PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
CNPJ/MF n. 46.444.790/0001-03
www.joaoramalho.sp.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL n. 11/2017 – PROCESSO n.º 24/2017

EDITAL

Sob a regência da Lei de Licitações n. 8.666, de 21 de junho de 1993
E suas alterações introduzidas pela Lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994 – D.O.U. – 09/06/94

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO LICITATÓRIO n. 24/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017
OBJETO: Seleção e contratação de empresa do ramo legalmente constituída para fornecimento de
grama sintética incluso instalação, tudo em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência,
parte integrante deste edital.
Razão Social

CNPJ

Inscrição Estadual

Endereço

Número

Cidade

Estado

Bairro
CEP

E-mail
Telefone

Fax

Pessoa para contato

Recebemos, através de acesso a página www.joaoramalho.sp.gov.br nesta data, cópia do Edital da
licitação acima identificada.
Local: ____________________, ______ de ______________________ de 20__.
________________________________
(Assinatura)
_________________________________
(Nome)
IMPORTANTE: Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal com as empresas participantes,
solicitamos a gentileza de preencher o recibo de retirada de Edital e remeter ao Departamento de Licitações por meio do
fax (18) 3998-1313 ou pelo e-mail licitacaojr@joaoramalho.sp.gov.br. O não envio do recibo exime o Departamento
de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais. Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Rua: Benedito Soares Marcondes, 300 - Centro - João Ramalho - Estado de São Paulo - CEP: 19680-000
Fone: (18) 3998-1107 Fone/Fax: 3998-1313 - E-mail: licitacaojr@joaoramalho.sp.gov.br
Site: www.joaoramalho.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
CNPJ/MF n. 46.444.790/0001-03
www.joaoramalho.sp.gov.br

MINUTA DE EDITAL
PREGÃO (Presencial) nº: 11/2017
PROCESSO n° .................. 24/2017
DATA DA REALIZAÇÃO:... 17/05/2017 – 09:30 HORAS
LOCAL: .............................. Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal

PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de João Ramalho, com sede à Rua Benedito Soares Marcondes nº 300 –
Centro – João Ramalho Sp, através do seu Prefeito Municipal o senhor WAGNER MATHIAS,
portador da cédula de identidade nº 34.624.004-9 SSP/SP e CPF. 282.915.348-02 torna público
que encontra-se aberta, nesta Prefeitura Municipal, licitação na modalidade PREGÃO
(presencial), do tipo MENOR PREÇO, objetivando a seleção e contratação de empresa do ramo
legalmente constituída para fornecimento de grama sintética incluso instalação, tudo em
conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste edital, tudo em
conformidade com o Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital, destinado ao
Setor da Saúde, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto
Municipal nº 555/2006 de 05/05/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei
Federal nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que
dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Licitações no prédio da
Prefeitura Municipal, localizada à rua Benedito Soares Marcondes nº 300, em João Ramalho Sp,
iniciando-se no dia 17/05/2017, às 09hs30min e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a
realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada
para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário, independente de nova comunicação.
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa do ramo legalmente
constituída para fornecimento de grama sintética incluso instalação, tudo em conformidade com o
Anexo I - Termo de Referência.
II - DA PARTICIPAÇÃO:
1 - Poderão participar da presente licitação todas as empresas pertinentes ao objeto e
interessadas em participar do certame.
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2 - Não poderão participar do certame os interessados que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação que estejam cumprindo suspensão
temporária de participação em licitação nesta Poderão participar da presente licitação as pessoas
jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação.
3 - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante.
4 - Não será permitida a participação sob a forma de consórcio.
III - DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de proprietário ou sócio, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial;
b) tratando-se de representante, a declaração, da qual constem poderes específicos para formular
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
2 - O representante legal deverá identificar-se no ato do credenciamento exibindo documento
oficial de identificação.
3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e declaração de inexistência
de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração pública deverão ser
apresentados fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
Razão Social da proponente
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Envelope nº 1 - Proposta Pregão Presencial nº 11/2017
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Razão Social da Proponente
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Envelope nº 2 - Habilitação
Pregão Presencial nº 11/2017
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual da proponente;
b) Número do Pregão;
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do
veículo cotado, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital;
d) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, e valor total da proposta em algarismo e por
extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados
os quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA – (art. 28 – LF. 8.666/93)
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; (Inciso II – art. 28 LF 8.666/93)
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; (Inciso III – art. 28 LF 8.666/93)
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; (Inciso III – art. 28 LF
8.666/93)
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d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; (Inciso IV – art.
28 LF 8.666/93)
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
quando a atividade assim o exigir. (Inciso V – art. 28 LF 8.666/93)
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA – (art. 29 – LF. 8.666/93)
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ); (Inciso I – art. 29 LF 8.666/93)
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual (DECA) e Municipal do domicilio ou
sede da licitante. (Inciso II – art 29 LF 8.666/93)
c) Certidão de regularidade de debito para com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria
da Fazenda Nacional e previdenciários; (Inciso III – art. 29 LF 8.666/93)
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova
equivalente, na forma da lei; (Inciso III – art. 29 LF 8.666/93)
e) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; (Inciso
III – art. 29 LF 8.666/93)
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. (Inciso IV – art.
29 LF 8.666/93)
g) Comprovação de situação regular perante o Ministério do Trabalho a que se refere o inciso V
do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescentado pela Lei Federal nº 9.854/99, consistindo
em declaração escrita firmada por representante legal da empresa participante do certame. (LF.
9.854/99)
h) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho. (LF 12.440/2011)
1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – (art. 30 – LF. 8.666/93)
a) Certidão de Registro, tanto da empresa participante quanto de seu responsável técnico,
emitida pelo CREA ou CAU, com prazo de validade vigente.
1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA – (art. 31 – LF. 8.666/93)
a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. (Inciso II – art. 31 LF 8.666/93).
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1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998
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.
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso
informatizado obtido via internet, com data de expedição não anterior a 180 (cento e oitenta) dias
da data do encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos;
2.1.1 – A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por
qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente;
2.1.2 – As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio, nos termos do artigo 32, da Lei nº 8.666/93, no ato da abertura do envelope respectivo,
desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos
devolvidos, após a autenticação requerida, ao Representante Legal presente.
2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
2 Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação e declaração de que não foi declarado
suspenso ou inidôneo para participar de licitações públicas ou contratar com o poder
público, de acordo com o estabelecido neste Edital e, em envelopes separados, a proposta de
preços e os documentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital, 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.

Rua: Benedito Soares Marcondes, 300 - Centro - João Ramalho - Estado de São Paulo - CEP: 19680-000
Fone: (18) 3998-1107 Fone/Fax: 3998-1313 - E-mail: licitacaojr@joaoramalho.sp.gov.br
Site: www.joaoramalho.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
CNPJ/MF n. 46.444.790/0001-03
www.joaoramalho.sp.gov.br

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se por corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores à proposta de menor preço;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total do item.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma seqüencial, 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.
5.1 - 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.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 10,00 (Dez Reais), aplicável
inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá
sobre o preço unitário.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado.
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
10.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento.
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11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação,
inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias,
que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
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
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.
Rua: Benedito Soares Marcondes, 300 - Centro - João Ramalho - Estado de São Paulo - CEP: 19680-000
Fone: (18) 3998-1107 Fone/Fax: 3998-1313 - E-mail: licitacaojr@joaoramalho.sp.gov.br
Site: www.joaoramalho.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
CNPJ/MF n. 46.444.790/0001-03
www.joaoramalho.sp.gov.br

