
 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016. 
 

 

   O Município de Guatapará, Estado de São Paulo, por 

intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito, com objetivo de garantir a 

observância do princípio Constitucional da Isonomia e em atendimento aos 

princípios da Legalidade e do Interesse Público, dentre outros, torna público a 

realização da licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 01/2016, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, no regime de Empreitada por Preço Global, 

visando à escolha da melhor Proposta Comercial neste Edital adiante discriminado. 

 

Regência: Leis nº.s 8.666/93, 8.883/94 e ulteriores alterações, Lei Complementar 

nº 123, de 14.12.2006 (Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP), de 14.12.2006, 

Lei Complementar nº 147/2014 (que altera a Lei Complementar 123/2006). 

 

Tipo de licitação: Menor Preço 

 

Regime de execução: Indireta – Empreitada Por Preço Global. 

 

Classificação das propostas: Menor Preço Global. 

 

Prazo de Execução e vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, contados a 

partir do recebimento da Ordem de Serviços. 

 

Orçamento Estimativo: R$ 275.554,39 (duzentos e setenta e cinco mil, 

quinhentos e cinquenta quatro reais e trinta nove centavos). 

 

Prazo de Início da Execução do Objeto: a partir do recebimento da Ordem de 

Serviços. 

 

Repartição interessada: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

Órgão Fiscalizador: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA E ABERTURA DOS 

ENVELOPES 

 

Local: Prefeitura Municipal de Guatapará. 

Endereço: Rua dos Jasmins, nº. 296. 



 

Bairro: Centro CEP.: 14.115-000 

Cidade: Guatapará Estado: São Paulo 

Fone: 0xx16 3973-2020 Fax: 0xx16 3973-2020 

 

Data Recolhimento da Garantia de Participação: até às 16h do dia 24 / 03 / 

2016, no setor Tributário do Município, conforme reza o item n. 5.2.16. deste 

edital. 

 

Data visita técnica: até às 15h do dia 28 / 03 / 2016, conforme itens 5.2.12., 

5.2.12.1 e 5.2.12.2, mediante apresentação da garantia de participação. 

 

Data do encerramento e abertura: 30 / 03 / 2016 - Horário até às: 08h. 

 

Custo de Reprodução Gráfica do Edital: R$ 20,00 (vinte reais). 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente Tomada de Preços é a contratação de empresa 

especializada para CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

NO ASSENTAMENTO HORTO GUARANI, localizado no Município de 

Guatapará, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro, Planilhas de calculo de rede, nos 

termos do Convenio nº 824169/2015 SICONV PORTAL entre o Município de 

Guatapará e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

através da Superintendência Regional no Estado de São Paulo – SR 08.  

 
 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar desta licitação as empresas que: 

2.1.1. Atendam as exigências impostas pelo presente Edital. 

2.1.2. Não esteja sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou haja 

sido declarada inidônea ou suspensa por qualquer Órgão Público. 

2.1.3. Não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si. 

2.2. Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à 

apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de 

procuração, com firma reconhecida e, ainda, cópia do contrato social, em se 

tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa. 



 

2.2.1. A não-apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 

anterior não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de 

se manifestar e responder pela mesma. 

2.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

uma empresa licitante. 

2.4 Não será admitida nesta licitação empresa sobre a qual conste qualquer 

restrição em contratar com o Poder Público, sendo que a Administração procederá 

consulta no site: www.portaldatransparencia.gov.br, por meio do Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, visando atestar a 

regularidade das empresas e/ou profissionais participantes deste processo 

licitatório, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder 

Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n. 516, de 15.03.2010.  

 

3 - FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

3.1. A Prefeitura Municipal de Guatapará, fornecerá por intermédio do Setor de 

Licitações, situado à rua dos Jasmins, nº 296, cópia do Edital completo e projetos, 

mediante o pagamento da importância de R$ 20,00 (vinte reais). 

3.2. Maiores informações e esclarecimentos referentes a presente licitação serão 

fornecidas pela Comissão Municipal de Licitações. 

3.2.1 Em caso de não solicitação, pelos proponentes, de esclarecimento e 

informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente, claros 

e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

 

4 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Os recursos financeiros serão atendidos mediante a utilização de recursos oriundos 

do Convenio nº 824169/2015 SICONV PORTAL entre o Município de Guatapará 

e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, através da 

Superintendência Regional no Estado de São Paulo – SR 08, no valor de R$ 

263.404,62 (duzentos e sessenta três mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta 

dois centavos) e demais recursos será do Tesouro Municipal, sendo: 

 
Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

17.512.0033.1021 – Construção de Rede de  Distribuição de Água 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso - 05 – Federal  (1332) 

Código de Aplicação - 100 - Geral 

FICHA 275 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

17.512.0033.1021 – Construção de Rede de  Distribuição de Água 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso - 01 – Tesouro  (1333) 

Código de Aplicação - 100 - Geral (Contrapartida) 

FICHA 276 

 

 

5 – DA DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

 

5.1 – O envelope contendo a documentação deverá ser assim subscrito: 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016. 

