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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

 

 

PROCESSO Nº 4415/2018 

 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018  

 

 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

 

A Prefeitura do Município de Mairinque, por autorização do Senhor Secretário Municipal de 

Planejamento de Obras, nos autos do Processo administrativo de nº 4415/2018, torna pública que se 

acha aberta licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA de nº 005/2018, do tipo 

pelo menor preço global (), nos termos do Edital de nº 57/2018 e seus anexos: 

OBJETO: Registro de preços Contratação de empresa para execução de obra de 

recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas do Município de Mairinque, conforme 

normatização vigente, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento Obras 

conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I.  

DATA/HORA/LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES "1" E "2" E ABERTURA DA 

SESSÃO PÚBLICA: Dia 06/08/2018 ás 10:00, na Sala de Abertura de Procedimentos Licitatórios, 

na cidade de Mairinque-SP. 

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento Obras. 

O Edital encontra-se disponível na Divisão de Licitações, situada a Avenida Lamartine Navarro, nº 

514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas. Os 

interessados no edital poderão consultar e/ou obter mediante o acesso ao site da prefeitura 

www.mairinque.sp.gov.br na aba licitações, os interessados poderão formalizar consultas via fone 

(11) 4718 – 8714 / 8677, informando o número da licitação, ou diretamente na Divisão de 

Licitações. 

 

 

 

 

 

http://www.mairinque.sp.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 

PROCESSO Nº 4415/2018-1 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR GLOBAL 
 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Mairinque, 

constituída pela Portaria n.º 336/2017 e alterações (....) 

 

1. PREÂMBULO. 

 

1.1. A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAIRINQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, 

através do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos torna público que por 

autorização do Prefeito Municipal, encontra–se aberta nesta Prefeitura o Processo Licitatório de nº 

4415/2018, na modalidade de CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 005/2018, EDITAL Nº 57/2018, 

do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o regime de execução indireta de empreitada por preço 

global, que tem por objeto da presente licitação é o Registro de preços - Execução de obra de 

recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas do Município de Mairinque, conforme 

normatização vigente, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento Obras, 

conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I.  

 

1.2. Esta licitação e a contratação dela decorrente subordinam-se às disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, pela Lei complementar nº 123 de 14 de 

Dezembro de 2006, pelo Decreto municipal n.º 6.323, de 14 de Julho de 2017 e às normas 

estabelecidas no presente edital e demais especificações anexas. 

 

1.3. O Edital encontra-se disponível na Divisão de Licitações, situada a Avenida Lamartine Navarro, 

nº 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas. 

Os interessados no edital poderão consultar e/ou obter mediante o acesso ao site da prefeitura 

www.mairinque.sp.gov.br na aba licitações, os interessados poderão formalizar consultas via fone 

(11) 4718 – 8714 / 8677, informando o número da licitação, ou diretamente na Divisão de 

Licitações. 

 

1.4. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, formulários, prazos, 

especificações e projetos contidos nos documentos de licitação, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do cumprimento do 

contrato. 

 

1.5. No ato do recebimento da “Pasta de Licitação” deverão os interessados verificar o seu conteúdo, 

não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

 

1.6. O não cumprimento dos requisitos para apresentação das propostas correrá por conta e risco da 

licitante, as licitantes cujas propostas não atenderem totalmente aos requisitos dos documentos de 

licitação serão inabilitadas. 

 

http://www.mairinque.sp.gov.br/
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1.7. Os envelopes “1” - documentos para habilitação e “2” – proposta financeira deverão ser 

entregues no ato de abertura da sessão pública, diretamente a CPL no início da sessão pública que 

será aberta às 10:00 do dia 06 de Agosto de 2018, na sala de Licitações do Departamento de 

Licitações e Contratos Administrativos, no endereço constante no item 1.3 deste Edital. 

 

 

1.8. Os serviços serão executados em regime de execução indireta pelo menor preço global dos itens 

constantes do termo de referência, com julgamento pelo preço global dos itens da proposta, 

fornecendo a contratada, materiais, mão de obra, equipamentos, acessórios e tudo mais que for 

necessário ao pleno desenvolvimento dos serviços, para conclusão dentro do prazo estabelecido. 

