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COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE
PREGÃO
I N OB STANT E A P L EN A V I AB I LI D AD E DE AUT O AP LI C AÇ Ã O D O DI SP O ST O N O ART.
D A LE I FE DE R AL Nº 1 0 .5 2 0 , DE 1 7 DE J UL H O D E 2 0 0 2 2 , A P R E FE IT UR A MU NI CI PAL
B OI T UVA, AT R AVÉ S DE SE U ( U A) P RE GO E I RO ( A) , V Ê M T R AZE R AO CO NH E CI MENT O
QU E M I NT E RE S S AR P O SS A, Q UE N ÃO HE S ITAR Á E M DE CI DI R P EN AL I Z AR
P R E GO ANT E S Q UE DE SC UMP R AM O PACT U AD O N E ST E E DI TAL D E CO NV O C AÇ ÃO .

7º 1
DE
DE
OS

C OM O DE P R AX E , NO C AS O DE I NOB S E RV ÂN CI A DA S R E G R AS L E G AI S, A P R E F E IT UR A
DE B OIT UVA SE P RO NU N CI AR Á C O M C L ARE Z A E P RE C I S ÃO NO SE NT I DO DE AP L I C AR
M U LTAS , S USP ENDE R e I MP E DI R E MP RE SAS DE PART I C I PAR E M DE C E RTAME S
L I C I TAT ÓRI OS .
DE S SE MO DO , TAMB É M CU MP RE I NF OR M AR
QUE A I N OB SE RV ÂN CI A D AS
F OR M AL I D ADE S
E DI TAL Í CI AS
AC A R RE TAR Á
NA
AP LI C AÇ ÃO
DAS
S AN ÇÕ E S
AP L I C ÁV E I S À E SP É C I E A TOD OS Q UE DE AL G U M MO DO C ON CO R R AM PAR A O
DE S CU MP RI MENT O DE SS AS NO R M AS L E GAI S, S END O - LH E S I MP UTAD A DI RE TAM ENT E A
R E SP ON S AB I LI D ADE AD M I NI ST R AT I VA, CI VI L E C RI MI N AL , S E M P RE J UÍ ZO D AS DE M AI S
C OM I N AÇ ÕE S C AB Í V E I S , N A C ON F OR MI D ADE C OM O QU E P RE CE I T U A A L E GI SL A Ç ÃO
E M V I G OR .
SE ND O A SS I M, S OL I CI TAMOS QUE O S P RE G O AN T E S I NT E R E S S ADO S AP RE S ENT E M S U AS
P R OP OSTAS E L AN CE S DE F O RM A C ON SC I E NT E , C OM A C E RT E Z A D E Q UE P O DE RÃO
ENT RE G AR O OB J ET O D A F O RM A CO M O F OI P E DI DO N O E DI TAL E DE NT RO DO S
P R AZ O S, P RE ÇO S E PAD RÕ E S DE QU AL I D ADE E XI G I D O S.
VAL E L E M B R AR AI ND A Q UE O S P E DI DO S D E RE CO MP O SI Ç ÃO O U R E AL I N H AM E NT O DE
P R E Ç OS SÃO E XC E Ç ÕE S À RE G R A, AP LI C ÁV E I S E XC LU SI VAME NT E E M SI T U AÇ ÕE S
E X CE P CI O N AL Í SSI M AS, E SO ME NT E SE R ÃO DE F E RI D O S SE E ST I VE RE M E M TOTAL
C ON SO N ÂN CI A C OM A L E I .
R AT I FI C AM O S, P OI S, A C ON DI Ç ÃO OB R I G AT Ó RI A E I N DI SP E NS ÁV E L D E Q UE AS
P R OP OSTAS SE J AM E F E T I VAD AS DE FOR M A SÉ RI A, C ON S CI EN T E , FI R ME , C O N CR E TA E
E X E QÜ Í VE L, VI S AN DO E VI TAR T R AN ST O RN O S DE M AI O R M ONTA, TANT O PAR A A
AD MI N I ST R AÇ ÃO P ÚB L I C A C O MO PAR A O S P RE G O ANT E S E M GE R AL .

Edson José Marcusso
Prefeito do Município de Boituva

1

- Q u e m , co n v o c a d o d e n t r o d o p r a z o d e v a l i d a d e d a s u a p r o p o s t a , n ã o c e l e b r a r o c o n t r a t o , d e i x a r d e e n t r e g a r o u a p r e s e n t a r
d o c u m e n t a ç ã o f a l s a e x i g i d a p a r a o c e r t a m e , e n s e j a r o r e t a r d a m e n t o d a e x e c u ç ã o d e s e u o b j e t o , n ã o m a n t i ve r a p r o p o s t a ,
fa lhar ou fra udar na execução do contra to , co mporta r-se de modo in idôneo ou comete r fraude fi sca l, 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 forne ced ores a que se refere o inciso XIV do art. 4 º de sta Lei, pelo prazo de até 5 (cin co ) anos, sem
prejuízo das multas prevista s em edital e no contra to e das dema is cominações lega is.
2

- Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
F e d e r a l , m o d a l i d a d e d e l i c i t a ç ã o d e n o m i n a d a p r e g ã o , p a r a a q u i s i çã o d e b e n s e s e r v i ç o s c o m u n s , e d á o u t r a s p r o v i d ê n c i a s .
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EDITAL Nº 59/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016
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, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações e o
Decreto Municipal n. 1.609, de 30 de julho de 2007, 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 às
14h00 do dia 24 de maio de 2016. A sessão pública se dará a seguir, na Sala do Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal de Boituva, situada na Av. Tancredo Neves, nº01, no mesmo dia
às 14h05, 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 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO;
X - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA;
XI - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
XII - 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 SERVIÇO
LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CAIXAS D' ÁGUA E
RESERVATÓRIOS DE TODAS AS UNIDADES DE RESPONSABILIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 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 MÁXIMO desta licitação em R$ 41.938,70 (quarenta e um
mil novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos de real), 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. Orçamentaria: 09.10.01- Gabinete Secretario Municipal de Educação e Cultura - 120
Função: 12- Educação
Sub-função: 361 – Ensino fundamental
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços
Projeto/Ação: 4201 – Manutenção da Educação
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentaria: 09.10.04 – Departamento Educação Básica Ensino Fundamental - 177
Função: 12- Educação
Sub-função: 361 – Ensino fundamental
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços
Projeto/Ação: 4201 – Manutenção da Educação
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentaria: 09.10.14 – Departamento de Cultura - 191
Função: 13- Cultura
Sub-função: 392 – Difusão Cultural
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços
Projeto/Ação: 4201 – Manutenção da Educação
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam às exigências de habilitação.
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;
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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 concordata, falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
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.
5.3 – 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 todos 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 todos 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.
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 ausência do representante credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
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6.4.1 - 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 supra referidos 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 - Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo
constante no ANEXO VII do Edital), quando assim enquadrada e a fim de gozar dos benefícios da
Lei Complementar nº 123/06, conforme o caso, no tocante ao direito de preferência e critério de
desempate. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2
(Habilitação).
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 Nº 59/2016
PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENVELOPE Nº 2
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016
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:
a) dados cadastrais da licitante;
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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) indicação da MARCA dos produtos (caso seja material);
f) uma única cotação de preço de cada item;
g) 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 10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, da
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e do Decreto Municipal n. 1.609/2007, 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 da proposta
classificadas em primeiro lugar será verificada.
8.5 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço, inclusive as
microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope nº 02 habilitação os seguintes documentos:
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8.5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93):
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 de Diretoria em
exercício;
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, quando a
atividade assim o exigir.
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 as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou
sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes
certidões:
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;
c2) Certidão de Regularidade em relação aos Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da
Fazenda do domicílio ou sede da licitante; e
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais
(Mobiliários), expedida pela Secretaria Municipal de Finanças do domicílio ou sede da licitante;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A 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/certidao).
e1) 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):
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a) Certidão negativa de falência, concordata 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.
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) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica de direito público ou privado,
no(s) qual(is) se indique(m) que a empresa presta ou já prestou serviços iguais ou semelhantes ao
objeto desta licitação.
a1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante.
b) Declaração firmada que os serviços ofertados atendem toda legislação e norma técnica vigente,
necessária para sua comercialização.
c) DECLARAÇÃO ANEXO X - Declaração de disponibilidade da licitante conforme modelo
(ANEXO X) que, se vencedora, reunirá condições de apresentar a documentação técnica prevista no
Anexo I deste Edital como condição para assinatura do contrato.
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 - Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, assegurando que o mesmo atende às
normas relativas à saúde e SEGURANÇA NO TRABALHO, nos termos do art. 117, parágrafo
único, da Constituição Estadual, observado, preferencialmente, o modelo que integra este edital
como Anexo IX.
8.5.8 - 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 123/06, art. 43, caput).
8.5.9 - 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 123/06, art. 43, § 1º).
8.5.10 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.9, 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 123/06, art. 43, § 2º).
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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 mesmo 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.
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
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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.
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, no que tange 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.
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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 - Se houver empate na cota em que tiverem participado Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte e empresas que não forem assim classificadas, será assegurado o exercício do direito
de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC nº 123/06,
art. 44, caput):
9.13.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao
melhor preço apresentado (LC nº 123/06, art. 44, § 2º);
9.13.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC nº 123/06, art. 45, inc. I);
9.13.2.1 - Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de
preclusão (LC nº 123/06, art. 45, § 3º);
9.13.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.13.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e
apresentar nova proposta (LC nº 123/06, art. 45, inciso III);
9.13.2.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu
direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se
enquadrarem no limite disposto no item 9.13.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito (LC nº 123/06, art. 45, inciso II).
9.13.2.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase
de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.14 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta
de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase
de lances (LC nº 123/06, art. 45, § 1º).
9.15 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os
parâmetros de preços definidos pela Administração.
9.16 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o autor do lance de menor valor global para que
seja obtido preço melhor.
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9.17 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo
motivadamente a respeito.
9.18 - 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.
9.18.1 - 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.
9.18.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.18.3 - 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.
9.19 - 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.
9.20 - 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.
9.21 - 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.
9.22 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado o
objeto da licitação ao licitante vencedor e homologado o certame.
9.23 - 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 produtos ofertados.
9.24 - 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
vencedores do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o efetivo cumprimento da
obrigação pelo licitante adjudicatário.
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9.25 - 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.
9.26 - 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 no Departamento de
Licitações, 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.
11.1.1.1. - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário
será notificado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade, mediante
a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da
contratação não se realizar.
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, se recusar a assinar o Contrato ou deixar
de apresentar a documentação técnica indicada no Anexo I, 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.
11.1.5 - Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão
pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno
porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.13.1.
11.1.6 - Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos
deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à
contratação.
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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
produtos 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 terá vigência de 12 (DOZE) meses, contados a partir da sua assinatura.
11.5 - 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.
11.6 - 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.
11.7 - O foro do contrato será o da Comarca de Boituva/SP.
12 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
12.1 - A prestação dos serviços será parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE.
12.2 - A prestação dos serviços deverá ser efetuada de acordo com a necessidade e conforme
solicitação da Secretaria de Ação Social e Cidadania.
12.3 – 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.
12.4 - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei
Federal nº 8.666/93.
12.5 - 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 contratado será efetuado em até 15 (quinze) dias contados da
apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo Departamento de Compras e Licitações, após o
recebimento e conferência do objeto licitado pelos setores requerentes, acompanhado de requisição
da Secretaria responsável, contendo os serviços executados, com as respectivas quantidades, 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.
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13.2 - 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.
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, juntamente 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.
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.
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.
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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 na execução dos serviços, 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.
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.
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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 8h00 às 17h00, até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a abertura do
certame ou pelo e-mail licitacao@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 licitacao@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.
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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, 06 de maio de 2016.