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO
1 – A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
2 - O objeto da presente licitação deverá ser entregue e instalado na na Rua Belém nº 80, Vila
Santa Cruz, Município de João Ramalho-SP.
3 – O objeto deverá ser entregue e instalado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir
da data da Assinatura do contrato.
4 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de transporte, seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega do objeto.
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - O objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente no ato da entrega.
2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante de entrega a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
3 - Constatadas irregularidades no objeto, a Contratada deverá providenciar a substituição do
objeto em conformidade com as especificações do edital, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até 02 (dois) dias úteis após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral das especificações contratadas,
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado conforme medição realizada pelo engenheiro responsável da
Prefeitura do Município de João Ramalho, a contar da entrada dos documentos indicados no item
XI, subitem 4 no protocolo da CONTRATANTE, de acordo com as medições dos serviços
executados no período abrangido pelo cronograma físico-financeiro aprovado, obedecida a ordem
cronológica de sua exigibilidade/apresentação de fatura, ficando este condicionado a liberação
dos recursos do Termo de Convênio nº 871/2014.
2 - A medição será efetuada pela FISCALIZAÇÃO, na presença da CONTRATADA, e consistirá
no levantamento dos serviços executados e concluídos, sobre as quais incidirão os respectivos
preços;
3 - somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos pela FISCALIZAÇÃO;
4 - Processada a medição, a FISCALIZAÇÃO autorizará a CONTRATADA a emitir a respectiva
fatura.
5 - A não aceitação do serviço implicará na suspensão imediata do pagamento.
6 - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário em conta da CONTRATADA.
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XII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de
contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, e onerará recursos
da seguinte dotação orçamentária:
02.06.01
27.812.0007.1061.0000
4.4.90.51.00

PODER EXECUTIVO ESPORTE E LAZER
INV. ÁREA LAZER, ESPORTE E RECREAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária
será notificada para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de
regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
2 - A adjudicatária deverá, no prazo Maximo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da
convocação, comparecer na sede da Prefeitura Municipal, à rua Benedito Soares Marcondes nº
300, para assinatura do termo de contrato, dispensada tal formalidade no caso de entrega
imediata do objeto licitado.
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o
contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão
pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
3.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, contados da
divulgação do aviso.
3.2 - A divulgação do aviso será publicada no mesmo órgão em que se deu a publicação do Edital
que regulamenta o respectivo certame.
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o poder público e suas autarquias e em especial com
a Prefeitura Municipal de João Ramalho e pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos
no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada, garantido o exercício de prévia e
ampla defesa, e deverá ser registrada no CADFOR.
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XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, as
quais deverão ser assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado na forma estabelecida no artigo 114 da LOM.
5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada no setor de licitações na sede da Prefeitura Municipal no mesmo local da
sessão anterior. Os envelopes não retirados no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da
publicação do extrato de contrato serão inutilizados.
6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.
6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia
útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
6.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame.
7 - Os casos omissos do neste edital serão solucionados pelo Pregoeiro.
8 - Integram o presente Edital
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II - minuta do contrato;
Anexo III – minuta de credenciamento;
Anexo VI - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo V – modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;
Anexo VI – modelo de declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a administração pública;
Anexo VII – Modelo de Qualificação como ME/EPP
Anexo VIII – modelo de proposta
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Anexo VIII - Termo de ciência e de notificação
9 – A fim de dirimir quaisquer questões decorrentes da presente licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Quatá, Estado de São Paulo.
João Ramalho, 03 de Maio de 2.017.

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Item

Quant

Unid.

Especificação

01

1500

M²

Grama sintética monofilamento, 50 mm na cor verde/branca, instalada no local
com cola própria.

2 - PREÇO MÁXIMO DE ACEITABILIDADE:
Estabelece-se como preço máximo de aceitabilidade paraa aquisição do objeto do presente certame:
Item

Descrição

Preço Médio

01

1500 M² - Grama sintética monofilamento, 50 mm na cor

105.078,33

verde/branca, instalada no local com cola própria.

