já estabelecido que tal 
reajuste somente será devido a cada período de12 (doze) meses. 

.CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  

8.1– Dos direitos: 

8.1.1- Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da 

CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

8.2– Das Obrigações: 

8.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a)Efetuar o pagamento ajustado; 

b)Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c)Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

8.2.2- Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a)Responder pelas ações e omissões de seus fornecedores/prestadores de serviço e pessoas direta 

ou indiretamente empregadas, no que refere á execução dos serviços contratados como objeto do 

presente contrato, assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e empregados. 

Nenhuma disposição deste contrato criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor/ 

subcontratado e a CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos 

referidos subcontratados; 

b)Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto 

licitado, em especial, às especificações, quantitativos e prazos constantes Do Termo de 

Referência ANEXO I do edital, que fazem parte do contrato firmado entre as partes, 

independente de transcrição; 

c)Arcar com os custos decorrentes da utilização de pessoal (transporte, alimentação, estadia, 

salários, encargos sociais e quaisquer outros), bem como de veículos, equipamentos, combustível, 

materiais, peças e utensílios; devendo preservar, indenizar e manter a CONTRATANTE: salvo de 

quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, resultante 

dos serviços em pauta; 

d)Arcar com o ônus de todas as taxas, impostos e demais obrigações fiscais, tributárias, 
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trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, devidas fora ou dentro do Brasil, incidentes sobre 

a prestação de serviços, objeto do presente contrato; 

e)Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, pela utilização de materiais e equipamentos de 

boa qualidade, obrigando-se a reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas no total ou em 

parte, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades ocorridas na 

execução do objeto do contrato; 

f)Responsabilizar-se pela segurança e pelo cumprimento de todas as exigências das leis e normas 

de segurança e higiene de trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção 

individual a todos os seus funcionários, adotando procedimentos que garantam a sua integridade 

física; respondendo por eventuais danos físicos e/ou materiais, no que se refere aos seus 

funcionários, aos da CONTRATANTE, a eventuais terceiros e ao patrimônio da CONTRATANTE, 

no restrito cumprimento do objeto contratual; 

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

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

h)A CONTRATADA deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às 

reclamações, caso ocorram; 

i)A CONTRATADA será responsável por eventuais danos causados diretamente à CONTRATANTE, 

ou terceiros, por sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços deste contrato, não excluída 

ou reduzida essa responsabilidade, em função da fiscalização e acompanhamento exercido pelo 

Departamento Municipal de Obras da CONTRATANTE. 

j)Apresentar durante a execução do contrato, sempre que solicitado, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em 

especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

l)A CONTRATADA deverá manter a disposição da fiscalização da CONTRATANTE, relatório diário 

de todos os serviços executados. 

m) Não sub-rogar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato a terceiros, 

ressalvada a hipótese de sub-rogação autorizada pela CONTRATANTE; caso em que, não eximirá 

a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e das penalidades previstas no caso de 

descumprimento das obrigações assumidas; 

n)Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, facultada a 

supressão além desse limite; 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1-Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 comportar-se de modo inidôneo; ou 

 cometer fraude fiscal. 

 

9.2-Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
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CONTRATADA as seguintes sanções: 

9.3-Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

9.4-Multa de:  

9.4.1-0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 
Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

9.4.2-0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

9.4.3-0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 

9.4.4-0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

9.4.5.-0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois 
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE 
a promover a rescisão do contrato; 

-as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 
si. 

9.5-Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 

9.6- Descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

9.7-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 Contratante pelos prejuízos causados;  

9.8-As sanções previstas nos subitens 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6 e 3.6.7 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

9.9-Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do 
contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar dano físico, lesão corporal ou 
conseqüências letais, por ocorrência; 

05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 
dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para 
executar os serviços contratados, por empregado 
e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 
CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 
a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e 
por dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por 
ocorrência; 

02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência; 

 

03 
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10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 
os prepostos previstos no edital/contrato; 

01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 
CONTRATADA 

01 

 

9.11-Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

9.12-tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

9.13-tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.14-demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

9.15-A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

9.16-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. 