 

 

2. OBJETO: 

 

2.1 O objeto da presente licitação é o Registro de preços Contratação de empresa para 

execução de obra de recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas do Município de 

Mairinque, conforme normatização vigente, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal 

de Planejamento Obras, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I. 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

3.1 Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste edital, 

especialmente aquelas contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - (Anexo I deste Edital). 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Poderão participar desta licitação as empresas interessadas, pertencentes ao ramo de atividade 

pertinente ao objeto licitado, e que atendam comprovadamente a todas as condições impostas por 

este edital e seus anexos. 

 

4.2 A participação neste certame implica o reconhecimento pela licitante de que conhece, atende e 

se submete a todos os termos e condições do presente edital, bem como as disposições da Lei federal 

nº 8.666/93 e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e integrarão o 

ajuste correspondente. 

 

4.3 Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serão aplicadas no que couberem, 

as disposições dos artigos 42 a 48 da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 (Novo 

Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). 

 

4.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejem se valer dos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006, deverão apresentar, dentro do envelope de documentação, declaração de 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), acompanhado da comprovação, dessa 

situação na forma da lei, mediante apresentação da declaração de enquadramento de ME/EPP 

arquivado na JUCESP 

 

4.3.2 A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 

123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
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enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação 

pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o 

fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

 

4.3.3 A falta da declaração de enquadramento da empresa proponente como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas 

tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, salvo se a própria licitante desistir de 

sua participação no certame, na sessão pública de abertura da licitação, retirando seus envelopes.  

 

4.4 É vedada a participação de: 

 

4.4.1 De empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com este Município, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 

4.4.2 Sob processo de recuperação judicial, extrajudicial ou falência. 

 

4.4.3 O licitante que estiver em recuperação judicial, deverá apresentar certidão emitida pela 

instância judicial competente, que certifique que o licitante está apto econômica e financeiramente a 

participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

4.4.4 De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

4.4.5 De empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

 

4.4.6 Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública por qualquer 

instancia do poder público (Municipais, Estaduais ou Federais), nos termos do art. 87, inciso IV da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

 

4.4.7 De empresas que tenham dirigentes, gerentes, sócio ou responsável técnico que ocupem cargo 

ou função pública de direção, chefia, assessoramento ou de natureza permanente na Prefeitura de 

Mairinque-SP. 

 

4.4.8 Aplica-se às presentes restrições, no que couber, o disposto no artigo 9º, seus incisos e 

parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações. 

 

 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

 

5.1 No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, será realizado, em sessão pública, 

o credenciamento dos representantes das empresas licitantes presentes e o recebimento dos 

envelopes. 

 

5.2 Na abertura da sessão pública, o representante da empresa licitante deverá entregar a CPJL, 

documento identificando-se e exibindo a cédula de identidade ou outro documento equivalente, com 

fotografia. 
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5.3 O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

 

5.3.1 Instrumento público de procuração, com poderes específicos para praticar todos os atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor, 

devidamente acompanhado de um dos seguintes documentos: para Empresa individual: Registro 

comercial; para Sociedade Comercial: Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e 

alterações subsequentes, devidamente registrados; para Sociedade por Ações: Inscrição do ato 

constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em 

exercício; e para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de 

autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

5.4 Sendo o representante sócio ou dirigente da empresa licitante, deverá apresentar cópia 

autenticada em cartório do respectivo ato constitutivo (Estatuto/Contrato Social) ou documento no 

qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações. 

 

5.5 O não comparecimento de representante até o início da abertura dos envelopes, desde que já 

tenha sido entregues os envelopes e os documentos acima relacionados, com exceção da procuração, 

não será motivo para a desclassificação ou inabilitação da licitante. 

 

5.6 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

 

 

 

6 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

6.1 Os envelopes "1" contendo documentos de Habilitação e "2" contendo a proposta de preços 

serão recebidos até a data e horário designada no item 1.7 desta Edital, após este horário não mais 

será aceito o recebimento de envelopes, seja pessoalmente ou via postal.  

 

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

decorrente de fato superveniente e aceito pela CPJL. 