ENVELOPE Nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO” 

ABERTURA: 30/03/2016 – ÀS 08:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE 

CNPJ N. 

 

5.2 O envelope deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Guatapará, 

situada à rua dos Jasmins, nº 296, até às 08h, do dia 30 de março de 2016, 

contendo a documentação, apresentada em envelope fechado e constará: 

5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, para fins de comprovação do ramo de atividade da empresa. 

5.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

5.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante; 

5.2.3.1. Caso a licitante seja a Matriz e a executora do objeto seja uma Filial, 

deverá também ser apresentada à prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

do Estado em que se encontrar instalada esta filial; 

5.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 

apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

5.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio 

ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente; 

5.2.5.1. Para as empresas de outro estado que optarem de participar através de 

filial, deverá também ser apresentado prova de regularidade fiscal para com a 

fazenda do Estado da sede da Filial. 



 

5.2.6. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede da licitante expedida pelo órgão competente. 

5.2.6.1. Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá 

também ser apresentado prova de regularidade fiscal para com o município que se 

encontrar instalada esta filial; 

5.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943 e de acordo com o inciso V do art. 29 da Lei nº 8.666/93, com as 

alterações incluídas pela Lei nº 12.440, de 2011; 

5.2.8. Prova de regularidade perante o FGTS; 

OBSERVAÇÃO: Serão aceitos documentos e certificados de regularidade fiscal 

obtidos na rede Mundial de Computadores - Internet, estando condicionado ao fato 

de que os mesmos poderão ter a sua validade confirmada pela Comissão, nos 

respectivos sites. 

5.2.9. Comprovação de registro dos profissionais e da empresa no “CREA” 

(entidade profissional competente). 

5.2.10. Comprovação de qualificação operacional (em nome da empresa), nos 

termos do inciso II, do artigo 30 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, constando a execução de serviços similares, 

comprovando-se as seguintes quantidades razoáveis, sendo: 

  5.2.10.1. Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, 7.132m (sete mil 

cento e trinta e dois metros); 

5.2.11. Comprovação de qualificação técnico-profissional, mediante apresentação 

da CAT (Certidão de Acervo Técnico), cumprindo as parcelas de maior relevância, 

sendo: 

  5.2.11.1. Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15;     

5.2.12. A comprovação de que alude o subitem 5.2.11, far-se-á através de: 

Contrato Social da empresa devidamente registrado, fotocópia de registro da 

CTPS, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 

profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente 

pela execução dos serviços (Súmula 25 – TCE/SP). 

5.2.13. Declaração de vistoria do local em que a obra e serviços serão executados, 

devidamente atestado pelo funcionário credenciado da licitante e servidor do 

Município, conforme (ANEXO III). 

5.2.13.1 Deverá a licitante, para atender o item supra, entrar em contato com a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deste Município, na Rua 

Hermínio Felix Bonfim, nº 180, Centro em Guatapará / SP, telefone (16) 



 

3973.0025 com Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos para 

agendamento da vistoria técnica. 

5.2.13.2 Para realização da visita técnica, a empresa deverá apresentar credencial 

indicando o nome e dados pessoais da pessoa designada para o ato. 

5.2.14. Declaração emitida pela própria empresa, através de seu representante 

legal, constando que a empresa licitante nunca foi declarada inidônea por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou 

Municipal, tendo em vista os Arts. 87, inciso IV, e 97, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas atualizações. 

5.2.15. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, com prazo de validade constante na 

certidão. Caso não houver prazo fixado, a validade será de 30 (trinta) dias. 

5.2.16. Declaração emitida pela própria empresa, através de seu representante 

legal, constando que apresentará garantia de 5% do valor total do contrato, caso 

seja a vencedora do certame, numa das modalidades do artigo 56, da Lei Federal nº 

8.666/93, com suas atualizações. 

5.2.17. Prova de recolhimento de garantia “para participação” nesta licitação, 

referente a 1% (um por cento) do Orçamento Estimativo, que deverá ser recolhida 

até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital. 

5.2.18. Deverá a licitante apresentar declaração emitida pela própria empresa, 

através de seu representante legal, constando que examinou os anexos, conforme 

especificados no item 14.3.1, não existindo nenhuma falha nos mesmos, 

concordando assim com estes documentos na sua íntegra. 

5.2.19. Declaração emitida pela própria empresa, através de seu representante 

legal, constando que a empresa encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal. 

5.2.20. Declaração emitida pela própria empresa, através de seu representante 

legal, constando que conhece e se submete aos termos do Convenio nº 

824169/2015 SICONV PORTAL entre o Município de Guatapará e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, através da 

Superintendência Regional no Estado de São Paulo – SR 08. 

5.2.21. Comprovação de possuir capital social, igual ou superior a R$ 27.555,00 

(vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), admitida a atualização do 

valor pelos índices oficiais até a apresentação da proposta. 