3 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

1 - Os prazos para execução da Obra, respeitando-se o Cronograma Físico Financeiro, são
os seguintes:
a) para o início: até 05 (cinco) dias corridos, após a emissão da OIS (Ordem de Início
de Serviço);
b) para conclusão até 60 (sessenta) dias após o inicio dos serviços.
c) para
o
recebimento
provisório
pelo
responsável
por
seu
acompanhamento/fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, dentro de 10 (dez) dias corridos de comunicação escrita da conclusão da
obra por parte da CONTRATADA;
d) para observação da obra: 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento
provisório;
e) para recebimento definitivo pela fiscalização, até 30 (trinta) dias corridos após
emissão do Termo de Recebimento Provisório, considerando esta data como
término da obra.
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa total estimada de R$ _____ (____), onerará os recursos orçamentários das seguintes
dotações orçamentárias:
02.06.01
27.812.0007.1061.0000
4.4.90.51.00

PODER EXECUTIVO ESPORTE E LAZER
INV. ÁREA LAZER, ESPORTE E RECREAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
PREÂMBULO
Aos ...... dias do mês de ...................... de ............, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JOÃO RAMALHO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 46.444.790/0001-03
isenta de Inscrição Estadual, com sede a Rua Benedito Soares Marcondes, nº 300, Centro, João
Ramalho, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato por seu
Prefeito Municipal XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG. nº..................., CPF nº ..................... e, de outro, a
firma ..............., estabelecida à Rua ................., nº .........,......., ..............., ........., Bairro ...........,
Cidade ............., Estado............, Inscrição Estadual nº ..............., CNPJ nº. .......,doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Nome.......................
sócio proprietário ou administrador.......... RG. nº ............, CPF nº ............, e de acordo com o que
consta no PROCESSO LICITATÓRIO Nº. __/20__, relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. __/2017,
têm entre si justo e acertado o presente instrumento particular de CONTRATO, que se regerá
pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
Constitui o objeto do presente instrumento a “Contratação de Empresa especializada para
construção, fornecimento e implantação de grama sintética em um minicampo de futebol
localizado na Rua Belém, nº 80 no bairro Vila Santa Cruz, fornecendo mão de obra e
materiais necessários”, descriminados nos ANEXOS presentes no EDITAL, no termo de convênio
firmado entre o Município de João Ramalho e o Estado de São Paulo através da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Regional / Unidade de Articulação com Municípios – ERPLAM,
conforme Processo nº 1015/2014, Termo de Convênio nº 871/2014”.
Parágrafo único - A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e
serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na
obra e serviços objeto deste CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA
Regime de Execução
O regime de execução especificada na CLÁUSULA PRIMEIRA será indireto, na modalidade de
empreitada por menor preço global, ficando a CONTRATADA responsável por toda a mão de
obra necessária para a execução da instalação e o fornecimento dos materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução do serviço, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este
CONTRATO os documentos dos anexos do PREGÃO PRESENCIAL Nº. __/2017, constantes do
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. __/2017.
Parágrafo único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada
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pelas Leis nºs. 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99, aplicando-se supletivamente os princípios