 

6.3 Iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, não se admitirá: 

 

6.3.1 O credenciamento de representante; 

 

6.3.2 A inclusão de nova proposta. 

 

6.3.3 O envelope contendo a DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e o envelope contendo a 

PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar assim redigidos: 

 

6.4 Os envelopes deverão ser opacos, fechados e indevassáveis, contendo cada um, em sua parte 

externa o seguinte: 

 

6.4.1 O envelope contendo a DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e o envelope contendo a 

PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar assim redigidos: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018. 

ENVELOPE Nº 1 - “DOCUMENTOS P/ HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL: 

END.: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018. 

ENVELOPE Nº 2 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 

RAZÃO SOCIAL:  

END.: 

 

6.4.1.1 A apresentação dos envelopes com endereçamento e identificação de forma diferente do que 

aqui se pede, não motivará a desclassificação da empresa licitante, desde que eventuais falhas sejam 

sanadas ou retificadas por seu representante credenciado, na presença dos membros da CPJL e 

demais licitantes. 

 

 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem em ordem e válidos os documentos a 

seguir mencionados, os quais deverão vir contidos no “ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO”, 

em uma via cada, no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente, ou ainda, por publicação no órgão da Imprensa Oficial do Estado, salvo se, constar no 

respectivo documento que o mesmo só é válido no original, sendo: 

 

7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

7.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual. 

 

7.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as eventuais 

alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 

sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de documentos de eleição 

de seus administradores. 

 

7.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria 

em exercício. 

 

7.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em 

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

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2 REGULARIDADE FISCAL: 

 

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério de Gestão 

Administrativa e Financeira – CNPJ. 
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7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

licitação; 

 

7.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Conjunta Negativa de 

Débito referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União e da Seguridade Social - INSS, 

expedida pela Receita Federal do Brasil, com prazo de validade em vigor; 

 

7.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitidas nos 90 (noventa) dias anteriores 

à data de encerramento desta licitação, salvo expressa menção de prazo de validade diverso, relativo 

aos tributos relacionados ao objeto desta licitação, cuja comprovação se faz através das certidões 

negativas de débitos inscritos e não inscritos na dívida ativa; 

 

7.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos 

referentes a Tributos Mobiliários relacionados ao objeto desta licitação, expedidos pela órgão 

Municipal da sede da licitante, emitidos nos 90 (noventa) dias anteriores à data de encerramento 

desta licitação, salvo expressa menção de prazo de validade diverso, constante da certidão, que 

prevalecerá sobre o prazo acima. 

 

7.2.6 Prova de situação regular da empresa licitante perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (CRF do FGTS), dentro de sua validade. 

 

7.2.7 Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através da 

Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

7.2.8 Também serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa nos termos do artigo 206 do 

Código Tributário Nacional. 

 

 

7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

7.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com os respectivos 

termos de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

devidamente registrados no órgão competente e assinados. 

 

7.3.1.2 Nos casos de empresas recém-constituídas, item 7.3.1 deverá ser substituído por balanço de 

abertura, devidamente registrado ou autenticado no órgão competente e assinado; 

 

7.3.1.3 Para as empresas que efetuarem a escrituração digital através do Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED (Decreto Federal n° 6.022/2007), deverão ser apresentados o Balanço 

Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis extraídos do sistema, juntamente com o recibo de 

entrega e requerimento de autenticação de livro digital, nos termos da Instrução Normativa DNRC 

nº 107/2008; 

 

7.3.1.4 Apresentação dos índices econômicos e financeiros a seguir mencionados, extraídos do 

balanço devidamente assinados: 
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a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,0 (um vírgula zero), 

obtido através da seguinte fórmula:  

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante. 

b) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,0 (um vírgula zero), obtido 

através da seguinte fórmula: 

c) Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou menor do que 0,75 (zero vírgula 

setenta e cinco), obtido através da seguinte fórmula: 

IEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total. 

 

7.3.2 Comprovação do Capital Social Integralizado ou patrimônio líquido de, no mínimo 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total ofertado em reais estimado para a contratação, 

ou seja, R$ 214.896.83 (duzentos e quatorze mil oitocentos noventa e seis reais e oitenta e três 

centavos), devendo sua comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta e na 

forma da Lei. 