Edson José Marcusso
Prefeito do Município de Boituva
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO:
1.1. SERVIÇO LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CAIXAS D'
ÁGUA E RESERVATÓRIOS DE TODAS AS UNIDADES DE RESPONSABILIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme especificações e quantidades estimadas
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
1.2. Á água potável deverá ser fornecida pela empresa contratada.
2. QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO

1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.

► SERVIÇO DE LIMPEZA , DESINFECÇÃO
EHIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS CAIXAS
E
RESERVÁTÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DE TODAS AS
UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA.

CRECHES

–

CONTA

17

17

-

1.000

LITROS

2

02

-

3.000

LITROS

4

04

- 15.000

LITROS

1

01

- 30.000

LITROS

EMEI

–

CONTA

8

08

-

1.000

LITROS

1

01

- 15.000

LITROS

UN

SERVIÇOS

% MÉDIA

MÉD.TOT

33,50%

R$ 14.049,46

TOTAL

R$ 14.049,46

7,30%

R$ 3.061,52

TOTAL

R$ 3.061,52

14,10%

R$ 5.913,37

TOTAL

R$ 5.913,37

8,80%

R$ 3.690,60

091003-154

(QESE) FICHA 120

091003-154
(QESE) FICHA 120

CAENA-CAPACITAÇÃO-COZ.PILOTO-SEC. EDUCAÇÃO
5

05

-

1.000

LITROS

2

02

-

5.000

LITROS

1

01

- 15.000

LITROS

1

01

- 20.000

LITROS

CONTA - 091004-177

CULTURA/ CENTRO EVENTOS - CONTA 091010-191
12

12

-

1.000

LITROS

1

01

- 15.000

LITROS
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ENS. FUNDAMENTAL –
5

05

- 15.000

LITROS

1

01

-

5.000

LITROS

2

02

- 20.000

LITROS

2

02

- 25.000

LITROS

2

02

- 35.000

LITROS

25

25

-

LITROS

1.000

CONTA

TOTAL

R$ 3.690,60

36,30%

R$ 15.223,75

TOTAL

R$ 15.223,75

T.GERAL

R$ 41.938,70

091004-177

(QESE) FICHA 120

92

LEVANTAMENTO DAS CAIXAS D'ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
CEIS

UNIDADE

QUANTIDADE LITROS

CEI AMANTINA ABUSSANRA THAME

1

15.000

RUA BENEDITO SOLANO, 11

1

1.000

CEI ELVIRA SARTORELLI ROSA

1

3.000

RUA ANTONIO PENATTI, 50

2

1.000

1

15.000

3

1.000

2

1.000

1

3.000

PQ. SÃO CAMILO

PQ. NOVO MUNDO

CEI HELENA MOURO NOGUEIRA
RUA NELSON ANDRADE, 305
PQ. NOVO MUNDO

CEI IDA SCOTT FERRIELLO
RUA FRANCISCO ALVES NATEL, 280
JARDIM SANTA CRUZ

CEI JOSEFINA FRANCO PRIMO
RUA SÃO CRISTOVÃO, 220
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEI NAPOLEÃO JORGE I
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RUA JOSÉ SOARES ROSA, 163

2

1.000

2

1.000

3

1.000

1

15.000

1

30.000

CEI PROFª SYLCÉIA VERA GALVÃO MOURO

1

15.000

RUA ROSA MARSOLA DE CAMPOS, 40

2

1.000

CENTRO

CEI NAPOLEÃO JORGE II
RUA FERNANDO COSTA, 132
CENTRO

CEI OLGA BONORA SCHINCARIOL
RUA CONRADO NATALE LABRONICI, 100
PQ. SANTA RITA DE CÁSSIA

CEI RODRIGO HOLTZ FILHO
RUA SÃO MARCOS, 397
PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CEI PROFª APARECICIDA ROSALINA CAMARGO DE MELLO
AVENIDA CARMEM VIOLETA FERRIELLO HOLTZ, 80
TERRAS DE SANTA CRUZ