5.2.22. Para os efeitos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 (Institui o 

Estatuto Nacional da ME e EPP), de 14.12.2006 e Lei Complementar nº 147/2014 

(que altera a Lei Complementar 123/2006), as microempresas e empresas de 

pequeno porte deverão apresentar, além dos documentos acima relacionados, a 



 

respectiva declaração sob pena de não fazer jus aos benefícios instituídos pela 

mencionada Lei, cujo teor é seguinte: 
 

“DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE” 

DECLARAÇÃO 

 

(nome/razão social) __________________________________________, 

inscrita no CNPJ n°_____________, por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)_______________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade n. __________________ e do CPF 

no__________________,  DECLARA,  para  fins  do disposto no subitem 

5.2.22 do Edital da TOMADA DE PREÇOS n. 01/2016, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou 

empresa de  pequeno  porte  nos  termos  da  legislação  vigente, não  

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06.   

__________________, _____ de __________________ de 20__. 

(assinatura do representante legal). 

COM FIRMA RECONHECIDA 

 

5.2.22.1 A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, objetivando 

os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 (Institui o Estatuto 

Nacional da ME e EPP), de 14.12.2006 e Lei Complementar nº 147/2014 (que 

altera a Lei Complementar 123/2006), caracterizará o crime de que trata o art. 299 

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da 

sanção administrativa consistente na aplicação de multa, no importe de 20% (vinte 

por cento) do valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 

05 (cinco) anos. 

5.2.22.2. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar 

total ou parcialmente a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios. 

5.2.22.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 5 deste Edital, 

sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 

5.2.22.4 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

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

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 



 

5.2.22.5 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 

5.2.22.4, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das aplicação 

de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada, 

bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

5.3. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a 

documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios. 

5.4. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 

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

imprensa oficial. 

5.4.1. Qualquer certidão exigida nesta licitação, quando a mesma não estipular seu 

prazo de validade, deverá ser atualizada dentro de 180 (cento e oitenta) dias de sua 

emissão. 

5.5 Todas as DECLARAÇÕES exigidas para habilitação dos licitantes, deverão 

ser apresentadas com as FIRMAS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS. 

 

 

6 - PROPOSTAS 

 

6.1. O envelope contendo a proposta deverá ser assim subscrito: 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 

ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

ABERTURA: 30/03/2016 – ÀS 08:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE 

CNPJ N. 

 

6.2. O envelope deverá ser protocolado mediante requerimento na Prefeitura 

Municipal de Guatapará, situada à rua dos Jasmins, nº 296, até às 08h, do dia 30 

de março de 2016, contendo a proposta, esta datilografada ou impressa por 

processo eletrônico, e apresentada em via única, rubricadas em todas as suas 

folhas, carimbada e assinada na última pelo titular ou representante legal, sem 



 

rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o objeto de forma clara e 

inequívoca, e, ainda, apresentada em envelope fechado e constará: 

6.2.1. Razão Social e CNPJ da licitante. 

6.2.2. Indicação do prazo para a execução dos serviços, não superior a 120 (cento e 

vinte) dias, contados da “autorização de serviços”, emitida pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

6.2.3. Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a sessenta (60) 

dias, contados da data de apresentação das mesmas, observando o disposto no § 3º 

do art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

6.2.4. Preço total do serviço, cotado em moeda nacional, em algarismos e por 

extenso, já consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mão-de-

obra, materiais e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou 

indiretamente na execução dos serviços objeto desta Tomada de Preços.  

6.2.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os escritos por 

extenso. 

6.2.4.2. Deverão ser apresentadas planilhas discriminativas dos serviços a serem 

executados (Planilha do Orçamento) e Cronograma Físico Financeiro. 

6.3. Prazo de pagamento - A proposta deverá constar obrigatoriamente: medição 

mensal, com pagamento em até 15 (quinze) dias úteis e mediante a liberação do 

recurso financeiro pelo convênio, após apresentação das Notas Fiscais/Faturas, de 

acordo com as exigências administrativas em vigor e após atestadas pela Secretaria 

de Obras e Serviços Públicos. 

6.4 DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

expressa emitida pelo responsável legal da empresa licitante nos termos do 

ANEXO II. 

6.5. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme 

estabelece o artigo 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 

6.6. A licitante poderá inserir em sua proposta o número do banco, agência e conta 

corrente para a qual deverá ser emitida a ordem bancária. 

6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu mérito a proposta 

apresentada, tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou 

quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais. 

6.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

6.9. Não se admitirá proposta que apresente preço global simbólico, irrisório ou de 

valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescido dos respectivos encargos, exceto quando se referir a instalação de 

propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade 

da remuneração. 



 

 

7. DO PROCEDIMENTO 

 

7.1. Os envelopes contendo as DOCUMENTAÇÕES e a PROPOSTA deverão ser 

protocolados na Prefeitura Municipal de Guatapará, situada à rua dos Jasmins, nº 

296, no dia e hora indicados, devendo os trabalhos obedecer à seguinte ordem: 

7.1.1. Apresentação do documento de identidade e instrumento de representação 

jurídica, com firma reconhecida, do representante legal da empresa. 

