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EDITAL
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Nº.82 /17
OBJETO: Serviços de Limpeza, Desinfecção e Higienização Interna das

Caixas e Reservatórios de água potável.
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COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE
DE PREGÃO
INOBSTANTE A PLENA VIABILIDADE DE AUTO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 7º 1 DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 2 , A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOITUVA, ATRAVÉS DE SEU(UA) PREGOEIRO(A), VÊM TRAZER AO
CONHECIMENTO DE QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NÃO HESITARÁ EM
DECIDIR PENALIZAR OS PREGOANTES QUE DESCUMPRAM O PACTUADO NESTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
COMO DE PRAXE, NO CASO DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS LEGAIS, A
PREFEITURA DE BOITUVA SE PRONUNCIARÁ COM CLAREZA E PRECISÃO NO
SENTIDO DE APLICAR MULTAS, SUSPENDER e IMPEDIR EMPRESAS DE
PARTICIPAREM DE CERTAMES LICITATÓRIOS.
DESSE MODO, TAMBÉM CUMPRE INFORMAR QUE A INOBSERVÂNCIA DAS
FORMALIDADES EDITALÍCIAS ACARRETARÁ NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
APLICÁVEIS À ESPÉCIE A TODOS QUE DE ALGUM MODO CONCORRAM PARA O
DESCUMPRIMENTO
DESSAS
NORM AS
LEGAIS,
SENDO-LHES
IMPUTADA
DIRETAMENTE A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL,
SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS COMINAÇÕES CABÍVEIS, NA CONFORMIDADE COM
O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
SENDO
ASSIM,
SOLICITAMOS
QUE
OS
PREGOANTES
INTERESSADOS
APRESENTEM SUAS PROPOSTAS E LANCES DE FORM A CONSCIENTE, COM A
CERTEZA DE QUE PODERÃO ENTREGAR O OBJETO DA FORMA COMO FOI PEDIDO
NO EDITAL E DENTRO DOS PRAZOS, PREÇOS E PADRÕES DE QUALIDADE
EXIGIDOS.
VALE
LEMBRAR AINDA
QUE
OS
PEDIDOS
DE
RECOMPOSIÇÃO
OU
REALINHAMENTO DE PREÇOS SÃO EXCEÇÕES À REGRA, APLICÁVEIS
EXCLUSIVAMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, E SOMENTE SERÃO
DEFERIDOS SE ESTIVEREM EM TOTAL CONSONÂNCIA COM A LEI.
RATIFICAM OS, POIS, A CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA E INDISPENSÁVEL DE QUE AS
PROPOSTAS SEJAM EFETIVADAS DE FORMA SÉRIA, CONSCIENTE, FIRME,
CONCRETA E EXEQÜÍVEL, VISANDO EVITAR TRANSTORNOS DE MAIOR MONTA,
TANTO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO PARA OS PREGOANTES EM
GERAL.

Fernando Lopes da Silva
Prefeito
1

- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fr audar na exec ução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuíz o das multas pr evistas em edital e no contr ato e das dem ais cominações legais.
2

- Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº140/17 EDITAL 140
Pregão Presencial n.º 82/2017
EXCLUSIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
1 – PREÂMBULO
1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA torna público, para conhecimento dos
interessados, que será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, suplementarmente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, além
das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.
1.2 – Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº
2 - “HABILITAÇÃO” serão recebidos na sede da Prefeitura Municipal de Boituva/SP até as 09h00
do dia 13 de setembro de 2017. A sessão pública se dará a seguir, na Sala do Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal de Boituva, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 1 – Centro,
Boituva/SP – CEP 18550-000, no mesmo dia às 09h05, nos termos das legislações supracitadas,
deste edital e dos seus anexos.
1.3 – Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:
I – TERMO DE REFERÊNCIA;
II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
IV – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal;
V – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);
VI – MINUTA DE CONTRATO;
VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP;
VIII – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO;
IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
X – PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA.
2 – DO OBJETO
2.1 – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta de preços mais vantajosa para Serviços
de Limpeza, Desinfecção e Higienização Interna das Caixas e Reservatórios de água potável,
conforme especificações e quantidades estimadas constantes no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
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3 – DOS PREÇOS
3.1 – Estima-se o VALOR GLOBAL ESTIMADO desta licitação em R$ 47.837,80 (Quarenta e
sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), com base nos parâmetros dispostos no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
3.2 – Os valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos
preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em
licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento
estabelecidos neste ato convocatório.
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Prefeitura Municipal
de Boituva/SP:
Unid. Executora: 02.09.03 – Departamento de Educação Básica Ensino Infantil 161
Função: 13 – Cultura
Sub-função: 392 – Difusão Cultural
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – P. Jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Orçamentaria: 02.09.04 – Departamento de Educação Básica de Ensino Fundamental 184
Função: 12 – Educação
Sub-função: 361 Educação Fundamental
Programa: 4014 Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Orçamentaria: 02.09.02 – Departamento de Alimentação Escolar141
Função: 12 – Educação
Sub-função: 306 Alimentação e Nutrição
Programa: 4014 Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Atividade: 4204 – Merenda Escolar
Unid. Orçamentaria: 02.09.10 – Departamento de Cultura194
Função: 13 – Cultura
Sub-função: 392 Difusão Cultural
Programa: 4014 Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Orçamentaria: 02.07.03 – Departamento de Turismo 68
Função: 13 – Cultura
Sub-função: 695 Turismo
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Programa: 4014 Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 – Poderão participar deste pregão somente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e
que atendam as exigências de habilitação.
5.2 – Será vedada a participação:
5.2.1 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar
com a Prefeitura Municipal de Boituva, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
5.2.2 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93;
5.2.3 – De quem estiver sob processo de falência;
5.2.4 – Sob a forma de consórcio;
5.2.5 – Que estejam impedidas de licitar e de contratar, nos termos do artigo 7º da Lei nº
10.520/2002;
5.2.6 – Estrangeiras que não funcionam no País;
5.2.7 – De quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/1993.
5.2.8 – De empresas não enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
5.3 – O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante.
6 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO (FORA DOS
ENVELOPES)
6.1 – Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento
equivalente.
6.2 – O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
6.2.1 – Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar os demais
atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor;
6.2.2 – Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com firma reconhecida,
com poderes para formular ofertas e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome do
licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto (com ramo de atividade pertinente
ao objeto desta licitação), no caso de Sociedade Anônima e dos documentos de eleição de seus
administradores;
6.2.3 – Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia
do respectivo estatuto ou contrato social (com ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação),
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de
eleição dos administradores.
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6.3 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no
presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.
6.4 – A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e
apuração do menor preço.
6.5 – Os documentos suprarreferidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo
de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo
administrativo pertinente à presente licitação.
6.6 – Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente
credenciados.
6.7 – No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações,
condição essencial para participação no certame licitatório:
6.7.1 – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer
fato impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no ANEXO III do presente Edital. A
referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
6.7.2 – Tendo em vista que esse certame é exclusivo para a participação de Micro Empresas e
Empresas de Pequeno Porte, as interessadas deverão preencher e encartar ao credenciamento a
declaração constante no Anexo VII, sob pena de não serem credenciadas a participar do
certame.
6.8 – Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os
documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho,
que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE Nº 1
PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017
PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENVELOPE Nº 2
PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
7 – ENVELOPE Nº 01 – DA PROPOSTA DE PREÇO
7.1 – O ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este
ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.
7.2 – Deverão estar consignados na proposta:
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a) dados cadastrais da licitante;
b) indicação do número do Pregão Presencial;
c) assinatura do representante legal da empresa;
d) indicação obrigatória do preço unitário e total por item e valor global da proposta, expresso em
moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso;
d1) Serão considerados nas propostas até 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos arábicos;
e) uma única cotação de preço de cada item;
f) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura.
7.3 – Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, o frete e todos os custos diretos e
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações
decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
7.4 – Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da
apresentação da proposta.
7.5 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua
apresentação.
7.6 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou
sejam manifestamente inexequíveis (art. 40, inciso X e 48, inciso II e parágrafos da Lei Federal nº
8.666/93).
7.7 – A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste
edital e dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Lei Municipal nº 2.139/2011 e da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, e suas
alterações, no que couber e demais normas suplementares aplicáveis.
8 – ENVELOPE Nº 02 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante consulta nos respectivos cadastros.
8.2 – A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.
8.3 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condições de participação.
8.4 – Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor das propostas
classificadas em primeiro lugar será verificada.
8.5 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço deverão apresentar
dentro do envelope nº 02 – habilitação os seguintes documentos:
8.5.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93):
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a) Ato de criação do licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores e
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em
exercício;
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
8.5.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 8.5.1 não precisarão constar
do Envelope nº 2 – Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
8.5.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei nº 8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da Receita
Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual em relação aos Tributos Estaduais, expedida
pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos tributos
mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 (Acessar o link www.tst.jus.br/certidão).
g1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de
Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação.
8.5.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93):
8.5.3.1 – Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja
pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a
apresentação dos envelopes.
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8.5.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei 8.666/93):
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. A comprovação se dará mediante a
apresentação de ATESTADO(S) fornecidos por pessoas de direito público ou privado, no qual se
indique que a empresa já executou, satisfatoriamente, serviços iguais ou semelhantes ao objeto desta
licitação.
a1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante.
b) Declaração que, se vencedora do certame, apresentará, no prazo de 05 (cinco) dias dessa
declaração, os documentos relacionados no Anexo I deste instrumento.
8.5.5 – Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII da Constituição Federal,
nos moldes do Anexo IV, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.
8.5.6 – Declaração de Concordância com os termos do Edital e não ocorrência de fatos impeditivos à
participação em licitação, nos moldes do Anexo VIII.
8.5.7 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123, art. 43, caput).
8.5.8 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa (LC nº 123, art. 43, § 1º).
8.5.9 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.8, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei nº
10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº 123, art. 43, § 2º).
8.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.6.1 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesma cópia
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos
membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos,
preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.
8.6.1.1 – Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor.
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8.6.2 – Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante
legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
8.6.3 – Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente
com o número do CNPJ e endereço respectivo.
8.6.4 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
8.6.5 – Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal
forma que não possam ser entendidos.
8.6.6 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
8.6.7 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.6.8 – Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro Contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal de ambos os
estabelecimentos, conforme item 8.5.2.
8.6.9 – A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a
INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.5.8 e
seguintes deste edital.
8.6.10 – O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites
dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio
eletrônico, devendo para todos os fins, constar às chaves de autenticação para que se possa verificar
a autenticidade dos mesmos.
8.6.11 – A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do
cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de
diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei nº 8.666/93).
9 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
9.1 – No horário e local indicado neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão
apresentados os documentos indicados no item 6.
9.2 – Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das
interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
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9.3 – Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9.4 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da
Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao
Pregoeiro a declaração nos moldes do ANEXO III. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à
abertura dos envelopes nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos serão analisados pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio, em relação a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento convocatório.
9.5 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e
seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo
licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante.
9.6 – As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente pelo menor
preço.