PQ. RESIDENCIAL DE LORENZI
24
EMEIS
QUANTIDADE LITROS
EMEI PROF ªALZIRA AUGUSTA RIBEIRO VIANNA

3

1.000

2

1.000

3

1.000

1

15.000

RUA BENEDITO SOLANO, 01
PQ. SÃO CAMILO

EM ANGELINA FERRIELLO AGOSTINHO
RUA JOSÉ THOME, 635
PQ. SANTA RITA DE CÁSSIA

EMEI PROFª CÉLIA LOURDES VERCELLINO
TRAVESSA TREZE DE MAIO, 21
CENTRO

EMEI MARIA APARECIDA CARNEIRO BARBOSA
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RUA CAMILO CRISTO, 287
PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

9

UNIDADES
QUANTIDADE LITROS
CAENA CENTRO

1

20.000

RUA CAMILO CRISTO, 191

2

1.000

1

15.000

1

5.000

1

5.000

3

1.000

PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CAENA NOVO MUNDO
RUA CARMELA TIRABASSI COAN, 221
PQ. NOVO MUNDO

CENTRO DE CAPACITAÇÃO
RUA MANOEL DOS SANTOS FREIRE, 1300
CENTRO

COZINHA PILOTO
RUA ANTON IO GALVÃO PACHECO, 160
PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
RUA SOROCABA, 84
JD. BELA VISTA

9
ENSINO FUNDAMENTAL
QUANTIDADE LITROS
EM ANTONIO MÓDOLO

3

1.000

1

20.000

AVENIDA SÃO PAULO S/N
RECANTO MARAVILHA

EMEF CORONEL JOSÉ CAMPOS DE ARRUDA BOTELHO
RUA SÃO JOÃO, 126
CENTRO
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EMEF PROFª ELZA BRÍGIDA FERRIELLO MALATRASI

1

35.000

EMEIEF PROFº ENEY DE OLIVEIRA MORAES CAMPOS

1

5.000

RUA ORLANDO MACIEL DE LIMA, 101

2

1.000

4

1.000

EMEF PROFª LUIZA HOLTZ PRIMO

1

15.000

RUA LEONILDO GALERA, 10

2

1.000

1

15.000

1

15.000

4

1.000

1

25.000

8

1.000

1

20.000

RUA DELFINO WALTER, 40
VILA GINASIAL

PQ. NOVO MUNDO

EMEIEF PROFº JOÃO PASTRE
AVENIDA PROFESSORA CÉLIA LOURDES VERCELLINO, 965
CIDADE JARDIM

SANTA ADÉLIA

EMEIEF PROFª MARIA JOSÉ VIANNA
RUA SÃO MARCOS, 455
PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

EMEIEF PROFº OLAVO LÁZARO MUNHOZ SOARES
RUA BENEDITO ANTONIO CAMPOS, 381
RESIDENCIAL DE LORENZI

EMEF PROFª BRANCA SELAS AGOSTINHO
RUA JOSÉ REZENDE DE ALMEIDA, 50
JD. ANTONIO VESTENA MOSCHIONE

EMEF ESMERALDA BERTOLLI
AVENIDA BRASIL, 05
RESIDENCIAL PRIMO

EMEF HÉLIO ZACHARIAS
RUA WANDERLEY PEREIRA CAMARGO, 155
PQ. RESIDENCIAL ESPLANADA

EMEF ÍRIS CASTRO AMADIO
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RUA CARMELA GRANDO BATISTELA, 175
JARDIM VITÓRIA

EMEIEF PROFº JOSÉ DA CONCEIÇÃO HOLTZ

1

15.000

1

35.000

1

25.000

1

15.000

2

1.000

RUA ALMÉRIO JOSÉ DORIGHELO, 714
PQ. NOVO MUNDO

EMEF PROFª TEREZINHA ELIZABETH SARUBBI SEBASTIANI
RUA ANTONIO PENATTI, 100
PQ. NOVO MUNDO

EMEIEF PROFª VILMA APARECIDA PENATTI GALVÃO
AVENIDA CARMEN VIOLETA FERRIELLO HOLTZ, 141
TERRAS DE SANTA CRUZ

EMEF WANDERLEY ROSA
RUA ISALTINO GOMES DA SILVA, 201
JARDIM SÃO PAULO

EMEF. PROFª ELISA MELO FERREIRA
RUA DORA MARIA GIULIA PIEROTTI HONORATO, 06
TERRAS DE SANTA CRUZ

37
CULTURA
QUANTIDADE LITROS
ESPAÇO CULTURAL

3

1.000

2

1.000

2

1.000

PRAÇA SANTA CRUZ, 16
CENTRO

BIBLIOTECA CENTRO
RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 111
CENTRO

OFICINA DE ARTES/BIBLIOTECA/ACESSA SP (NOVO MUNDO)
RUA JOÃO DE CAMARGO, 130
PQ. NOVO MUNDO
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OFICINA DE ARTES DE LORENZI