7.1.2. Abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, para análise dos 

documentos. 

7.1.3. Verificação da regularidade da habilitação das licitantes presentes. 

7.1.4. Colocação dos documentos, após apreciados, à disposição das licitantes para 

exame e rubrica. 

7.1.5. Devolução dos envelopes fechados às licitantes inabilitadas contendo as 

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

7.1.6. Abertura dos envelopes “PROPOSTA” das licitantes habilitadas, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 

expressa do mesmo ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

7.1.7 Leitura das propostas e aposição de rubrica, pela Comissão e pelos 

representantes das proponentes, em todas as suas folhas e demais elementos 

integrantes. 

7.1.8. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e, 

conforme o caso, com os preços correntes de mercado, desclassificando as 

propostas desconformes e incompatíveis. 

7.1.9. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 

avaliação constantes deste Edital, sendo desclassificadas as propostas que não 

atenderem aos requisitos do mesmo e apresentarem proposta com valor global 

superior a R$ 275.554,39 (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta 

quatro reais e trinta e nove centavos) ou com preços manifestamente inexequíveis. 

Para constatação de que o preço da proposta apresentada pelo licitante deve ser ou 

não considerado manifestamente inexequível, aplica-se o disposto no art. 48, § 1º, 

“a” e “b” da Lei nº 8.666/93, com suas alterações legais. 

7.2. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e 

“PROPOSTA”, nenhum outro será aceito, assim como não se admitirão quaisquer 

adendos ou alterações nos documentos e propostas entregues. 

7.3 Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação no ato do 

recebimento dos envelopes, a Comissão Municipal de Licitação suspenderá os 

trabalhos, divulgará o resultado da habilitação na imprensa oficial e aguardará o 



 

respectivo prazo recursal para informar a data de abertura dos envelopes 

“PROPOSTAS”. 

7.3.1. Ocorrendo o previsto no subitem anterior, os envelopes “PROPOSTAS”, 

ainda fechados, serão rubricados, em seu fecho, pela Comissão e pelos licitantes. 

7.4. A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” será 

realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata 

circunstanciada, assinada pela Comissão e por quem desejar. 

7.5. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Municipal de 

Licitação. 

7.6 É facultada à Comissão Municipal de Licitação ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

8. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

8.1. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de 

licitação mencionado no inciso I, § 1º, do art. 45, da Lei nº 8.666/93 (menor 

preço).   

8.2 Serão desclassificadas: 

8.2.1. As propostas que não atendam às exigências desta Tomada de Preços. 

8.2.2 As propostas com valor global superior a R$ 275.554,39 (duzentos e setenta 

e cinco mil, quinhentos e cinquenta quatro reais e trinta e nove centavos) ou com 

preços manifestamente inexequíveis. Para constatação de que o preço da proposta 

apresentada pelo licitante deve ser ou não considerado manifestamente 

inexequível, aplica-se o disposto no art. 48, § 1º, “a” e “b” da Lei nº 8.666/93, com 

suas alterações legais. 

8.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas as causas 

que redundaram na inabilitação ou na desclassificação. 

8.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 

convocadas. 

8.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação 

final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte desde que o 

menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 



 

8.5.1. O empate mencionado no caput deste item será verificado na(s) 

situação(ões) em que a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superiores à(s) 

proposta(s) mais bem classificada(s) em cada item, ocasião(ões) na(s) qual(is), 

proceder-se-á da seguinte forma: 

8.5.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no item, 

de acordo com o disposto no subitem 8.5.1 poderá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

a contar da afixação do resultado de julgamento no Quadro de Avisos localizado 

no Paço Municipal, situado à Rua dos Jasmins, nº. 296, sob pena de preclusão, 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

8.5.1.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação definida no subitem 8.5.1, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.5.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 

8.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

8.5.2. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame, na própria sessão pública. 

8.6. A Comissão Municipal de Licitação fixará o resultado de julgamento das 

propostas no seu Quadro de Avisos localizado no Paço Municipal, situado à rua 

dos Jasmins, nº 296, após a publicação do resumo do mesmo na imprensa oficial, 

ou comunicará diretamente aos interessados, se presentes os prepostos das 

licitantes no ato em que for adotada a decisão, a qual será lavrada em ata. 

8.6.1. Decorrido o prazo recursal, o resultado do julgamento será homologado pelo 

Prefeito Municipal de Guatapará. 

8.7. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato e retirar a Nota de 

Empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

publicação da homologação na imprensa oficial. 

8.7.1. O convocado devera até a data da celebração do ajuste providenciar: 

8.7.1.1. Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a CONTRATADA 

prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no ato da 

assinatura do mesmo, nos termos previstos no item 5.2.15; 

8.7.1.2 A garantia estipulada neste item será prestada mediante caução em 

dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, cabendo à CONTRATADA 



 

optar por uma dessas modalidades, subordinando-se, porém, à prévia aprovação 

pela Prefeitura Municipal de Guatapará. 