 

7.3.3 Certidão Negativa de Falência, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura dos envelopes. 

 

7.3.3.1 O licitante que estiver em recuperação judicial, deverá apresentar certidão emitida pela 

instância judicial competente, que certifique que o licitante está apto econômica e financeiramente a 

participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

7.3.4 Na forma do inciso III, do art. 31, da Lei Federal 8.666/93, a licitante ainda deverá apresentar 

garantia mediante uma das modalidades previstas no caput e no § 1° do art. 56 da Lei Federal 

8.666/93, correspondente a 1% (um por cento) do valor total anual em reais estimado para a 

contratação, R$ 2.148.968,37(dois milhões cento quarenta e oito mil novecentos sessenta o oito 

reais e trinta centavos). 

 

7.3.4.2 O prazo de validade da garantia de que trata o subitem 7.3.4 deverá ser de no mínimo 60 

(sessenta) dias, devendo este prazo, se necessário, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. 

 

7.3.4.3 A devolução da garantia para licitar será efetuada após publicação no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo, do ato que homologar a presente licitação, mediante requerimento do licitante 

devidamente protocolado das 09:00 às 17:00 hs, na Coordenadoria Geral de Licitações, sito no 

endereço constante deste edital. 

 

 

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

7.4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

 

7.4.1.1 Atestado emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da 

respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, ou entidade profissional competente do 

profissional de nível superior, detentor do atestado de responsabilidade técnica, que comprove que o 

aludido profissional foi responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características 

semelhantes ao objeto da licitação. 
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7.4.1.2 A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 

atribuições legais do profissional; 

O profissional de nível superior detentor do acervo técnico deverá fazer parte da relação de 

responsáveis técnicos da empresa. A comprovação deverá ser feita através de certidão de registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.  

 

7.4.1.3 O profissional detentor do(s) CAT(s) deverá possuir seu vínculo com a licitante, na data da 

apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, em uma das seguintes situações, comprovada 

pela juntada de cópia autenticada de um dos seguintes documentos: 

a) Na hipóteses de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de 

empregados ou registro em carteira profissional; 

b) Na hipótese de ser profissional autônomo contratado pela empresa: contrato 

correspondente; 

c) na hipótese de ser proprietário ou sócio administrador da empresa: ato constitutivo ou 

documento de deliberação dos sócios onde constem as funções e os limites dos poderes 

do administrador. 

 

7.4.1.4 Declaração de que responsabilidade técnica responsável pela execução dos serviços, 

conforme modelo 08. 

 

7.4.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

 

7.4.2.1 Registro ou inscrição da empresa no CREA. 

 

7.4.2.3 Atestado em nome da empresa proponente, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando a execução de obras ou serviços de características semelhantes de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior; 

 

7.4.2.4 As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto da 

presente licitação nas seguintes quantidades mínimas:  

 

a) Imprimação betuminosa ligante – 32.67250 m2 (item – 2.2 no anexo I) 

b) Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) 

980,17 m3 (item – 2.3 no anexo I) 

 

7.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 

7.5.1 Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 

(dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos 

desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, 

destinada ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, nos 

termos do Anexo VII deste Edital; 
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7.5.2 Declaração expressa de aceitação integral e irretratável nas normas e condições estabelecidas 

no edital, bem como, a submissão e observância dos regulamentos e normas gerais e especiais que 

regem a matéria nos termos do Anexo III deste Edital. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS: 

 

8.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente, ou, publicação em órgão de imprensa oficial, 

ou expedido via internet, na forma da lei. 

 

8.2 As certidões emitidas via internet terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades 

comprovadas pela CPJL. 

 

8.2.1 A CPJL não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido 

apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será 

inabilitada. 

 

8.3 Os documentos apresentados para fins de habilitação deverão ser emitidos em nome da empresa 

licitante, constando preferencialmente o número do CNPJ/MF. Os documentos deverão guardar 

correspondência ao estabelecimento que se apresenta como licitante (Matriz ou filial), exceção feita 

aos casos de emissão unicamente feita à matriz ou cuja validade tenha abrangência a todos os 

estabelecimentos da empresa. 

 

8.4. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 

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

 

8.5 Na hipótese de sobrevir fato impeditivo da habilitação, obriga-se a empresa licitante a declará-la, 

sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas no item 15.1 deste edital. 