9.7 – Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública, o resumo das
ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas
eventualmente desclassificadas e fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação
provisória.
9.8 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos
representantes dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o
menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para
cada uma das propostas classificadas na forma do item 9.7.
9.8.1 – Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas nas condições definidas no
subitem anterior, serão chamadas a dar lances verbais os representantes dos licitantes que
apresentarem as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços
ofertados.
9.9 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas
classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços
menores aos já existentes.
9.10 – Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido
anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele
que foi ofertado primeiro.
9.11 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste edital.
9.12 – Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das
propostas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, consignando-a em ata.
9.13 – Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os
parâmetros de preços definidos pela Administração.
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9.14 – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o autor do lance de menor valor global para
que seja obtido preço melhor.
9.15 – Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo
motivadamente a respeito.
9.16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro,
será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital.
9.16.1 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.5.8 e seguintes
deste edital.
9.16.2 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.16.3 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
9.17 – Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante INABILITADO.
9.18 – Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante
classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos
licitantes classificados, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados.
9.19 – Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e
habilitado, será declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para
manifestação da intenção de interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste
instrumento.
9.20 – Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado o
objeto da licitação ao licitante vencedor e homologado o certame.
9.21 – As licitantes classificadas em primeiro lugar deverão, num prazo de 2 (dois) dias úteis
apresentar nova planilha contendo os valores readequados ao valor total apresentado pelo lance
vencedor. O percentual da redução deverá ser equitativamente distribuído entre os preços
originalmente propostos, relativos a todos os valores unitários dos serviços ofertados.
9.22 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados
poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento
oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o
Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes dos licitantes classificados, não declarados
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vencedores do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o efetivo cumprimento da
obrigação pelo licitante adjudicatário.
9.23 – Da sessão pública deste Pregão, será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registrados
todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro,
demais membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
9.24 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações
no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
10 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
10.1 – Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão.
10.2 – As impugnações devem ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal, dirigidas ao
subscritor deste Edital.
10.2.1 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada
nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
10.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará
na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
10.4 – Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata e
motivadamente na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias que começará a correr a partir da declaração
do vencedor para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais licitantes,
desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.4.1 – A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará
na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
10.4.2 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
10.4.3 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
10.4.4 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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10.4.5 – As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 08:30 às 17:00
horas, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.
11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração do Contrato,
cuja minuta integra este Edital como Anexo VI.
11.1.1 – Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade de débito do(s)
adjudicatário(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos de validade
vencidos, esta Administração 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.
11.1.2 – Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.1.1 ou se recusar a assinar o Contrato, serão
convocados, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados, com vistas
à celebração da contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante.
11.1.3 – O adjudicatário deverá assinar o Contrato, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data
da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração,
sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
11.1.4 – Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar,
previamente à assinatura do Contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
11.2 – A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade
dos serviços contratados.
11.3 – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato
convocatório.
11.4 – O contrato se necessário terá vigência de até 12 Meses, contados a partir da sua assinatura.
11.5 – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
que deverá ser comprovado pelo Contratado e deferido pela Contratante.
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11.6 – O equilíbrio de que trata o item anterior será deliberado pela Administração a partir de
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória
do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento e
nunca de forma não retroativa.
11.7 – Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado, a Prefeitura convocará a(s) licitante(s)
vencedora(s) para proceder ao equilíbrio de preço para menor, sob pena de desclassificação da
proposta e aplicação das penalidades impostas neste edital e contrato.
11.8 – A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco
por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art.
65, inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.9 – A empresa se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na
licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a
validade.
11.10 – O foro do contrato será o da Comarca de Boituva/SP.
12 – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
12.1 – A execução será parcelada, conforme a programação definida pela Prefeitura Municipal de
Boituva.
12.2 – O objeto da licitação serão recebidos conforme a seguir:
a) provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 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 desta Lei.
12.2.1 – Na hipótese do serviço apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.
12.2.2 – Os serviços serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, que terá
que substituir imediatamente os rejeitados.
12.4 – O serviço deverá ser conforme termo de referência.
12.5 – O serviço será controlado por servidor designado pela administração municipal, que fará a
verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto ao cumprimento de
conformidade com a solicitação de entrega dos produtos.
12.6 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei
Federal nº 8.666/93.
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12.7 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da lei
Federal nº 8.666/93).
13 – DO PAGAMENTO
13.1 – O pagamento devido ao licitante vencedor será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da
apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo Departamento de Tesouraria, após o
recebimento e conferência do objeto licitado pelos setores requerentes, acompanhado de requisição
da Secretaria responsável, contendo o relatório dos serviços prestados, de acordo com as
especificações do objeto desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei nº
8.666/93.
13.2 – O pagamento será feito através de crédito em conta-corrente a ser fornecido pela Contratada,
onde deverá conter na respectiva nota fiscal o número da agência e da conta-corrente da empresa.
13.3 – Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos
preços propostos.
13.4 – Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
13.5 – Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de Educação
e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou
Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar, com a Nota
Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução
Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu
representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de Boituva efetuar as retenções cabíveis,
previstas na referida norma.
13.6 – Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução dos serviços.
13.7 – O pagamento será feito através de crédito em conta-corrente a ser fornecida pela Contratada
ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Boituva.
13.8 – A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada
sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
13.9 – A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente,
emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta-corrente, o nome do Banco e a
respectiva Agência.
13.10 – A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
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13.11 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura.
13.12 – O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três
centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo
pagamento.
14 – DAS SANÇÕES
14.1 – A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos arts. 86 e
87 da Lei n.º 8.666/93.
14.2 – Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a
Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão
promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
14.3 – Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por cento)
do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de
pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado.
14.4 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
14.5 – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos
arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
14.6 – O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto no §
1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora, calculado por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
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b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.
14.7 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à Contratada as seguintes
penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
caracterizada pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega; ou
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
14.8 – É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações.
14.9 – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 14.2, poderá ser aplicada de forma
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos
que tenha em face da Contratante.
14.10 – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
14.11 – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não
elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
14.12 – Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.5.9 deste edital, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois
por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão
temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme
previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 (LC nº 123, art. 43, § 2º).
14.13 – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 (cinco) dias úteis
contados da data da intimação do interessado.
14.14 – O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 3 (três) dias úteis da data
de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
14.15 – Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
14.16 – Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o
fato seja registrado no cadastro correspondente.
15 – DAS INFORMAÇÕES
15.1 – As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao
Setor de Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, de segunda a
sexta-feira, das 08h30 às17h00, até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a abertura do
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certame ou pelo e-mail www.boituva.sp.gov.br As respostas serão encaminhadas a todos os licitantes
que retiraram o Edital e farão parte integrante do processo administrativo.
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 – Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão solicitá-las
gratuitamente através do www.boituva.sp.gov.br, no horário de expediente, até o último dia útil que
anteceda a data de abertura da Licitação.
16.2 – Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como
elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste.
16.3 – A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento
de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência
destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93).
16.4 – A Prefeitura Municipal de Boituva poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo
ou em parte a presente licitação.
Boituva, 11 de agosto de 2017.