8.7.1.3 A Garantia, se prestada por fiança bancária, deverá ter seu valor expresso 

em REAIS (R$), e se aplicável, com atualização automática de seu valor, na 

mesma época, forma e periodicidade, estabelecidas na cláusula REAJUSTE. 

8.7.1.4 Poderá haver substituição entre modalidades de garantia, durante a vigência 

do Contrato, desde que previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de 

Guatapará. 

8.7.1.5 A garantia feita por meio de Títulos da Dívida Pública ou por Seguro-

garantia, deverá ter prazo de validade compatível com o prazo a sua devolução, 

mencionado nesta cláusula. 

8.7.1.6. Em caso de aditamento do contrato, que implique na sua alteração 

temporal ou econômica, a CONTRATADA deverá providenciar, em até 05 

(cinco) dias úteis da emissão do respectivo aditamento, a complementação do valor 

e prazo da garantia, de forma a manter a equivalência já estabelecida. 

8.7.1.7. Quando se tratar de modalidade seguro-garantia, esta deverá ser 

complementado, também, quando da eventual incidência de reajuste dos preços do 

futuro Contrato, com base no mesmo índice de reajuste adotado, devendo o 

complemento ser apresentado até o 30º (trigésimo) dia do mês em que ocorrer a 

aplicação do reajuste. 

8.8. Via quitada do documento de “ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA” – (ART) do CREA, bem como o nome do engenheiro responsável pela 

obra; 

8.9. Carta de apresentação do responsável pela obra, que responderá também 

perante a administração, por todos os atos e comunicações formais; 

8.10. Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato e não retirar a Nota 

de Empenho no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou 

revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 

8.666/93. 

 

9. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1 O serviço objeto do presente Edital deverá ser executado no 

ASSENTAMENTO HORTO GUARANI, Município de Guatapará / SP. 

9.2. O recebimento do serviço se efetivará nos seguintes termos: 



 

9.2.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias da 

comunicação escrita da contratada. 

9.2.2. O recebimento dos serviços, em definitivo, nos termos da alínea “b” do 

inciso I do art. 73, da Lei n. 8.666/93, somente se efetivará após terem sido 

examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, pela Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos. 

9.3. A contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Edital quando se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

9.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento), do valor inicial atualizado do contrato. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ designará um servidor 

para acompanhamento e fiscalização dos serviços. 

10.2. A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução dos serviços. 

10.3. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados 

imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, 

hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

10.4. É direito da fiscalização recusar quaisquer serviços quando entender que os 

mesmos na sua execução está irregular. 

 

11.  MEDIÇÃO E PRAZO DE PAGAMENTO 

11.1. A medição mensal, com pagamento em até 15 (quinze) dias úteis e mediante 

a liberação do recurso financeiro pelo convênio, após apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas, de acordo com as exigências administrativas em vigor e após 

atestadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

 

12. DAS PENALIDADES 

 

12.1. A não observância do prazo de execução dos serviços, pela adjudicatária, 

implicará em multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor 

total do empenho, até o limite máximo de 15 (quinze) dias, independentemente das 

sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com os Arts. 86,87 e 88, da Lei 

nº 8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela Administração. 



 

12.2. A multa referida no subitem anterior será descontada do pagamento devido à 

contratada. 

12.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos Arts. 90 a 97 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

13. DOS RECURSOS 

 

13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por 

irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido, junto à Comissão 

Municipal de Licitação, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 

dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, conforme previsto no § 1º, do Art. 41, da 

Lei nº 8.666/93. 

13.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a 

Administração, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes “PROPOSTA” e venha a apontar falhas ou irregularidades 

que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

13.2.1 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

13.3. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da data da intimação do ato ou lavratura da ata, nos termos do inciso 

I do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

13.4. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal de Guatapará por 

intermédio da Comissão Municipal de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, 

devidamente informados, para apreciação e decisão da autoridade superior. 

13.5. Os recursos referente aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão 

efeito suspensivo. 

13.6. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do 

prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para 

responder pela empresa. 

13.7. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do 

vencimento. 

 

14. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

14.1. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá 

revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 



 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamento, assegurado o contraditório e 

ampla defesa. 

14.2. As licitantes deverão ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

dos locais de execução dos serviços objeto desta licitação, não podendo invocar, 

posteriormente, o desconhecimento como fato impeditivo do perfeito cumprimento 

das obrigações assumidas ou para cobrança de serviços extras. 

14.3 Faz parte integrante deste edital: 

14.3.1. Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – 

Financeiro, Planilhas de calculo de rede, Convenio nº 824169/2015 SICONV 

PORTAL entre o Município de Guatapará e o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, através da Superintendência Regional no Estado de 

São Paulo – SR 08, Minuta de Contrato – Anexo I, Modelo - DECLARAÇÃO DE 

ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA – Anexo II, Modelo de 

Atestado de Vistoria – Anexo III, Termo de Ciência e de Notificação (deverá ser 

preenchido e assinado pela licitante vencedora no momento da assinatura do 

Contrato) – ANEXO IV e Cadastro do Responsável que assinou o contrato (deverá 

ser preenchido no momento da assinatura do Contrato) – ANEXO V. 