 

 

9. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 

Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, a proposta deverá ser apresentada em uma única via, sem 

rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, redigida em apenas uma 

face da folha, em linguagem clara e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, e 

conterá: Razão social, endereço, CNPJ, telefone e fax, devendo constar ainda, de forma precisa os 

elementos e requisitos seguintes: 

 

9.1 Especificação clara, completa e detalhada conforme padrão definido no Anexo IV, informando: 

 

9.1.1 O valor unitário e total dos serviços, devem serem cotados em moeda nacional, em algarismo e 

por extenso, com centavos de no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

9.1.2 Declaração expressa de que os preços contidos na proposta comercial incluem todos os custos 

e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 

encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucros e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
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9.1.3 Assinatura e identificação do responsável pela empresa (sócio(a) ou diretor(a); 

 

9.2 A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as normas legais, 

regulamentares e editalícias que regem a presente licitação. Não serão admitidas, posteriormente, 

alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação da Proposta de Preços, como justificativas 

de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolso e indenizações de qualquer natureza e ainda: 

 

9.2.1 Das disposições contidas neste edital; 

 

9.2.2 De que o prazo de validade da proposta de preços, será de 60 (sessenta) dias no mínimo, 

contados da data da apresentação da proposta na abertura da sessão pública. 

 

9.2.3 Prazo de início da execução dos serviços; e, 

9.2.4 Do prazo de pagamento. 

 

9.3 É permitida a transcrição do modelo de proposta de preços e respectivos anexos para 

preenchimento em formulário próprio da empresa licitante, devendo, contudo, serem mantidos todos 

os termos e quantidades constantes dos referidos modelos, sob pena de desclassificação da proposta, 

a critério da CPJL, em função da relevância do fato. 

 

9.4 No caso de erro(s) aritmético(s) configurados na proposta escrita, a CPJL efetuará as devidas 

correções, valendo para fins de julgamento, o valor correto. 

 

9.5 Adverte-se que a simples apresentação da proposta de preços será considerada como indicação 

bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da empresa licitante nesta Licitação. 

 

 

10 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

10.1 No dia, hora e local indicado no preâmbulo deste edital, será realizada sessão pública para 

processamento e julgamento desta licitação que será processada nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.2. Do julgamento da habilitação: 

No local, hora e dia designado no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a Comissão 

Permanente de Julgamento de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 

DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou 

seus representantes credenciados, procedendo, a seguir, à abertura do envelope 

DOCUMENTAÇÃO. 

 

10.2.1 Os documentos contidos nos Envelopes nº 01 – Documentação serão examinados e 

rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como, pelos proponentes ou 

seus representantes credenciados. 

 

10.2.2. Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do Envelope nº 01 – 

Documentação, através de pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, sendo 
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inserida em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual 

será assinada pelos membros da Comissão e licitantes ou seus credenciados. 

 

10.2.3 Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será 

suspensa, publicando-se o resultado no órgão de Imprensa Oficial do Estado, para o conhecimento 

de todos os participantes. 

 

10.2.4 Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, 

após a publicação do resultado na Imprensa Oficial do Estado, e, decorrido o prazo para interposição 

de recurso ou julgado, se for o caso, este. 

 

10.2.5 Serão inabilitados da presente licitação os participantes que: 

a) Deixar de atender as especificações, prazos e condições fixados no edital e seus 

anexos ou da legislação aplicável e ainda, 

b) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item 7 e seus subitens deste 

Edital. 

10.2.6 Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito (08) 

dias úteis para a reapresentação de nova documentação, escoimadas das causas que ensejou a 

inabilitação. 

 

10.2.7 Para fins de habilitação será aplicada às Microempresas (ME) e Empresas de pequeno porte 

(EPP) as disposições tratadas pelos §§ 1º e 2º e caput do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06. 

 

10.3 Do julgamento das propostas Os envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas serão 

abertos no local mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação, se 

houver desistência expressa de interposição de recursos, feita pelas proponentes, ou após decorrido o 

prazo para interposição de recursos ou julgados os interpostos, cuja data e horário será comunicado 

através da Imprensa Oficial do Estado. 

 

10.3.1 Uma vez aberta as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 

admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas 

apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas no edital; 

 

10.3.2 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a sua 

leitura; 

 

10.3.3 A ausência das licitantes na sessão pública de abertura e julgamento dos envelopes propostas, 

não impede a sua realização, devendo todos os atos serem publicados na IMESP para ciência dos 

interessados. 