9.17-Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 

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

9.18-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. 

9.19-As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Tribunal de contas do Estado do São 

Paulo. 

CLÁUSULA  DECIMA– DA RESCISÃO  
 

10.1-- O contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências 
previstas nos artigos 78 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
10.2- O contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
10.3- - A rescisão do contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos produtos/serviços 
pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
10.4- A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 
administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
 



Pregão Presencial nº 039/2019 Folha nº 56 

 
 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br   

 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO PELA PREFEITURA 
 
 
10.1  A fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços será realizada pelo 
Diretor do Departamento de Obras e Serviços– Sr Rafael de Barros Leite portador do 
CPf nº 256.609.068-85 , os quais providenciarão as anotações, em registro próprio, das 
ocorrências relacionadas com a sua execução e gestão, determinando o que for necessário 
para a regularização das faltas ou defeitos observados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1- 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. 

12.2- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas  atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

12.3- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 

12.4- O resultado do presente certame será divulgado no Jornal A Gazeta de São Paulo e 

no endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br. 

12.5- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 

no endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br.. 

12.6- É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos 

esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações  acerca  da presente 

licitação, dos quais serão publicados avisos no D.O.E. e disponibilizados no site: 

www.iguape.sp.gov.br. 

12.7- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

12.8-O Foro da Comarca de Iguape/SP, será o competente para dirimir as controvérsias 
advindas do cumprimento da presente licitação. 

 
Iguape, --- de ----- de 2019. 

 

 
WILSON ALMEIDA LIMA  
Prefeito Representante Legal 
P/ÓRGÃO GERENCIADOR P/ FORNECEDOR 

Testemunhas: 

 
Nome Nome: 
R.G. R.G. 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 

http://www.iguape.sp.gov.br./
http://www.iguape.sp.gov.br./
http://www.iguape.sp.gov.br./
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ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

PROCESSO N.°143 /2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.°044/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO:VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E 
AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS  DE RUAS E AVENIDAS 
 

A     (nome     da     empresa    licitante),     inscrita     no    CNPJ    

sob    n.° 

   por seu representante legal (nome e qualificação  do  representante  
legal – conf. doc. ANEXO*), credencia como seu representante  o Sr.  , RG. Nº 
  ,  CPF  nº  , para em seu nome participar do certame em 
epígrafe, conferindo-lhe poderes específicos para formular lances, negociar preços, 
interpor recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

 
 
 
 

(LOCAL E DATA) 
 
 
 

(REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 

OBS.: 
Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com PODERES para 
este fim conforme Contrato Social da Sociedade, ou documento equivalente. 

 
*O credenciamento deverá vir acompanhado da documentação necessária para 
comprovação da validade do mesmo, conforme previsto no item 4 do Edital. 



Pregão Presencial nº044 - Folha nº 58     

  

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br   

 

 

 
 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

PROCESSO N.°143/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.°044/2019 

 

 
A  (nome da empresa licitante), inscrita no 

CNPJ sob n.°  por  seu representante legal  (nome e qualificação 
do representante legal), vem pela presente, apresentar a V. Senhoria, nossa 
documentação referente à licitação em epígrafe e DECLARAMOS que atendemos 
todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da 
mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação. 

 
 

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

Representante legal 
(com carimbo da 
Empresa) 

 
 
 
 
 

 
(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE) 
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A N E X O VI 

 
M O D E L O   D E   D E C L A R A Ç Ã O D E C O N F O R M I D A D E 

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019 PROCESSO N. ° 143/2019. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO:VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS 

RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS  DE RUAS E AVENIDAS.   