 

 

Guatapará/SP, 04 de março de 2016. 

 

 

 

 

MATHEUS ORTIZ CAMARGO 

PRESIDENTE DA CML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOMADA DE PREÇOS N. 01/2016. 
MINUTA DE CONTRATO – ANEXO I 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

GUATAPARÁ E **************************, NA FORMA ABAIXO. 

 

   VALOR DO CONTRATO: R$ ********* 

   CONTRATO Nº ***/20**. 

 

   Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o 

Município de Guatapará, com sede à rua Jasmins, n. 296, na cidade de 

Guatapará/SP, inscrita no CNPJ sob n. 68.319.748/0001-95, neste ato legalmente 

representada pelo Prefeito Municipal Exmo. Sr. Samir Redondo Souto, brasileiro, 

casado, portador do RG. n. 25.763.725-4/SSP/SP e do CPF nº 270.143.038-05, 

residente e domiciliado nesta cidade de Guatapará/SP, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

********************, estabelecida em ........./SP, à rua/av. **************, nº 

****, inscrita no CNPJ/MF sob nº ********************* e Inscrição Estadual 

nº *****************, neste ato legalmente representada pelo Sr (a) 

*******************, portador do RG. nº ********** e do CPF nº 

*****************, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente contrato na conformidade com Edital de Tomada de 

Preços nº  01/2016, mediante as condições estipuladas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

 

O presente contrato tem como objeto a CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO HORTO GUARANI, 

localizado no Município de Guatapará, conforme especificações constantes no 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro, 

Planilhas de calculo de rede, nos termos do Convenio nº 824169/2015 SICONV 

PORTAL entre o Município de Guatapará e o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, através da Superintendência Regional no Estado de 

São Paulo – SR 08, sendo que o regime de execução será o de empreitada por 

preço global, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e para execução dos serviços 

serão necessários: 

PARÁGRAFO ÚNICO 



 

   As obras serão executadas em estrita obediência ao presente 

contrato, devendo ser observados rigorosamente o projeto aprovado pela 

Prefeitura, especificações, bem como a proposta apresentada pela 

CONTRATADA, passando tais documentos e outros, a fazer parte integrante do 

presente instrumento contratual para todos os fins de direito. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

  

  A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto 

deste contrato pelo preço total de R$____________(_________). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

   As despesas para execução do presente contrato serão atendidas 

mediante a utilização de recursos oriundos do Convenio nº 824169/2015 SICONV 

PORTAL entre o Município de Guatapará e o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, através da Superintendência Regional no Estado de 

São Paulo – SR 08, no valor de R$ 263.404,62 (duzentos e sessenta três mil, 

quatrocentos e quatro reais e sessenta dois centavos) e demais recursos será do 

Tesouro Municipal, sendo: 

 
Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

17.512.0033.1021 – Construção de Rede de  Distribuição de Água 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso - 05 – Federal  (1332) 

Código de Aplicação - 100 - Geral 

FICHA 275 

 

 

Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

17.512.0033.1021 – Construção de Rede de  Distribuição de Água 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso - 01 – Tesouro  (1333) 

Código de Aplicação - 100 - Geral (Contrapartida) 

FICHA 276 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

   O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao 

objeto do presente contrato, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, 



 

desde o início dos serviços até a sua entrega, bem assim os encargos inerentes à 

completa execução do presente contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

A medição mensal, com pagamento em até 15 (quinze) dias 

úteis e mediante a liberação do recurso financeiro pelo convênio, após 

apresentação das Notas Fiscais/Faturas, de acordo com as exigências 

administrativas em vigor e após atestadas pela Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

   A fatura somente será paga, após o recebimento e verificação da 

obra in loco pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com visto de 

liberação para pagamento no verso de cada uma, onde deverão estar discriminados 

os serviços de acordo com as especificações e padrão de qualidade requeridos, 

referindo-se também obrigatoriamente ao prazo dos serviços no que se refere ao 

seu andamento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 

responsabilidades assumidas na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem 

implicará na aprovação definitiva dos serviços executados. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

 

   Quando da apresentação da 1ª medição e posteriores a 

CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

I) cópia de recolhimento do ISS, INSS, FGTS, devidamente autenticadas; 

II) cópia do livro de registro dos trabalhadores contratados para execução da 

obras. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: 

 

   A não apresentação dos documentos mencionados no parágrafo 

acima, dará direito a CONTRATANTE de bloquear o pagamento da medição 



 

apresentada, até que seja regularizada a situação por parte da CONTRATADA, 

sendo que a mesma não terá direito a correção dos valores por atraso do 

pagamento, ficando a CONTRATANTE autorizada a não respeitar a ordem 

cronológica de pagamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E VIGÊNCIA 