Fernando Lopes da Silva
Prefeito
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PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA
DAS CAIXAS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.
PROPOSTA FINANCEIRA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01

SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS CAIXAS E
RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.

UNID.

VALOR
GLOBAL

SERV

R$ 47.837,80

1.1 – O serviço será prestado conforme tabela abaixo:
Local

Volume dos Reservatórios
1 m³

PQ SÃO CAMILO

4

PQ NOVO MUNDO

6

JARDIM SANTA CRUZ

3

VILA N.S APARECIDA

2

CENTRO
PQ SANTA RITA DE
CASSIA

14

PQ. N. S. GRAÇAS
PQ RESIDENCIAL
LORENZI

2

JD BELA VISTA

3

JD SÃO PAULO
RECANTO
MARAVILHA

2

3m³

5m³

1

1

15m³

20m³

25m³

3

1
1

1

1

1

1

1

3

1

5

3

2
1

3
1

CIDADE JARDIM

4

SANTA ADÉLIA
JD ANT. VESTENA
MOSCHIONE

2

JD VITÓRIA
TERRAS DE SANTA
CRUZ
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35m³

1

VL. GINASIAL

RESIDENCIAL PRIMO
RESIDENCIAL
ESPLANADA

30m³

1

4
1
8
1
2
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, desinfecção e
potabilização de reservatório de água potável, com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos.
1.2. Os serviços deverão ser executados em duas etapas, sendo a primeira após a emissão da
Ordem de Serviço e a segunda após decorrido o prazo de 6 meses da execução da primeira etapa.
2. DEFINIÇÃO
- A limpeza da caixa d’água consiste na remoção mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente presentes no reservatório.
- A desinfecção, na eliminação de microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes
químicos.
- A potabilização consiste no processo de verificação de potabilidade da água reservada na caixa d’
água após a limpeza e desinfecção, segundo padrões de qualidade determinado nas normas sanitárias
em vigor.
3. CONDIÇÕES GERAIS
3.1. PERIODICIDADE: Os serviços deverão ser executados imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço, devendo ser repetido a operação de limpeza, desinfecção e potabilização após 6
(seis) meses da realização da primeira operação, contado do Laudo ou Certificado de Execução de
Serviços de Limpeza e Potabilização.
3.2. Procedimentos de Limpeza:
3.2.1. Fechar o registro de entrada, antes da execução dos serviços, impedindo a entrada de água no
reservatório de caixa d’água.
3.2.2. Fechar os registros de saída d’água para evitar que o resíduo da limpeza entre na rede de água
limpa.
3.2.3. Utilizar restante de água que ficou armazenada para executar a primeira limpeza.
3.2.4. Esfregar as paredes e o fundo da caixa e/ou reservatório com escova, vassoura ou escovão com
cerdas de plástico arredondadas.
3.2.5. É vedado o uso de escovas, vassouras e escovão com cerdas de materiais de aço, vassoura de
piaçava, sabão, detergente ou outros produtos químicos na limpeza.
3.2.6. Eliminar todas as sujeiras existentes nas caixas e reservatórios, inclusive manchas quando possível.
3.2.7. Retirar a água da lavagem e toda a sujeira com o auxílio de pás de plástico, baldes e panos limpos, evitando passá-los nas paredes e deixando a caixa limpa.
3.2.8. Enxaguar o reservatório ou caixa d´água com esguicho de água limpa.
3.2.9. Retirar a água suja restante do enxágue com o auxílio de pás de plástico, baldes e panos lim pos, evitando passá-los nas paredes e deixando a caixa limpa.
3.2.10. Verificar o nível de limpeza do reservatório ou caixa d´água e, se necessário, repetir a etapa
de limpeza.
3.2.11. Verificar a situação estrutural do reservatório, investigando a existência de fendas e/ou rachaduras que permitam vazamentos ou infiltrações. Em caso positivo, deverá ser comunicado à Contratante para providenciar os reparos necessários.
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3.2.12. Efetuar a limpeza da tampa da caixa d’água ou reservatório, utilizando os mesmos materiais
referidos nos itens anteriores.
3.2.13. Verificar as condições das tampas para verificar se estão devidamente vedadas de modo a impedir a entrada de poeira, insetos e outros tipos de organismos que propiciem a contaminação da
água. Caso não estejam, a Contratada deverá comunicar à Contratante, para a adoção das medidas
cabíveis.
3.2.14. Verificar o funcionamento de torneiras, bóias e automáticos, informando à Contratante, caso
seja necessário algum conserto.
3.2.15. Nos prédios que possuem caixas inferiores e superiores, a limpeza deverá iniciar-se pelas
caixas inferiores, tendo-se o cuidado de realizar esse procedimento antes de encher as caixas
superiores. As caixas superiores serão enxaguadas com água das caixas inferiores, limpas e
desinfetadas.
3.2.16. No caso de reservatórios conjugados com compartimentos internos independentes, efetuar a
limpeza isoladamente, a partir do reservatório de entrada da água e, na sequência, até o de saída.
3.3. Procedimentos de desinfecção:
3.3.1. Realizar a desinfecção das caixas ou reservatórios com solução em água e hipoclorito de sódio
(NaCLO) a 2,5%, observando as instruções dos comunicados CVS nº 36 de 27/06/1991 e nº 6, de
12/01/2011.
3.3.2. Umedecer as paredes da caixa ou reservatório d’água com a solução de água e hipoclorito de
sódio (utilizando brocha ou pano).
3.3.3. Repetir a operação prevista no subitem 3.3.2. por mais três vezes em intervalos de meia hora.
3.3.4. Desobstruir a saída do fundo da caixa ou reservatório d’água, esvaziando totalmente o conteúdo (solução de água + hipoclorito) e abrir as torneiras da edificação para eliminar essa água e também desinfetar a rede interna.
3.3.5. Destravar a boia ou abrir o registro do cavalete.
3.3.6. Enxaguar as paredes laterais da caixa ou reservatório com a água que está entrando.
3.3.7. Após escovar essa água pela rede interna, fechar as torneiras, tampar a caixa ou reservatório e
restabelecer o abastecimento de água tratada.
3.3.8. O fechamento das caixas ou reservatórios deve ser adequado a impedir a entrada de pequenos
animais, insetos ou sujeiras.
3.3.9. Colar etiqueta autoadesiva, resistente a intempéries e indelével no lado externo do reservatório
ou da caixa d’água, constando data da limpeza e desinfecção, nome da empresa e do responsável técnico.
3.4. Procedimentos de Potabilização:
3.4.1. Após a higienização, a empresa contratada deverá providenciar a coleta de amostra da água reservada e submetê-la a análise em laboratório habilitado junto à REBLAS a fim de atestar sua potabilidade, nos termos da Portaria M.S. nº 2914, de 12/12/2011.
3.4.2. Se não atestada a potabilidade da água, a empresa deverá refazer os serviços de limpeza e higienização, conforme o caso e novamente providenciar a análise da amostra da água nos termos do