 
A   empresa  (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.° 
  com  sede à Rua   (endereço completo da licitante), por seu 
representante legal  (nome e qualificação do representante legal), para fins de participação no procedimento 
licitatório do Pregão Presencial Nº 044/2019, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se 
submete, DECLARA que: 

1. inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação; 

2. não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando impedida 
de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

3. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

4. encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu quadro 
de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em 
qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, 
do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

5. cumpre as normas relativas a saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, 
excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam recair sobre o 
Município de Iguape; 

6. tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições nele 
estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

7. examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado 

conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar 
desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas especificações para o 
cumprimento integral do objeto da presente licitação; 

8. Caso esta empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as informações 
solicitadas nos subitem 6.1.5 alínea d) e e) do edital: 

Responsável 

(is)   
que assinará (ão) o Termo de Contrato, c/ qualificação completa, cargo que ocupa(m), e, se procurador o 
instrumento de mandato. 
CPF/MF Nº   RG Nº     

Endereço completo        Nº 

conta corrente/pessoa jurídica  Agência  Banco    

 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração: 
 

 
Local,  de  de 2019. 

 

  Assinatura do Representante . 
Razão Social da Empresa 

Nome Completo do Representante da Empresa 
(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DAEMPRESA 

LICITANTE) 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º143/2019 

 
Declaro, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,  

que a empresa  (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº  , é microempresa 

(ou empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 139, de 10 de novembro de 2011, e 

Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na integra, 

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

procedimento licitatório do Pregão Presencial Nº 044/2019, realizado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IGUAPE. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

 
 

Local,  de  de 2019. 
 

 
 

 

 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
 

Atesto para os devidos fins, que as declarações acima são verdadeiras. 
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ANEXO VIII- MINUTA DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

 
Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
ÓRGÃO GERENCIADOR:    
 DETENTORA DA ATA:     
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM):    

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, 
COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS  DE RUAS E 

AVENIDAS 
ADVOGADO (S):    
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, 
se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim , declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
de conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
Iguape,  , de  de 2019. 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

NOME:   

CARGO:    
E-MAIL NSTITUCIONAL:     
E-MAILPESSOAL:    
ASSINATURA:   
DETENTORA DA ATA 

 

NOME E CARGO:     

E-MAIL INSTITUCIONAL:     

EMAIL PESSOAL:     
ASSINATURA:   
 
 
 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO 
MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
PROCESSO N° 143/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N°044/2019 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
conservação urbana, compreendendo: varrição, capina, coleta e afastamento dos 
resíduos, pintura de guias brancas de ruas e avenidas. 
Eu _____________________________________ (nome completo), Portador(a) da Carteira 
de Identidade n° _____________________ e do CPF n° _______________________ 
representante legal da empresa _____________________________________ (nome da 
pessoa jurídica), declaro que apresentarei no momento da assinatura do contrato, documentos 
dos 
veículos exigidos no item 3.2.1.1. do Termo de Referência, comprovando que os mesmos 
atendem as 
exigências. Caso o veículo não esteja em nome da contratada, esta deverá apresentar junto 
com os 
documentos, compromisso hábil (contrato de locação), devidamente registrado em cartório 
demonstrando que os equipamentos estarão disponíveis e vinculados ao contrato, objeto deste 
pregão, 
conforme item 3.2 inciso III do Termo de Referência (AnexoI). 
Em ______ de ________________ de 2019. 
 
 
                              __________________________ 
(assinatura do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO X - RECIBO DE EDITAL PELA INTERNET 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º044/2019  

PROCESSO N.° 143/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
conservação urbana, compreendendo: varrição, capina, coleta e afastamento dos resíduos, 
pintura de guias brancas de ruas e avenidas. 

 

 
RAZÃO SOCIAL: 

 
CNPJ. N.°: 

 
ENDEREÇO: 

 
E-MAIL: 

CIDADE:  ESTADO:  FONE:(------)  FAX: ( --- )   

REPRESENTANTE PARA CONTATO: 
 

 
DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 
LOCAL:  ,  DE  2019. 

 

 
ASSINATURA 

 

Senhor Licitante, 

 
Visando comunicação futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e remeter à Seção de 
Licitações do Departamento Municipal de Administração e Governo, pelo e-mail: licitacao 
@iguape.sp.gov.br. 
A não remessa do recibo exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, da responsabilidade 
da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 