1

1.000

2

1.000

2

1.000

RUA ALPHEU VIANA, 197
RESIDENCIAL DE LORENZI

OFICINA DE ARTES JARDIM SÃO PAULO
RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 250
JD. SÃO PAULO

OFICINA DE ARTES CENTRO
PRAÇA RICIERI GIANOTTI, 41
CENTRO

12
EVENTOS
QUANTIDADE LITROS
CENTRO DE EVENTOS

1

15.000

RUA PEREIRA INACIO S/N
CENTRO

1

3. MEMORIAL DESCRITIVO:
•

Limpeza das paredes internas do reservatório;

•

Retirada dos possíveis resíduos sólidos do interior do reservatório;

•

Aplicação de produto específico para higienização (Hipoclorito de sódio), nas paredes e piso
dos reservatórios (aguardar o tempo recomendado pelo fabricante do produto);

•

Enxágue das paredes e pisos;

•

Descarga pela tubulação de drenagem do reservatório;

•

Emissão de Certificado de Limpeza e Higienização, o qual será entregue posteriormente,
juntamente com Relatório de fotos do antes e depois da limpeza.

A empresa deverá utilizar da aplicação práticas das técnicas de trabalhos e segurança em
locais de difícil acesso e com riscos de acidentes, acondicionamento de materiais, primeiros
socorros, trabalhos com cordas, amarrações e nós em geral, além de comprovar através de

PREGÃO PRESENCIAL59/16 – Limpeza, Desinfecção de Caixas D' Agua.

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: PBX (0XX15) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

documentos os treinamentos de segurança, trabalhos e alturas e em espaço confinado com
capacitação de vigias e supervisores.

Os serviços deverão ser executados aos finais de semana.
Este edital contempla duas limpezas e higienização de cada reservatório, sendo uma a cada
seis meses, atendendo assim a exigência da Legislação CVS 006, desta forma o prazo de contratação
da empresa ganhadora da licitação será de doze meses.
A empresa vencedora dessa licitação deverá elaborar juntamente com a unidade solicitadora
um cronograma de execução de tais limpezas, com intuito de não haver desperdício das águas, pois
as mesmas deverão ser consumidas/utilizadas para total esvaziamento antes da data da limpeza,
assim como para não deixar nenhuma unidade com falta de água.

Equipamentos Necessários:
O equipamento que deverá ser utilizado na prestação dos serviços deverá ser combinado, Alta
Pressão / Alto Vácuo, que simultaneamente realiza a limpeza das elevatórias por hidrojateamento e
succiona os resíduos, necessário o tanque com capacidade total mínima de 17000 litros, sendo 5000
litros armazenagem de agua para hidrojateamento e 12000 litros para coleta de resíduos seccionados
pela bomba de alto vácuo, bomba de hidro de 180 bar de 260 litros por minuto, carretel principal e
auxiliar, equipado com 120 metros de mangueira de ¾ no principal e 30 metros de mangueira de no
auxiliar, bomba de vácuo com 30 metros de mangueira de sucção 3”;
Detector de Multi Gases com certificado de calibração;
Sistema completo de resgate em altura e espaço confinado, sendo Tripé resgatador com
sistema de catraca e cadeirinha de cabo de aço, cintos de segurança com Talabartes em “Y” com
mosquetão de aço com trava dupla, escada de corda, Maca STR tipo envelope versátil com sistema
de fixação com sistema de fixação, Maca tipo prancha com sistema de fixação, cordas de resgate
com capacidade nominal de 3 ton., Sistema de polia com trava queda e cabo de aço e corda;
EPI’s (capacetes, luvas, botas, capas tipo chuva, protetor auricular), cones de sinalização Fitas
Zebradas, Mascaras semi facial, Mascaras facial com viseira, óculos de segurança, Radio ou celular
para comunicação).
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5. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS COMO CONDIÇÃO PARA ASSINATURA
DO CONTRATO
-

Prova de licença de operação perante o órgão ambiental CETESB;

-

Prova de regularidade do AVCB (Auto de Vistoria de Bombeiro);

-

Prova de regularidade perante o IBAMA;

-

Atestado de Capacidade técnica.

-

Cópia do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), com o recibo de pagamento;

Documentação do Caminhão/Equipamento:
1. Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos (CIPP);
2. Certificado de Inspeção Veicular (CIV);
3. Certificado de desempenho da bomba de vácuo e Certificado de desempenho da bomba

de hidrojato;
4. Certificado de adequação a legislação de trânsito;
5. Comprovante de capacitação técnica
6. Data Book contendo todas as especificações de fabricação do equipamento Obrigatório;
7. Laudo de instalação/calibração de válvula de alivio de pressão.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/16
ANEXO II
Modelo de Proposta de Preço
(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA)
OBJETO – SERVIÇO LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE
CAIXAS D' ÁGUA E RESERVATÓRIOS DE TODAS AS UNIDADES DE
RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Ref.- Edital de Pregão Presencial n° 59/16
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________________________
CNPJ Nº _______________________________ I.E._______________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016, 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 59/16 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 PP 59/16, 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 PP 59/16quanto 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 PP 59/16 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
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que seu representante detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
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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 nº 59/16 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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO

1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.

► SERVIÇO DE LIMPEZA , DESINFECÇÃO
EHIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS CAIXAS
E
RESERVÁTÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DE TODAS AS
UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA.