item acima, repetindo a operação até que se confirme através de laudo do laboratório a potabilidade
da água reservada.
3.4.3. Caberá à empresa, nos termos do art. 75 da Lei 8666/93, arcar com as despesas dos ensaios em
questão.
3.5. CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Deverá ser fornecido um “Certificado de
Limpeza” para cada caixa d’água na qual tenha sido realizadas a limpeza, desinfecção e potabiliza-
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ção, com validade de 06 (seis) meses. Vencido o prazo de referido “Certificado”, os serviços deverão
ser novamente executados, observando os procedimentos indicados no item 03.
3.6. Considerações Gerais:
3.6.1. Os serviços de limpeza e desinfecção deverão ser realizados por funcionários da Contratada,
utilizando vestimenta limpa e equipamentos adequados à limpeza e ao manuseio do produto químico
utilizado na desinfecção (botas e luvas de borracha).
3.6.2. Além dos procedimentos acima descritos, a Contratada deverá observar as demais posturas públicas para a realização dos serviços, notadamente os comunicados do Centro de Vigilância Sanitária
nº 36/1991 e nº 6/2011.
3.6.3. Para a execução dos serviços avaliar a melhor forma de acesso ao reservatório ou caixa
d’água, visando minimizar os riscos de acidente e otimizar o andamento dos trabalhos.
3.6.4. Fazer a retirada de telhas, onde for necessário para a execução dos serviços em caso de danifi cação/quebras, e sua adequada recolocação ao final do serviço.
3.7. Da Limpeza:
3.7.1. Os locais onde serão executados os serviços deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo entulho e lixo oriundos deverão ser removidos pela Contratada.
3.8. Do fornecimento de materiais, ferramental e mão de obra especializada:
3.8.1. Equipamentos de proteção individual (EPI) mínimos: protetores faciais (viseira), óculos de
proteção, boné (protetor contra o sol), pares de luvas, bota/rotina (calçado de proteção), capa de chuva, outros, necessários, que não constaram nesta lista.
3.8.2. Todos os equipamentos de proteção individuais deverão ter Certificado de Aprovação.
3.8.3. Os EPIs acima listados deverão estar sempre em perfeitas condições de uso e disponíveis para
a equipe.
3.8.4. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não
serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.
3.8.5. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede
elétrica.
3.8.6. Todas as ferramentas e pequenos equipamentos necessários à execução dos serviços deverão
ser fornecidos pela Contratada, em perfeito estado de uso e devem ser acompanhados de todos os
acessórios para a correta execução das tarefas.
3.8.7. Além dos acessórios, também os materiais em geral deverão ser fornecidos em quantidade suficiente de modo a garantir a execução dos serviços nos prazos estabelecidos.
3.8.8. A equipe da Contratada deverá observar conduta adequada na utilização das ferramentas e dos
equipamentos disponibilizados para a prestação dos serviços, objetivando salvaguardar a integridade
física do próprio operador ou de terceiros, que possam eventualmente estar próximos à operacionalização dos serviços.
3.8.9. Durante a execução dos serviços, onde houver necessidade, deverá ser providenciada a proteção com telas de nylon ou tapume, evitando dessa forma danos às pessoas e ao patrimônio público,
ou de terceiros.
3.9. Do pessoal/equipe:
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3.9.1. A equipe deverá se apresentar nos locais de prestação dos serviços nos horários preestabelecidos, com o pessoal completo, uniformizado e com os equipamentos de proteção individual e coletivos, bem como com os equipamentos e ferramental necessários à execução dos serviços.
3.9.2. Os horários de entrada e saída dos funcionários deverão ser rigorosamente obedecidos, de
acordo com a rotina escolar, quando for o caso.
3.9.3. Os funcionários da empresa deverão estar identificados com crachá específico da mesma, com
foto, indicando o nome completo e função.
3.9.4. A equipe fica expressamente proibida de trabalhar em quaisquer outros serviços diversos dos
especificados neste Termo de Referência.
3.9.5. É terminantemente proibido aos profissionais da Contratada, durante o período de trabalho em
qualquer função, ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica, pedir ou receber gratificação de qualquer
tipo, sejam elas concedidas a que título for, bem como exercer qualquer outro tipo de atividade alheia
àquela inerente ao Contrato.
3.10. Dos horários e do local da prestação de serviços
3.10.1. Os serviços, objeto da presente licitação, deverão ser executados em finais de semana.
3.10.2. O local para guarda de materiais poderá ser disponibilizado desde que não atrapalhe o bom
andamento das atividades da unidade escolar.
3.10.3. Todo e qualquer material alocado na unidade escolar é de inteira responsabilidade da empresa
contratada, não cabendo qualquer responsabilidade à Contratante por perdas, extravio de material ou
ainda má conservação.
4 – DOS PRAZOS
4.1. Do início dos serviços
4.1.1. O prazo de início da prestação de serviços será de 5 (cinco) dias a partir da data da assinatura
do contrato, devendo ser finalizados em até 45 (quarenta e cinco) dias.
4.2. Prazo de vigência contratual
4.2.1. A vigência contratual será de 12 meses, tendo como termo inicial a assinatura do contrato.
4.2.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, parágrafos primeiro e segundo, da Lei Federal nº 8.666/1993.
5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Fornecer e obrigar o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC (Equipamento
de Proteção Coletiva), obedecendo às normas e legislação pertinente.
5.2. Fornecer mão-de-obra, especializada e comum, inclusive supervisão técnica, necessária e
suficiente à execução dos serviços. Os serviços técnicos deverão ser acompanhados,
obrigatoriamente, por profissional da área química, devidamente registrado no CRQ.
5.3. Reforçar ou substituir os seus recursos de equipamento ou pessoal se for constatada a sua
inadequação para realização dos serviços.
5.4. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.
5.5. Manusear e movimentar todo ferramental necessário à execução dos serviços.
5.6. Ressarcir, todos os danos causados a bens móveis e imóveis de terceiros, devido à execução
do serviço ou em consequência dele, se houver.
5.7. Conduzir os serviços de forma organizada.
5.8. Manter os funcionários uniformizados e portando crachás de identificação da
5.9. Documentos a serem apresentados pela licitante vencedora:
 Prova de licença de operação perante o órgão ambiental CETESB;
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Prova de regularidade do AVCB (Auto de Vistoria de Bombeiro);