da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado.
CLÁUSULA QUARTA
Recursos Orçamentários
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão atendidos pelos
recursos provenientes do:
02.06.01
PODER EXECUTIVO ESPORTE E LAZER
27.812.0007.1061.0000 INV. ÁREA LAZER, ESPORTE E RECREAÇÃO
4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
CLÁUSULA QUINTA
Do Preço
O preço certo e total para fornecimento de materiais e execução do serviço é de
R$......................... (....................................).
Parágrafo único - O preço contratado é irreajustável, estando inclusos todos os custos diretos e
indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, inclusive despesas com
materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão de obra (especializada ou não), remuneração,
instalação de canteiros fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos os
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer
outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos
serviços.
CLÁUSULA SEXTA
Condições de Pagamento
O pagamento será efetuado após a medição, a contar da entrada dos documentos, relacionados
no § 6º desta Cláusula, no protocolo da CONTRATANTE, de acordo com a medição dos serviços
executados do Cronograma Físico-Financeiro aprovado, obedecida a ordem cronológica de sua
exigibilidade / apresentação da fatura.
§ 1º - A medição será efetuada pela FISCALIZAÇÃO e consistirá no levantamento das metragens
executadas e concluídas de cada serviço, sobre as quais incidirão os correspondentes preços.
§ 2º - A medição alcançará os serviços executados, concluídos e aceitos pela CONTRATANTE.
§ 3º - A MEDIÇÃO propiciará a emissão da fatura pela CONTRATADA.
§ 4º - A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição ou descumprimento de
condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execução dos serviços.
§ 5º - Para o pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da execução dos serviços
registrados pelas medições, tenha cumprido todas as outras exigências contratuais e atendido
eventuais requisições da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.
§ 6º - Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos serviços
concluídos e aceitos, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS, por
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meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP;
a) As comprovações relativas ao FGTS corresponderão aos períodos contidos nas faturas,
ou seja, períodos de execução, e poderão ser apresentadas por um dos seguintes meios:
a1) meio magnético, gerado pelo SEFIP (programa validador, Sistema Empresa de
Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social);
a2) cópia autenticada da GFIP pré-emitida, fornecida pela Caixa Econômica Federal;
a3) cópia autenticada da 2ª via do formulário impresso da GFIP. Deverá ser apresentada,
ainda, cópia autenticada do comprovante de entrega da GFIP, contendo o carimbo CIEF –
Cadastro de Inscrição de Entidades Financeiras, com os dados do receptor (nome, agência
e data de entrega) e autenticação mecânica.
a) A não comprovação das exigências retro referidas assegura à CONTRATANTE o direito
de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras medidas legais.
§ 7º na oportunidade da emissão da fatura, a empresa deverá destacar o valor da retenção, a
título de RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL, observadas as regras da legislação
pertinente.
§ 8º O pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou definitiva da obra.
§ 9º) A não aceitação do serviço implicará na suspensão imediata do pagamento.
§ 10º) O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário em nome da CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA
Dos Prazos
Obedecendo a programação fixada no Cronograma Físico-Financeiro, os prazos serão contados
em dias corridos, para todos os efeitos, da seguinte forma:
a)