SERVIÇOS

% MÉDIA
CRECHES

–

CONTA

17

17

-

1.000

LITROS

2

02

-

3.000

LITROS

4

04

- 15.000

LITROS

1

01

- 30.000

LITROS

091003-154

(QESE) FICHA 120

33,50%

TOTAL
EMEI

–

CONTA

8

08

-

1.000

LITROS

1

01

- 15.000

LITROS

091003-154
(QESE) FICHA 120

7,30%

TOTAL
CAENA-CAPACITAÇÃO-COZ.PILOTO-SEC. EDUCAÇÃO
5

05

-

1.000

LITROS

2

02

-

5.000

LITROS

CONTA - 091004-177
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1

01

- 15.000

LITROS

1

01

- 20.000

LITROS
TOTAL

CULTURA/ CENTRO EVENTOS - CONTA 091010-191
12

12

-

1.000

LITROS

1

01

- 15.000

LITROS

8,80%

TOTAL
ENS. FUNDAMENTAL –
5

05

- 15.000

LITROS

1

01

-

5.000

LITROS

2

02

- 20.000

LITROS

2

02

- 25.000

LITROS

2

02

- 35.000

LITROS

25

25

-

LITROS

1.000

CONTA

091004-177

(QESE) FICHA 120

36,30%

TOTAL
92

T.GERAL

LEVANTAMENTO DAS CAIXAS D'ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
CEIS

UNIDADE

QUANTIDADE LITROS

CEI AMANTINA ABUSSANRA THAME

1

15.000

RUA BENEDITO SOLANO, 11

1

1.000

CEI ELVIRA SARTORELLI ROSA

1

3.000

RUA ANTONIO PENATTI, 50

2

1.000

1

15.000

3

1.000

PQ. SÃO CAMILO

PQ. NOVO MUNDO

CEI HELENA MOURO NOGUEIRA
RUA NELSON ANDRADE, 305
PQ. NOVO MUNDO

CEI IDA SCOTT FERRIELLO
RUA FRANCISCO ALVES NATEL, 280
JARDIM SANTA CRUZ
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CEI JOSEFINA FRANCO PRIMO

2

1.000

CEI NAPOLEÃO JORGE I

1

3.000

RUA JOSÉ SOARES ROSA, 163

2

1.000

2

1.000

3

1.000

1

15.000

1

30.000

CEI PROFª SYLCÉIA VERA GALVÃO MOURO

1

15.000

RUA ROSA MARSOLA DE CAMPOS, 40

2

1.000

RUA SÃO CRISTOVÃO, 220
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CENTRO

CEI NAPOLEÃO JORGE II
RUA FERNANDO COSTA, 132
CENTRO

CEI OLGA BONORA SCHINCARIOL
RUA CONRADO NATALE LABRONICI, 100
PQ. SANTA RITA DE CÁSSIA

CEI RODRIGO HOLTZ FILHO
RUA SÃO MARCOS, 397
PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CEI PROFª APARECICIDA ROSALINA CAMARGO DE MELLO
AVENIDA CARMEM VIOLETA FERRIELLO HOLTZ, 80
TERRAS DE SANTA CRUZ

PQ. RESIDENCIAL DE LORENZI
24
EMEIS
QUANTIDADE LITROS
EMEI PROF ªALZIRA AUGUSTA RIBEIRO VIANNA

3

1.000

2

1.000

RUA BENEDITO SOLANO, 01
PQ. SÃO CAMILO

EM ANGELINA FERRIELLO AGOSTINHO
RUA JOSÉ THOME, 635
PQ. SANTA RITA DE CÁSSIA
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EMEI PROFª CÉLIA LOURDES VERCELLINO

3

1.000

1

15.000

TRAVESSA TREZE DE MAIO, 21
CENTRO

EMEI MARIA APARECIDA CARNEIRO BARBOSA
RUA CAMILO CRISTO, 287
PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

9

UNIDADES
QUANTIDADE LITROS
CAENA CENTRO

1

20.000

RUA CAMILO CRISTO, 191

2

1.000

1

15.000

1

5.000

1

5.000

3

1.000

PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CAENA NOVO MUNDO
RUA CARMELA TIRABASSI COAN, 221
PQ. NOVO MUNDO

CENTRO DE CAPACITAÇÃO
RUA MANOEL DOS SANTOS FREIRE, 1300
CENTRO

COZINHA PILOTO
RUA ANTON IO GALVÃO PACHECO, 160
PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
RUA SOROCABA, 84
JD. BELA VISTA

9
ENSINO FUNDAMENTAL
QUANTIDADE LITROS
EM ANTONIO MÓDOLO
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AVENIDA SÃO PAULO S/N
RECANTO MARAVILHA

EMEF CORONEL JOSÉ CAMPOS DE ARRUDA BOTELHO

1

20.000

1

35.000

EMEIEF PROFº ENEY DE OLIVEIRA MORAES CAMPOS

1

5.000

RUA ORLANDO MACIEL DE LIMA, 101

2

1.000

4

1.000

EMEF PROFª LUIZA HOLTZ PRIMO

1

15.000

RUA LEONILDO GALERA, 10

2

1.000

1

15.000

1

15.000

4

1.000

1

25.000

RUA SÃO JOÃO, 126
CENTRO

EMEF PROFª ELZA BRÍGIDA FERRIELLO MALATRASI
RUA DELFINO WALTER, 40
VILA GINASIAL

PQ. NOVO MUNDO

EMEIEF PROFº JOÃO PASTRE
AVENIDA PROFESSORA CÉLIA LOURDES VERCELLINO, 965
CIDADE JARDIM

SANTA ADÉLIA

EMEIEF PROFª MARIA JOSÉ VIANNA
RUA SÃO MARCOS, 455
PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