Prova de regularidade perante o IBAMA;



Cópia do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);



Cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);

CONTRATADA.
5.9. Todo empregado escalado para a execução de serviços sob condições de altura,
obrigatoriamente, deverão estar protegidos por EPI’s adequados ao tipo de serviço que estivem
executando e de acordo com o que estabelece as disposições normativas de proteção ditadas pelas
normas regulamentadoras – NR’s da Portaria 3.214/78, principalmente por se tratar de serviços em
condições de alturas, conforme estabelece a NR 18.13.
5.10. Utilizar na execução dos serviços de limpeza, desinfecção e potabilização dos reservatórios
de água potável apenas produto(s) que esteja(m) devidamente registrado(s) junto a ANVISA/MS
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde). O(s) número(s) de registro do(s)
produto(s) deverá (ao) constar na proposta, para se necessário, consulta via online.
5.11. Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico da
empresa que acompanhará os serviços.
5.12. Verificar se há vazamentos nos reservatórios, sendo obrigatória a comunicação à Secretaria
Municipal de Educação em caso positivo;
5.13. Tampar devidamente os reservatórios, cuidando-se do correto ajustamento da tampa de
vedação À abertura de inspeção para evitar entrada de insetos;
6– OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 Indicar formalmente o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução contratual;
6.2. Indicar e disponibilizar as instalações necessárias à execução dos serviços.
6.3. Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às
suas instalações.
6.4. Cumprir suas obrigações estabelecidas no contrato.
6.5. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar.
6.6. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços.
6.7. Verificar o cumprimento adequado das condições contratadas e apurar qualquer irregularidade
ou denúncia referente à prestação dos serviços.
6.8. Indicar, se necessário, local para guarda dos materiais utilizados pela CONTRATADA.
6.9. Atentar-se para procedimentos dos comunicados CVS nº 36 de 27/06/1991 e nº 6, de 12/01/2011
para economia de água, esgotando ao máximo a capacidade do reservatório, antes da limpeza.
7 – FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DOS SERVIÇOS
Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos
designados, podendo para isso:
a) ordenar a imediata retirada do local, bem como substituição de funcionário da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.
b) solicitar aos supervisores/encarregados da Contratada o reparo/correção de eventual imperfeição
na execução dos serviços.
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c) solicitar à Contratada a substituição de qualquer, material, ferramenta, utensílio ou equipamento,
de cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus equipamentos ou instalações, ou ainda,
que não atendam as necessidades.
d) executar os serviços efetivamente, descontando-se o equivalente aos não realizados, desde que por
motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.
8 – ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 Os serviços serão aceitos quando atenderem, simultaneamente, os procedimentos técnicos descritos neste Termo de Referência e mediante emissão pela Contratada de certificados de execução e laudo técnico da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, individualizado, para os serviços executados nas unidades escolares, com anotação de responsabilidade técnica.
8.2. Os serviços não aprovados devem ser refeitos de imediato, às custas da Contratada.
8.3. A Contratada deverá emitir certificado de limpeza e desinfecção atestado por meio de seu responsável técnico para os serviços executados nas unidades escolares.
9 – VISTORIA TÉCNICA
9.1. Os interessados em realizar a vistoria dos locais que deverão ser executados os serviços, poderão
agendar com antecedência, em horário de expediente desta Prefeitura Municipal de Boituva, através
do telefone (015) 3263 8640.
10 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1. Prazo de validade da proposta: 60 dias.
10.2. O preço cotado permanecerá fixo e irreajustável.
10.3. O preço cotado total será consignado em moeda corrente nacional, apurado à data de apresentação da proposta, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
10.4 Nos custos unitários propostos pela Contratada deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao fornecimento da mão de obra direta necessária à execução dos serviços contratuais especificados. Além dessas despesas diretas, os custos unitários propostos pela Contratada deverão incluir,
também, todos os gastos advindos da contratação regular dessa mesma mão de obra, relativos ao pagamento das taxas, ônus legais e demais encargos diretos e indiretos, devidamente agrupados na respectiva taxa de leis sociais e trabalhistas.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2017
ANEXO II
Modelo de Proposta de Preço
(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA)
OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS
CAIXAS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.
Ref.- Edital de Pregão Presencial n°82 /17
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________________________
CNPJ

Nº

_______________________________

I.E.:

_______________________________________
ENDEREÇO:
______________________________________________________________________
PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017, ATRAVÉS DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO IDENTIFICADO, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro,
DECLARA:
1. Que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que 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 PP 82/17 por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
2. Que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da PP82 /17, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da PP82 /17quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que 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 PP82 /17 antes
da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que 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 DE BOITUVA
antes da abertura oficial das propostas; e
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6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que seu representante detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
7. O prazo de Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope nº 01 “Proposta”;
8. Que os pagamentos serão efetuados pela Divisão de tesouraria mediante apresentação de Nota
Fiscal Eletrônica ( Portaria CAT 162 de 29/12/2008 do estado de São Paulo; art. 7° III , “a”
Portaria CAT 162/08, com Redação dada pelas Portarias CAT 179/09 de 01/09/2009 e 184/10 de
30/11/2010) referente aos produtos devidamente entregues, em 15 (quinze) dias, da entrega da NotaFiscal/Fatura, devendo a CONTRATADA providenciar a indicação do número da conta-corrente e
número e endereço da agência bancária, para fins de depósito para pagamento;
9. Que no VALOR DA PROPOSTA, estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia,
encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os componentes
de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação;
10. Que conhece integralmente os termos do Edital do Pregão nº82 /17 e seus anexos, aos quais nos
sujeitamos;
12. Que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital e nas normas
técnicas e legislação em vigor.
PROPOSTA FINANCEIRA
ITEM
01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS CAIXAS E
RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.

UNID.

VALOR GLOBAL

SERV.

______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.017.
______________________________
Assinatura do Representante legal
Nome do Representante legal:
RG: CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Eu ....................................................................... (nome completo), RG nº ........................................,
representante legal da ...................................................................................... (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento
convocatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017, realizado pela Prefeitura Municipal de
Boituva/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de
microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a
documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da
aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize
tempestivamente ( ) .

..................., ....... de ..................... de 2017.

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2017
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
............................................................................................................................................... inscrita no
CNPJ ou CPF sob o nº ................................................... por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

..................., ....... de ..................... de 2017.

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017
ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................),
com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na
cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a)
(sócio/diretor/procurador),
Sr.(a)
...........................................................,
........................
(nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG
nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na
Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado
de ...................................,
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ...........................
(estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF
nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº .......,
bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................;
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017, da
Prefeitura Municipal de Boituva, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e
demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor
recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar os demais atos inerentes ao referido
certame.
..................., ........ de ......................... de 2017.