 

10.3.4 Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do Envelope nº 02 – 

Proposta, através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, devendo toda e 

qualquer declaração pertinente constar em ata, que será assinada pelos membros da Comissão e 

pelos proponentes; 

10.3.5 Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão pública de abertura e julgamento 

dos envelopes propostas, a sessão será encerrada, sendo o resultado publicado através da IMESP. 
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10.3.6 Será considerada vencedora a licitante habilitada que apresentar o MENOR PREÇO 

GLOBAL DA PROPOSTA, sendo que a Comissão admitirá as demais licitantes que concordem 

em ajustar suas propostas às mesmas condições da primeira colocada, para a lavratura das atas de 

registro de preços, obedecida à ordem de classificação. 

 

10.3.7 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não apresentar proposta obedecendo ao modelo apresentado no Anexo IV - Proposta 

Comercial, que deve estar devidamente preenchido no idioma nacional, com as suas 

folhas numeradas e rubricadas, se for o caso, e ao final datada e assinada pelo 

representante legal da licitante: 

b) Estiverem em desacordo com os termos deste Edital; 

c) Com preços ofertados acima dos valores estimados, constante no Anexo II deste 

Edital; 

d) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

e) Oferecer vantagem não prevista neste edital, ou ainda vantagem baseada nas ofertas 

das demais licitantes; 

f) Apresentar preço simbólico ou de valor zero na planilha de quantitativos e preços 

unitários, ou ainda manifestadamente inexequíveis; 

 

10.3.8 A oferta apresentada deverá prever despesas necessárias à execução dos serviços, tais como: 

mão de obra, máquinas, combustíveis, energia elétrica, água, encargos sociais, responsabilidade por 

eventuais indenizações acidentárias, as indenizações a terceiros, dentre outras aplicáveis à espécie. 

 

10.3.9 No caso de a proposta ser considerada inexequível, a CPJL solicitará justificativa detalhada 

da composição de custos para avaliação de realização, aplicando-se as regras tratadas no § 1º do art. 

48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.3.10 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito 

(08) dias úteis para a reapresentação de novas propostas, escoimadas das causas que ensejou a 

desclassificação. 

 

10.3.11 Após o exame das propostas, a CPJL fará a classificação das mesmas, levando em conta 

exclusivamente o menor preço global das que atendam integralmente o edital, por item e por 

unidade. 

10.3.12 A classificação se fará pela ordem crescente de preços. 

 

10.3.13 No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público, 

conforme disposto no § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93. 

 

10.3.14 Será assegurado o exercício do direito de preferência as Microempresas (ME) e Empresas 

de Pequeno Porte (EPP), que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a 

proposta primeira classificada. 

 

10.3.15 Em acorrendo a situação prevista no item 10.3.12 deste Edital será aplicada as disposições 

tratadas pelos artigos 44, § 1º e 45, I, II, III, §§ 1º, 2º da Lei Complementar nº 123/06. 
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10.3.16 Todos os documentos serão colocados à disposição dos representantes credenciados 

presentes para livre exame e rubrica. 

 

 

11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. Dos atos praticados pela CPJL decorrentes desta Licitação caberá recurso administrativo que 

será processado e julgado na forma das disposições tratadas no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.1.1 A peça recursal com suas razões, impugnação e contra razões deverão ser protocoladas no 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Mairinque, sito a situada a Avenida Lamartine Navarro, 

nº 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000.] 

 

11.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.3. Interposto o recurso, A CPJL poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente. 

 

11.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

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

 

11.5 A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto 

licitado quando em razão do dispositivo de que trata o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO 

 

12.1 A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da convocação, 

comparecer à PREFEITURA, no mesmo endereço onde se realizou a sessão pública da 

Concorrência, para a assinatura do TERMO DE ATA DE REGISTRO em conformidade com o 

(Anexo V) deste Edital. 

 

12.1.1. O prazo para assinatura da Ata, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que 

solicitado por escrito, antes do término do prazo inicial, sob alegação de motivo justo, que poderá ou 

não ser aceito pela PREFEITURA de acordo com seu critério. 