EMEIEF PROFº OLAVO LÁZARO MUNHOZ SOARES
RUA BENEDITO ANTONIO CAMPOS, 381
RESIDENCIAL DE LORENZI

EMEF PROFª BRANCA SELAS AGOSTINHO
RUA JOSÉ REZENDE DE ALMEIDA, 50
JD. ANTONIO VESTENA MOSCHIONE

EMEF ESMERALDA BERTOLLI
AVENIDA BRASIL, 05
RESIDENCIAL PRIMO
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EMEF HÉLIO ZACHARIAS

8

1.000

1

20.000

1

15.000

1

35.000

1

25.000

1

15.000

2

1.000

RUA WANDERLEY PEREIRA CAMARGO, 155
PQ. RESIDENCIAL ESPLANADA

EMEF ÍRIS CASTRO AMADIO
RUA CARMELA GRANDO BATISTELA, 175
JARDIM VITÓRIA

EMEIEF PROFº JOSÉ DA CONCEIÇÃO HOLTZ
RUA ALMÉRIO JOSÉ DORIGHELO, 714
PQ. NOVO MUNDO

EMEF PROFª TEREZINHA ELIZABETH SARUBBI SEBASTIANI
RUA ANTONIO PENATTI, 100
PQ. NOVO MUNDO

EMEIEF PROFª VILMA APARECIDA PENATTI GALVÃO
AVENIDA CARMEN VIOLETA FERRIELLO HOLTZ, 141
TERRAS DE SANTA CRUZ

EMEF WANDERLEY ROSA
RUA ISALTINO GOMES DA SILVA, 201
JARDIM SÃO PAULO

EMEF. PROFª ELISA MELO FERREIRA
RUA DORA MARIA GIULIA PIEROTTI HONORATO, 06
TERRAS DE SANTA CRUZ

37
CULTURA
QUANTIDADE LITROS
ESPAÇO CULTURAL

3

1.000

2

1.000

PRAÇA SANTA CRUZ, 16
CENTRO

BIBLIOTECA CENTRO
RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 111
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CENTRO

OFICINA DE ARTES/BIBLIOTECA/ACESSA SP (NOVO MUNDO)

2

1.000

1

1.000

2

1.000

2

1.000

RUA JOÃO DE CAMARGO, 130
PQ. NOVO MUNDO

OFICINA DE ARTES DE LORENZI
RUA ALPHEU VIANA, 197
RESIDENCIAL DE LORENZI

OFICINA DE ARTES JARDIM SÃO PAULO
RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 250
JD. SÃO PAULO

OFICINA DE ARTES CENTRO
PRAÇA RICIERI GIANOTTI, 41
CENTRO

12
EVENTOS
QUANTIDADE LITROS
CENTRO DE EVENTOS

1

15.000

RUA PEREIRA INACIO S/N
CENTRO

1

______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.016.
______________________________
Assinatura do Representante legal
Nome do Representante legal:
RG: CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016

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 Nº 59/2016, 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 2016.

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016

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 2016.

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº59/2016
ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................),
com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na
cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a)
(sócio/diretor/procurador),
Sr.(a)
...........................................................,
........................
(nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG
nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na
Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado
de ...................................,
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ...........................
(estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF
nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº .......,
bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................;
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016, 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 todos os demais atos inerentes ao referido
certame.
..................., ........ de ......................... de 2016.

Outorgante
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
TERMO Nº ___ / 2016
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 59/2016.
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 posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer,
subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO)
1.1. A Contratada se obriga a prestar os serviços de LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CAIXAS D' ÁGUA E RESERVATÓRIOS DE TODAS AS
UNIDADES DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
conforme especificações e quantidades estimadas constantes no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, do EDITAL referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2016 que integram este
Contrato, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
CLAUSULA SEGUNDA (DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO)
2.1. A Contratada se compromete a efetuar os serviços ora contratados, conforme o disposto no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão Presencial em epígrafe.
2.2. A prestação de serviço do objeto será, conforme as necessidades da CONTRATANTE, sendo
que o prazo de prestação é imediato.
2.3. 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.
2.4. A prestação de serviço deverá ser efetuada nos endereços que serão fornecidos pela Secretária
Municipal de Ação Social e Cidadania.
2.5. 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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2.6. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o Contrato (art. 76 da lei
Federal nº 8.666/93).
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR)
3.1. O valor global deste contrato é de R$ ........ (....), considerando os valores unitários transcritos
abaixo, conforme classificação final da Contratada constante na ata da sessão do pregão presencial,
devidamente juntada nos autos do referido processo.
ITEM

QUAN
T.