Outorgante
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PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO
TERMO Nº ___ / 2017
TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS CAIXAS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, QUE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA E ...........................
A Prefeitura Municipal de Boituva, com sede na Rua.............................., nº ..........., inscrita no CNPJ
sob o nº ......................................, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada
pelo Prefeito Municipal, Sr. .............., portador do RG nº ............., inscrito no CPF nº ................., e a
empresa ......................................, com sede na Rua ..............................., nº ..........., na cidade
de ................., Estado de .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ................., doravante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por ..............................................., portador do
RG nº ................., inscrito no CPF nº ............................, firmam o presente Contrato, concernente à
licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2017.
Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia
com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer,
subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) - A Contratada se obriga ao SERVIÇO DE LIMPEZA,
DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS CAIXAS E RESERVATÓRIO DE
ÁGUA POTÁVEL, conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, do EDITAL Nº140 /2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2017 que
integram este Contrato, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
SEGUNDA (DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO) - A Contratada se
compromete a efetuar os serviços ora contratados, conforme o disposto no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA do Pregão Presencial em epígrafe.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação de serviço do objeto será, conforme as necessidades da
CONTRATANTE, sendo que o prazo de prestação por até 12 meses.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese dos serviços apresentar irregularidade não sanada, será
reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à
aplicação das penalidades.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os serviços serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à
Contratada, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para refazer os rejeitados.
PARÁGRAFO QUARTO – A prestação de serviço deverá ser efetuada nos termos do Edital.
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PARÁGRAFO QUINTO – A execução do Contrato será acompanhada, conforme o caso, nos
termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEXTO – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o
Contrato (art. 76 da lei Federal nº 8.666/93).
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) - O valor global deste contrato é de R$ ........ (....),
conforme classificação final da Contratada constante na ata da sessão do pregão presencial,
devidamente juntada nos autos do referido processo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços praticados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo
hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei nº 8.666/93, que deverá ser comprovado pelo Contratado e deferido pela Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela
Administração a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de
documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da
protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado a Contratante
convocará a Contratada para proceder ao equilíbrio de preço para menor, sob pena de
desclassificação da proposta e aplicação das penalidades impostas no edital e neste contrato.
CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA) - A despesa do contrato neste exercício correrá à conta dos
seguintes Códigos de Despesa, do orçamento da Prefeitura do Município de Boituva/SP:
Unid. Executora: 02.09.03 – Departamento de Educação Básica Ensino Infantil 161
Função: 13 – Cultura
Sub-função: 392 – Difusão Cultural
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – P. Jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Orçamentaria: 02.09.04 – Departamento de Educação Básica de Ensino Fundamental 184
Função: 12 – Educação
Sub-função: 361 Educação Fundamental
Programa: 4014 Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Orçamentaria: 02.09.02 – Departamento de Alimentação Escolar141
Função: 12 – Educação
Sub-função: 306 Alimentação e Nutrição
Programa: 4014 Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Atividade: 4204 – Merenda Escolar
Unid. Orçamentaria: 02.09.10 – Departamento de Cultura194
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Função: 13 – Cultura
Sub-função: 392 Difusão Cultural
Programa: 4014 Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Orçamentaria: 02.07.03 – Departamento de Turismo 68
Função: 13 – Cultura
Sub-função: 695 Turismo
Programa: 4014 Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) - O pagamento devido à CONTRATADA será
efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo
Departamento de Tesouraria, após o recebimento e conferência do objeto licitado pelos setores
requerentes, acompanhado de requisição da Secretaria responsável, contendo o relatório dos serviços
prestados, de acordo com as especificações do objeto desta licitação, que será realizado na forma do
art. 73, inciso II da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento fica condicionado à apresentação da respectiva Nota
Fiscal, através de quitação de boleto de cobrança bancária, crédito em conta-corrente ou cheque
nominal a seu favor, à vista de fatura que deverá ser apresentada pela Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada
qualquer dúvida quanto aos preços propostos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, Instituição de
Educação e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10
de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou
Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar, com a Nota
Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução
Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu
representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de Boituva efetuar as retenções cabíveis,
previstas na referida norma.
PARÁGRAFO QUINTO – Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da realização dos serviços.
PARÁGRAFO SEXTO – O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser
fornecida pela Contratada ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Boituva.
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PARÁGRAFO SÉTIMO – A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à
Contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
PARÁGRAFO OITAVO – A empresa Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta-corrente, o nome
do Banco e a respectiva Agência.
PARÁGRAFO NONO – A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do objeto e
liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições
pactuadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a
liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer
ônus à Contratante.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O não-pagamento no prazo previsto acarretará à
Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser
aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.
CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO DE VIGÊNCIA) - O prazo de vigência do presente Contrato
será de 12(doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da
Lei Federal 8.6666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de haver prorrogação de prazo, o valor inicial atualizado do
contrato poderá ser reajustado de acordo com o IPC/FIPE ou outro índice oficial que venha a
substituí-lo.
CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da
Contratada:
a) Prestar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital e Anexo I:
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigida na licitação;
c) Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha
interferir na execução dos serviços objetivados na presente licitação;
d) Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente à Contratante
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
e) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações
formais;
f) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre a prestação
dos serviços;
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado;
h) Refazer, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços decorrentes de
erros constatados de responsabilidade da CONTRATADA;
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i) Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuições fiscais e parafiscais, e
demais encargos previdenciários e trabalhistas que sejam devidos em decorrência da execução do
objeto da presente contratação, recolhendo-os sem direito a reembolso.
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da
Contratante:
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta realização dos serviços;
b) Comunicar à Contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;
c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
d) Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso;
e) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do objeto;
f) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor
competente;
g) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
h) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas
trocas ou no caso de aplicação de sanção.
i) Colocar à disposição da Contratada as informações, documentos, meios, recursos e pessoal
necessário à realização do objeto do presente contrato;
j) Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões
estabelecidos;
k) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão permanentemente designada para este
fim;
l) Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
m) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais.
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES) - A Contratada que descumprir quaisquer das
cláusulas ou condições do presente contrato ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial deste Contrato, a Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão
promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as
sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do
disposto no § 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora, calculado
por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.
PARÁGRAFO QUARTO – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderão ser aplicadas à
Contratada as seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
caracterizada pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega; ou
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
PARÁGRAFO QUINTO – É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no
Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEXTO – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do parágrafo primeiro,
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser
descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras,
quando cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o
seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
PARÁGRAFO NONO – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 (cinco)
dias úteis contados da data da intimação do interessado.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 3
(três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Se o valor da multa ou indenização devida não for
recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso,
cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima
previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da
punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente.
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CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente Contrato poderá ser rescindido nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80,
sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente
Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem
a devida autorização da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) - A Contratada assume
como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das
obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao
Contratante ou a terceiros na execução deste Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes
da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à
Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinado.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A Contratada manterá, durante toda a execução do Contrato, as
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) - Constituirá encargo
exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da
formalização deste Contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) - Até o quinto dia útil
do mês seguinte ao da assinatura do presente Contrato, a Contratante providenciará sua publicação
resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como condição
indispensável para sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA ANÁLISE) - A minuta do presente instrumento de
CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura de
Boituva.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DISPOSIÇÕES GERAIS) - A Contratada assume integral
responsabilidade pelo fornecimento dos produtos decorrentes do presente Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das
cláusulas deste Contrato e do regime de direito público a que está submetida, na forma da legislação
de regência.

PREGÃO PRESENCIAL82/17 –

Serviços de limpeza, desinfecção e higienização caixas d água.

PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br
e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PABX (0XX15) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficam vinculados a este Contrato e passam a fazer parte integrante
dele, o Edital que originou a presente licitação e a proposta da Contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente
a Lei nº 8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DO FORO) - O Foro do presente Contrato será o da Comarca
de Boituva/SP, excluído qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 5 (cinco) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Boituva, ....... de ............ de 2017
Fernando Lopes da Silva
Prefeito
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.82 /2017
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que
a
empresa
________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
_______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017,
realizado pela Prefeitura Municipal de Boituva.

..................., ....... de ................. de 2017.

................................................
(representante legal)
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA
NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 82/2017

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF
nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e
julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto
licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não
foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator
impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2017.

................................................
(representante legal)
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ANEXO IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boituva
CONTRATADA: __________________________________ CNPJ: ____________________
CONTRATO Nº: ____/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº82 /2017
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS
CAIXAS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, 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 o 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 nº. 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Boituva/SP, ____ de ________________ de 2017.

CONTRATANTE:
_______________________________
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATADA:
CONTRATADA:
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL – ANEXO X
Pregão Presencial nº82 /2017
Encerramento: 13 de setembro de 2017 – às 09h00min.
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS
CAIXAS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.
Senhor Licitante:
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Boituva/SP e essa empresa, solicito de
Vossa Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à
Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (15) 3363 8818 ou e-mail:
licitação@boituva.sp.gov.br
A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
Razão Social:__________________________________________________________
C.N.P.J. nº ___________________________ I.E. nº ___________________________
Endereço:_____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Cidade: ___________________________________ Estado: ____________________
Telefone: _________________________ Fax:________________________________
Pessoa para contato:____________________________________________________
RETIRAMOS, através do acesso à página www.boituva.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório do Pregão Presencial nº82/2017.
Local: _____________, ______ de _______________ de 2017.

________________
Assinatura/Carimbo empresa
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