para o início: até 05 (cinco) dias corridos, após a emissão da OIS (Ordem de Início do
serviço);

b)

para conclusão até 30 (trinta) dias após o inicio dos serviços.

c)

para o recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento /
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 10 (dez)
dias corridos de comunicação escrita da conclusão da obra por parte da
CONTRATADA;

d)

para observação da obra: 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento
provisório;

e)

para recebimento definitivo pela fiscalização, até 30 (trinta) dias corridos da emissão do
Termo de Recebimento Provisório, considerando esta data como término da obra.
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§ 1º - O atraso na execução da obra somente será admitido, pela CONTRATANTE, quando
fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código Civil Brasileiro, ou nas
hipótese delineadas no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e
9.648/98,
§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo de conclusão da obra deverá ser encaminhado, por
escrito, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, até 5 (cinco) dias corridos antes do término do
prazo original, acompanhado da proposta e respectivo Cronograma Físico-Financeiro
reprogramado, com justificativa circunstanciada.
§ 3º - Admitida a prorrogação de prazo, será lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como
base o Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado
pela CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no
prazo de 05 (cinco) dias da referida formalização, do documento que comprove a alteração a
validade da garantia, sob pena de sujeição ao comando estabelecido no § 7º, da Cláusula Sexta.
CLAÚSULA OITAVA
Obrigações e Responsabilidades da Contratada
A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta
ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a
executar a obra em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os
documentos explicitados na CLÁUSULA TERCEIRA, em estrita obediência à legislação vigente,
incluindo as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, às disposições aplicáveis da
ABNT e às determinações da Fiscalização.
Parágrafo único - Caberá ainda à CONTRATADA:
1) Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra
(especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de
qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias;
2) Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das
autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos
serviços, a disciplina, a segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação
em vigor;
3) Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;
4) Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos
aos serviços executados ou em execução;
5) Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo,
quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às
especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;
6) Quanto à qualidade dos materiais, se obriga a utilizar materiais de marcas indicadas, ou aceitas
pela Fiscalização, substituindo inclusive aqueles já instalados;
7) Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo),
planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que
os complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se
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admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais
documentos, nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não
cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive
transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato,
por escrito, à CONTRATANTE, para que os defeitos sejam sanados;
8) Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico-Financeiro,
atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação;
09) Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10) Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, instalações
e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a lavratura
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE;
11) Manter o serviço executado em perfeitas condições de conservação e funcionamento, até a
lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;
12) Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a
fornecer à CONTRATANTE;
13) Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos
que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros,
entendendo-se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua
responsabilidade.
14) Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de
qualquer natureza, inclusive contra incêndio, válida para todas as suas instalações, equipamentos,
materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra
terceiros.
CLÁUSULA NONA
Pessoal da Contratada
Nos serviços a serem executados a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer de
execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e
exclusiva empregadora.
§ 1º - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA
julgado incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a
CONTRATANTE.
§ 2º - A substituição de qualquer integrante da equipe técnica deverá ser previamente aceita pela
CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o substituto.
§ 3º - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE.
§ 4º - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentação
referente aos contratos de trabalho de seus empregados, que se encontrarem trabalhando no
local do serviço prestado.
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CLÁUSULA DÉCIMA
Obrigações e Responsabilidades da Contratante
A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a: liberar as áreas destinadas
ao serviço; empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões
estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; proceder às medições dos serviços efetivamente
executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos da CLÁUSULA SEXTA, e
emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipulados na
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Transferência e Subcontratação
A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o total do objeto do presente
CONTRATO, sob pena de rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Alteração Contratual
Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93,
alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98, mediante o correspondente TERMO DE
ADITAMENTO.
§ 1º - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, até o limite do 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado
entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.
§ 2º - Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das
especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato,
ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes da Tabela de Preços (PINI).
§ 3º - O TERMO DE ADITAMENTO deverá ser acompanhado do Cronograma Físico-Financeiro
reprogramado, resultante da alteração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Fiscalização
A CONTRATANTE manterá profissional legalmente habilitado para acompanhar a execução do
objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos,
competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais
exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, mantendo tudo devidamente
anotado.
§ 1º - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas
especializadas para a execução deste mister.
§ 2º - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer
obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Recebimento da Obra
Concluído o fornecimento e a instalação da grama sintética, inclusive os serviços eventualmente
autorizados em aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições, serão recebidos
provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 10 (dez) dias corridos da
comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.
§ 1º - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, somente se os
serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de
OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização, a obra será recebida
definitivamente por parte do responsável pela fiscalização ou por Comissão designada pela
CONTRATANTE, sempre com a participação do responsável pela fiscalização, no prazo de até 10
(dez) dias, lavrando-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado à limpeza dos
locais abrangidos pela execução dos serviços, conforme pactuado no item 13 da
CLÁUSULA NONA.
§ 2º - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e
segurança, subsiste na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das Obrigações Assumidas
16.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou atraso
na execução dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso de o
licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências do Edital, salvo se por motivo de
força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua
reabilitação.
16.2. A sanção de advertência de que trata o subitem 16.1, letra a poderá ser aplicada nos seguintes
casos:
a) descumprimento das exigências do Contrato.
16.3. A penalidade estabelecida na alínea d, subitem 16.1, será da competência exclusiva do Senhor
Prefeito Municipal.
16.4. Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, a CONTRATANTE
recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham sido
decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Rescisão
A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do CONTRATO, nos termos dos artigos 77 a 80
da Lei nº 8.666/93 e alterações, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e
sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.
Parágrafo único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de se ressarcir de
eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo CONTRATADO, reter créditos e/ou
promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
Tolerância
Caso uma das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissão, a
inobservância, no todo ou em parte, de qualquer cláusula ou condição do CONTRATO e/ou
documentos que o integram, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou
prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se
nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
Foro
Fica eleito o Foro Privativo da Comarca de Quatá, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em três vias de igual teor e
forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo
assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.
___________, ___ de ______________________ de 20______.
_______________________________
CONTRATANTE

_______________________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
__________________

____ _________________
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ANEXO III

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Endereço.............................. CNPJ ......................... Insc. Estadual ......................
Telefone ........................... Cep.

CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial nº: __/2017
Processo nº: ........... __/2017
Objeto: ................... : ______

A Empresa ...................................................., Inscrita no CNPJ sob nº ..............................,
com sede à ............................ nº ......., em ......................, Estado de São Paulo, por seu
representante

legal,

CREDENCIA

como

seu

representante

o

Senhor

.........................................., portador da Cédula de Identidade nº ..................., a fim de
participar do Processo Licitatório – Modalidade Pregão Presencial nº ........ promovido pela
Prefeitura Municipal de João Ramalho, conferindo-lhe poderes especialmente para a
formulação de propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na
sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002.
Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Endereço.............................. CNPJ ......................... Insc. Estadual ......................
Telefone ........................... Cep.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

Eu .................. ( nome completo) ..........................

representante legal da empresa

............... (razão social da empresa) ............., interessada em participar da Licitação
modalidade Pregão presencial nº ..........., promovido pela Prefeitura Municipal de João
Ramalho, Declaro pleno atendimento aos requisitos de habilitação desta empresa.
Local, data

Nome e Assinatura do representante legal
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ANEXO V

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Endereço.............................. CNPJ ......................... Insc. Estadual ......................
Telefone ........................... Cep.

DECLARAÇÃO

Eu, ..................... (nome completo) .............., representante legal da empresa ........
(nome da pessoa jurídica) ..............., interessada em participar da licitação modalidade
Pregão Presencial, processo nº ............, realizada pela Prefeitura Municipal de João
Ramalho, declaro sob as penas da lei, e para fins do Inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666,
de 21 de Junho de 1.993, que a ......................... (razão social) .............., encontra-se em
situação regular perante o ministério do Trabalho, no que se refere a observância do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

.............. local ............. , .......... de ................... de 2.0__

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Endereço.............................. CNPJ ......................... Insc. Estadual ......................
Telefone ........................... Cep.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
JOÃO RAMALHO - SP
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO

A Empresa ................................ (razão social) .........., CNPJ, ......................, com sede à
rua

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

nº

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

em

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

Estado

de

......................., Interessada em participar do Processo Licitatório, modalidade Pregão
Presencial nº ............, Promovido pela Prefeitura Municipal de João Ramalho,
DECLARA sob as penas da lei que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação
em licitações promovidos pela administração pública e que não foi declarado suspenso ou
inidôneo para contratar com o poder público de qualquer esfera, e compromete-se a
comunicar a ocorrência de qualquer fato superveniente que altere essa situação, e que
venha a ser conhecido após o encerramento dessa licitação.

........................, ........ de ............................. de 2.0__

Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE
Endereço ..................................... - CNPJ...................
Telefone .....................................

PREGAO PRESENCIAL __/20__
DECLARACAO DE QUALIFICACAO COMO (ME) e (EPP)
A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº _________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade
nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº ____________, DECLARA, sob as
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como________________,
[incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido nos
arts. 42 a 49 da citada lei.
Ou ainda
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documentos(s) de habilitação e pretendemos
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando
sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993.
(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
LOCAL E DATA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII
PROPOSTA COMERCIAL
DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CEP:

Fone:

Fax:

e-mail:

CNPJ:

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que
inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.
Objeto: Contratação de empresa .........., confome Anexo I – Termo de Referência, parte
integrante do edital.
Qtde
ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA

PREÇO (R$)
Unitário

Total

(2)

(3)=(1)X(2)

(1)
01

Validade da proposta: ______ dias, contados a partir da data da apresentação dos
envelopes.
DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações
exigidas no Anexo I – Folheto Descritivo.
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos,
encargos sociais, material, despesas administrativas, frete e lucro.
João Ramalho, de de 201__
Assinatura do licitante ou seu representante legal
Nome do representante: RG do representante:______________
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ANEXO VIII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE:______________________________________________________________
CONTRATADA:_______________________________________________________________
CONTRATO N° (DE ORIGEM):___________________________________________________
OBJETO:____________________________________________________________________
ADVOGADO(S): (*)___________________________________________________________
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais
que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
LOCAL e DATA:______________________________________________________________
CONTRATANTE
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mailinstitucional:___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional ___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
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