 

12.1.2. Quando o ADJUDICATARIO convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o TERMO DE ATA DE REGISTRO, será 

convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o termo de ATA DE 

REGISTRO, e assim sucessivamente, observado o disposto no item 10.3, sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis conforme o disposto no item 15.1 deste edital. 

 

12.2. A contratação decorrente da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será formalizada mediante 

assinatura de Termo de Contrato ou por ordem de serviço; 

 

12.2.1 Quando a contratação ocorrer por contrato o mesmo obedecerá aos termos da minuta do 

anexo VI deste Edital. 



  
 

 

 

15 

 

 

12.3 A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 

contados da data da convocação, comparecer à PREFEITURA, no mesmo endereço onde se realizou 

a sessão pública desta Licitação, para a assinatura do termo do contrato. 

 

12.4 O prazo para execução dos serviços obedecerá ao cronograma físico e financeiro estipulado em 

contrato, contados do recebimento da competente ordem de serviço. 

 

12.5 A empresa licitante contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos fornecimentos, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do contrato. 

 

12.6 O contrato poderá ser prorrogada nos termos do artigo 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.7. No ato da assinatura do contrato, a empresa licitante vencedora se obriga a assinar o Termo de 

Ciência e Notificação, conforme resolução nº 01 e 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 

 

12.8. Será de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante Contratada, sem prejuízos das demais 

condições previstas no termo de Contrato: 

a) Eventuais encargos trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da contratação; 

b) Todo e qualquer dano causado ao pessoal próprio ou a terceiros em razão da execução 

do objeto desta Licitação; 

c) Prover toda a mão de obra quando necessário, execução do objeto contratado, por 

profissionais qualificados. 

d) Designar desde o início até conclusão dos serviços, responsável em período integral, 

que esteja apto a responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, receber 

comunicações e intimações, substituir qualquer membro da equipe de trabalho, quando 

justificadamente solicitar a Prefeitura contratante. 

e) Submeter à prévia aprovação da Prefeitura a eventual utilização de subcontratadas. 

 

 

13. DO RECEBIMENTO, DO PRAZO DE INICIO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E 

FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. 

 

13.1. No recebimento e aceitação do objeto desta licitação serão observadas, no que couberem, as 

disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

13.2. O recebimento definitivo não exime a contratada de suas responsabilidades, nos termos das 

prescrições legais. 

 

13.3 O objeto desta Licitação deverá ser executado na forma estabelecida no Anexo 01 – TERMO 

DE REFERENCIA deste Edital. 

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
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14.1 Após a aprovação dos serviços pela Secretaria de Obras, a CONTRATADA emitirá a Fatura ou 

Nota Fiscal, em conformidade com os serviços fornecido(s). 

 

14.2. As Secretarias terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da fatura ou nota 

fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la.  

 

14.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo, n.º do empenho, bem como Banco, n.º 

da Agência Bancária e n.º da Conta Corrente, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de 

informação fundamental.  

 

14.2.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 

previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido.  

 

14.2.3. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar 

os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei.  

 

14.3. A fatura ou nota fiscal não aprovada pelas Secretarias serão devolvidas à Contratada da ata 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no subitem 14.2, a partir da data de sua reapresentação. 

 

14.4. Verificado o atraso no pagamento das Notas Fiscais/Faturas por ato da Prefeitura Municipal de 

Mairinque, estará ela sujeita ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

sobre o valor de cada fatura; 

 

 

15. DAS PENALIDADES 

 

15.1 A desistência da proposta, e a recusa em celebrar o CONTRATO no prazo estabelecido, 

quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ou ainda deixar de comunicar 

superveniência de fato impeditiva da habilitação ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

 

15.1.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Mairinque, resguardados os processos legais 

pertinentes, poderá acarretar nas seguintes penalidades: 

I. advertência por escrito; e, 

II. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual 

aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor. 

Parágrafo Único: A multa estabelecida no item 9, não exclui a aplicação de quaisquer outras 

providências previstas neste contrato e no Edital de nº 45/201 do Concorrência Pública nº 005/2018, 

nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que sejam comprovadamente 

causados à PREFEITURA, podendo ser descontadas das faturas e/ou saldos pendentes a serem 

pagos. 