DESCRIÇÃO

UNID.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Valor Global:
3.2. Passados 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser recomposto,
alcançando a data de apresentação da proposta, a requerimento da Contratada, aplicando-se a
variação do IGP-M acumulado no período.
CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA)
4.1. A despesa do contrato neste exercício correrá à conta dos seguintes Códigos de Despesa, do
orçamento da Prefeitura do Município de Boituva/SP:
Unid. Orçamentaria: 09.10.01- Gabinete Secretario Municipal de Educação e Cultura - 120
Função: 12- Educação
Sub-função: 361 – Ensino fundamental
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços
Projeto/Ação: 4201 – Manutenção da Educação
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentaria: 09.10.04 – Departamento Educação Básica Ensino Fundamental - 177
Função: 12- Educação
Sub-função: 361 – Ensino fundamental
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços
Projeto/Ação: 4201 – Manutenção da Educação
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Unid. Orçamentaria: 09.10.14 – Departamento de Cultura - 191
Função: 13- Cultura
Sub-função: 392 – Difusão Cultural
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços
Projeto/Ação: 4201 – Manutenção da Educação
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO)
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5.1. A Contratante pagará à Contratada em até 15 (quinze) dias contados da apresentação e
recebimento da nota fiscal/fatura pelo Departamento de Compras e Licitações, após o
recebimento e conferência do objeto licitado pelos setores requerentes, acompanhado de requisição
da Secretaria responsável, contendo os produtos fornecidos, com as respectivas quantidades, 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.
5.2. 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.
5.3. Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos
preços propostos.
5.4. 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.
5.5. 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, juntamente 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.
5.6. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da entrega dos produtos.
5.7. 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.
5.8. 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.
5.9. 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.
5.10. 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.
5.11. 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 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.
CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO DE VIGÊNCIA)
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6.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de até12 (doze) meses, a contar da sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.6666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA)
7.1. São obrigações da Contratada além daquelas indicadas no Termo de Referência do Edital:
a) Obedecer aos prazos de entrega dos produtos estipulados e cumprir todas as exigências do edital e
Contrato;
b) Manter, durante a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação;
c) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não atenderem
as condições do Edital;
d) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos
vendidos;
e) Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir
na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;
f) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações
formais.
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)
8.1. São obrigações da Contratante:
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta execução 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.
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES)
9.1. Se a Contratada 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.
9.2. 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
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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.
9.3. Ficando a Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas
nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.4. 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.
9.5. 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.
9.6. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
9.7. 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.
9.8. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
9.9. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide
a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
9.10. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 (cinco) dias úteis contados
da data da intimação do interessado.
9.11. 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.
9.12. 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.
9.13. 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)
10.1. 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.
10.2. 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)
11.1. 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)
12.1. 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.
12.2. 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.
12.3. 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.
12.4. 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)
13.1. 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)
14.1. 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)
15.1. A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela
Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Boituva.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DISPOSIÇÕES GERAIS)
16.1. A Contratada assume integral responsabilidade pelo fornecimento dos produtos decorrentes do
presente Contrato.
16.2. 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.
16.3. Ficam vinculados a este Contrato e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a
presente licitação e a proposta da Contratada.
16.4. 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)
17.1. 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 2016.

CONTRATANTE
Nome do Responsável
Cargo

CONTRATADA
Nome do Responsável
Cargo
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2016

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 Nº 59/2016,
realizado pela Prefeitura Municipal de Boituva.

..................., ....... de ................. de 2016.

................................................
(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 59/2016

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 2016.

................................................
(representante legal)
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ANEXO IX - (MODELO)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
Licitação: Pregão Presencial N.º 59/2016
Objeto: SERVIÇO LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CAIXAS
D' ÁGUA E RESERVATÓRIOS DE TODAS AS UNIDADES DE RESPONSABILIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Eu __________________________________________________ (nome completo), representante
legal da empresa ____________________________________________ (razão social), interessada
em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE Boituva/SP, DECLARO,
sob as penas da lei, que a ___________________________________________ (nome da pessoa
jurídica) cumpre todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos
termos do art. 117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo.

Boituva, XX de XXXXXX de 2016.

______________________________
Assinatura do Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL – N.º 59/2016
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que
a
empresa
________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
n.º
_______________________, nos termos da Súmula n.º 14 do Tribunal de Contas, se vencedora no
certame licitatório Pregão Presencial nº 59/2016 tem disponibilidade ou reúne condições de
apresentar a documentação técnica prevista no Anexo I do Edital como condição para assinatura do
contrato.

.........................., ....... de ................. de 2016.

................................................
(representante legal)
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ANEXO XI TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTRATADA:
CONTRATO N°
OBJETO:
SERVIÇO LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE

CAIXAS D' ÁGUA E RESERVATÓRIOS DE TODAS AS UNIDADES
RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DE

ADVOGADO(S): (*)____________________________________
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.
LOCAL e DATA: Boituva, .…….de……………………... de 2016

CONTRATANTE

Assinatura: ………………………………..
Nome e cargo: EDSON JOSÉ MARCUSSO PREFEITO MUNICIPAL
E-mail institucional: gabineteprefeito@boituva.sp.gov.br
E-mail pessoal: não possui

CONTRATADA

Assinatura: ……………………………………..
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL – ANEXO XII
Pregão Presencial nº 59/2016
Encerramento: 24 de maio de 2016 às 14:00hrs
Objeto: SERVIÇO LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CAIXAS
D' ÁGUA E RESERVATÓRIOS DE TODAS AS UNIDADES DE RESPONSABILIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
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 nº 59/2016.
Local: _____________, ______ de _______________ de 2016.

_______________________
Assinatura/Carimbo empresa
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