 

   O prazo para a execução dos serviços e vigência será de até 120 

(cento e vinte) dias, contados da “autorização de serviços”, emitida pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos ou autoridade superior. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

   Considera-se infração contratual o retardamento na execução 

dos serviços contratados ou a sua paralização injustificada a critério da 

CONTRATANTE, por mais de 03 (três) dias. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   O prazo deste contrato poderá ser prorrogado se houver 

justificativa técnica que comprove a falta de culpa da CONTRATADA no atraso 

da execução do serviço ora contratado, em especial os previstos nos incisos do 

parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

   Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a 

CONTRATADA prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato, no ato da assinatura do mesmo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   A garantia estipulada neste parágrafo será prestada mediante 

caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, cabendo à 

CONTRATADA optar por uma dessas modalidades, subordinando-se, porém, à 

prévia aprovação pela Prefeitura Municipal de Guatapará. 

 



 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

   A Garantia, se prestada por fiança bancária, deverá ter seu valor 

expresso em REAIS (R$), e se aplicável, com atualização automática de seu valor, 

na mesma época, forma e periodicidade, estabelecidas na cláusula REAJUSTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: 

 

   Poderá haver substituição entre modalidades de garantia, 

durante a vigência do Contrato, desde que previamente aprovado pela Prefeitura 

Municipal de Guatapará. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: 

 

   A garantia feita por meio de Títulos da Dívida Pública ou por 

Seguro-garantia, deverá ter prazo de validade compatível com o prazo a sua 

devolução, mencionado nesta cláusula. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: 

 

   Em caso de aditamento do contrato, que implique na sua 

alteração temporal ou econômica, a CONTRATADA deverá providenciar, em até 

05 (cinco) dias úteis da emissão do respectivo aditamento, a complementação do 

valor e prazo da garantia, de forma a manter a equivalência já estabelecida. 

Quando se tratar de modalidade seguro-garantia, esta deverá ser complementado, 

também, quando da eventual incidência de reajuste dos preços do futuro Contrato, 

com base no mesmo índice de reajuste adotado, devendo o complemento ser 

apresentado até o 30º (trigésimo) dia do mês em que ocorrer a aplicação do 

reajuste. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: 

 

Quando se tratar de modalidade seguro-garantia, esta deverá ser 

complementado, também, quando da eventual incidência de reajuste dos preços do 

futuro Contrato, com base no mesmo índice de reajuste adotado, devendo o 

complemento ser apresentado até o 30º (trigésimo) dia do mês em que ocorrer a 

aplicação do reajuste. 

 

PARÁGRAFO OITAVO: 

 



 

Via quitada do documento de “ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA” – (ART) do CREA, bem como o nome do 

engenheiro responsável pela obra; 

 

PARÁGRAFO NONA: 

 

Carta de apresentação do responsável pela obra, que responderá 

também perante a administração, por todos os atos e comunicações formais. 

 

CLÁUSULA SEXTA: PENALIDADES 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

A não observância do prazo de execução dos serviços, pela 

adjudicatária, implicará em multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, 

sobre o valor total do empenho, até o limite máximo de 15 (quinze) dias, bem 

como o descumprimento de qualquer cláusula desde ajuste, ensejará o pagamento 

de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela parte 

que lhe der causa, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, 

de acordo com os Arts. 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93, salvo se o prazo for 

prorrogado pela Administração. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

As multas referidas no parágrafo anterior será descontada do 

pagamento devido à contratada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

 

   A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos 

Arts. 90 a 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 

 

   A rescisão do presente instrumento se operará 

independentemente de notificação prévia, desde que a CONTRATADA deixe de 

cumprir as obrigações ora assumidas, e também nos seguintes casos: 

I) A não conclusão dos serviços contratados sem prejuízo da penalidade 

referida na cláusula anterior; 



 

II) Fato superveniente que implique na manifestação pelo Poder Público, de 

não atendimento de interesses públicos, em matéria de prioridade; 

III) Quando a CONTRATADA descumprir com as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, em especial as que ditam normas de segurança no 

trabalho; 

IV) Quando a CONTRATANTE tomar conhecimento que a CONTRATADA 

faz uso de mão-de-obra, sem o devido registro em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, para a realização do objeto deste contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

 

   Se a CONTRATANTE for impelida a tomar medidas judiciais 

para rescindir este instrumento, arcará a CONTRATADA, com os honorários 

advocatícios da parte contrária, desde já, fixados em 20 (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, com todos os ônus decorrentes da sucumbência. 

    

CLÁUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

                              O serviço objeto do presente contrato deverá ser executado no 

ASSENTAMENTO HORTO GUARANI, Município de Guatapará / SP. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

O recebimento do serviço se efetivará nos seguintes termos: a) 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias da 

comunicação escrita da contratada; b) Definitivamente, por servidor designado 

pelo Prefeito Municipal, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, 

com suas alterações legais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

 A contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir 

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato 

quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 



 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% 

(vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A CONTRATANTE designará um servidor para 

acompanhamento e fiscalização dos serviços. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

A fiscalização referida no parágrafo anterior não excluirá ou 

reduzirá a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução dos 

serviços. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser 

prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter 

técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

 

É direito da fiscalização recusar quaisquer serviços quando 

entender que os mesmos na sua execução está irregular. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

   A CONTRATADA responderá pela solidez, segurança e 

perfeição dos serviços por ela elaborados ou confiados a terceiros, nos termos da 

legislação vigente. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

   A mão-de-obra deverá ser de pessoal especializado e 

competente, e, no decorrer da execução dos serviços, a CONTRATADA tomará 

medidas para evitar acidentes, pelos quais responderá isoladamente. 

 



 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   A CONTRATADA deverá manter na execução dos serviços 

como seu preposto, pessoa idônea e capaz de executar as instruções de 

fiscalização, sem prejuízo das responsabilidades que lhe são inerentes. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

 

   A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os encargos 

sociais e demais impostos pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICADA AO 

PRESENTE CONTRATO 

 

   O presente contrato está submetido às disposições contidas na 

Lei nº 8.666/93, com suas alterações, que serão utilizados para dirimirem 

quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento, bem como poderão ser 

aplicadas subsidiariamente as disposições de direito privado e administrativo de 

acordo com o artigo 54 da referida legislação federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS DIREITOS DA CONTRATANTE 

   Neste ato, a CONTRATADA reconhece os direitos da 

CONTRATANTE, de aplicar o disposto no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, 

para os casos de rescisão administrativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

  

   Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste 

contrato, fica eleito o foro da comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, não 

obstante outro domicílio que a CONTRATADA venha a adotar, ao qual 

expressamente renuncia. 

   E, por assim, estarem justos, combinados e contratados, 

declaram ambas as partes aceitar todas as disposições contidas nas cláusulas do 

presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e 

regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das 

testemunhas abaixo assinadas. 



 

   Guatapará, ** de ***********de 20**. 

 

 

   SAMIR REDONDO SOUTO 

   PREFEITO DE GUATAPARÁ 

   CONTRATANTE 

 

                               ************************ 

   CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

 

1 -_____________________________________RG nº________________ 

 

2 -_____________________________________RG nº________________ 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 01 / 2016 

 

A empresa: ____________________ (razão social), devidamente inscrita 

no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _______________ com sede na 

________________________ (endereço completo), por intermédio de seu 

responsável legal, infra-assinado, para os fins de cumprimento do exigido pelo 

Edital do Tomada de Preços nº. 01 / 2016, DECLARA sob as penas da lei, em 

especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

- a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato da respectiva licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

- a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação, 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

- não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

- o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante 



 

potencial ou de fato da respectiva licitação antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

- o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da 

Prefeitura Municipal de Guatapará (SP), antes da abertura oficial das propostas; e 

- está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 

_____________________________, ____ de _____________ de 20__ 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

(COM RECONHECIMENTO DE FIRMA) 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

RG nº. ______________________________________________________________ 

Cargo / Função: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER INSERIDA NO ENVELOPE Nº 02 - 

PROPOSTA COMERCIAL, CONSTITUINDO-SE EM SEU ANEXO. 
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ANEXO III 

 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

 

Declaro para atendimento ao disposto no sub-item 5.2.12 e 

5.2.12.1, do Edital do Tomada de Preços nº 01/2016, promovida pela Prefeitura 

Municipal de Guatapará, que a empresa 

....................................................................., estabelecida Rua ......................., nº 

..........., Bairro ...................., cidade .................../........., inscrita no CNPJ/MF sob nº 

..............................................., através do Sr. ..................................., CREA / CPF 

ou RG n......................, visitou e vistoriou o local onde será realizada a obra e 

serviços, objeto da licitação mencionada. 

 

 

 

Guatapará/SP,........  de ............................ de 20__. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável 

NOME:................... 

CREA N:................. 

 

 

 

 

 

 

 

1º via – empresa que vistoriou a unidade 

2º via – responsável da Administração  
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ANEXO IV 

 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

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, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais. 

 

 

LOCAL e DATA: 

 

CONTRATANTE: (nome, cargo e assinatura) 

 

CONTRATADA: (nome, cargo e assinatura) 

 

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 

 

OBS.: Este termo deverá ser assinado no momento da assinatura do contrato. 
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ANEXO V 
 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°(DE ORIGEM): 

OBJETO: 

 

Nome 
 

Cargo 
 

RG nº 
 

Endereço(*) 
 

Telefone 
 

e-mail 
 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 

encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome 
 

Cargo 
 

Endereço Comercial do Órgão/Setor 
 

Telefone e Fax 
 

e-mail 
 

 

LOCAL e DATA: 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) 

 
OBS.: Este cadastro deverá ser preenchido no momento da assinatura do contrato. 
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