 

 

15.1.2 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral, pelo período de até 5 (cinco) 

anos. 
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15.2 Incorrerão nas mesmas penalidades previstas no item 15.1 acima e respectivos subitens, a 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que se recusar injustificadamente a assinar o contrato. 

 

15.3 Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá 

sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, a sanção adiante prevista: 

 

15.3.1 Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Mairinque, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

de 05 (cinco) anos. 

 

15.3.2 Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento 

 

15.3.3 Rescisão do Contrato se a contratação já estiver efetuada, procedendo-se à paralisação do 

fornecimento. 

 

 

16 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

16.1. O CONTRATADO, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar partes dos serviços somente para com Microempresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso II do art. 48 da LC nº 123/06, limitado a 20% (vinte 

por cento) do valor contratado. 

 

 

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

17.1.1 As despesas oriundas do contrato decorrente desta licitação, correrão por conta da(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) consignadas no orçamento do ano financeiro do exercício de 2018: 

Valor estimado anual para contratação de R$ 2.148.968,37(dois milhões cento quarenta e oito mil 

e novecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos). 

 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

18.1. Este Edital fixou os preços máximos a serem ofertados pelos licitantes e constam no Item 17.1 

deste Edital, como Critério de Aceitabilidade, conforme disposto no Inciso X do art. 40 da Lei 

8.666/93. 

 

18.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes aos termos deste Edital deverão ser enviados a CPJL, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública designada no preâmbulo deste 

Edital. 
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18.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital não afetar a formulação da 

proposta. 

 

 

18.3.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido o e-mail glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br, 

protocolado junto a Divisão de Materiais, situada a Av. Lamartine Navarro, nº 514, Centro – 

Mairinque - SP CEP. 18120-000, telefone (11) 4718-8714/8680, em dias úteis, no horário de 09:00 

às 16:00 horas, dentro do prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal nº 8666/93, que por analogia 

ora se utiliza. 

 

 

18.3.2 Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital da presente 

CONCORRÊNCIA PULBLICA conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os interessados 

deverão protocolizar expediente dirigido ao S.r. Prefeito Municipal na Av. Lamartine Navarro, nº 

514 – Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, Estado de São Paulo no Serviço de Protocolo no 

horário das 09:00 às 16:00 horas.  

 

 

18.4 Com a apresentação dos envelopes contendo os documentos para habilitação nesta licitação e 

proposta de preços, a empresa licitante, desde já, expressa pleno conhecimento de que: 

 

 

18.4.1. Responde pela veracidade e autenticidade das informações constantes dos documentos e 

propostas que apresentar; 

 

 

18.4.2 Autoriza a PREFEITURA, por suas unidades administrativas e técnicas, a proceder em 

qualquer fase da licitação, quaisquer diligências junto às suas instalações, contabilidade e terceiros 

em geral, com os quais mantêm transações comerciais, a exclusivo critério do primeiro, destinados a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informações 

que deveriam constar originalmente dos documentos e propostas; 

 

 

18.4.3 Os fornecimentos objeto da presente licitação estão perfeitamente caracterizados e definidos, 

dentro dos elementos técnicos, sendo suficientes para a sua exata compreensão. 

 

 

18.4.4 Sua apresentação, implica para todos os efeitos, aceitação irrestrita e irretratável de todos os 

termos deste edital e dos seus anexos. 

 

 

18.5 Não serão aceitos envelopes “proposta” e “habilitação” enviados por via postal ou apresentados 

após o horário estabelecido. 

 

 

mailto:glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br
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18.6 É facultado a CPJL ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, devendo os licitantes 

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

 

 

18.7 É facultado a CPJL ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, devendo os licitantes 

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

 

 

18.8 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não 

tendo a PREFEITURA, em nenhum caso, responsabilidade por esses custos, independentemente do 

resultado do processo licitatório. 

 

 

18.9 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

CPJL poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que os inabilitaram ou 

desclassificaram. 

 

 

18.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

da CPJL em contrário. 

 

 

18.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, será excluído o dia do início 

e incluído o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

normal no município de Mairinque. 

 

 

18.12 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitadas a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

 

18.13 Os casos omissos da presente Licitação serão solucionados, quando ocorridos na sessão 

pública desta Licitação, pela CPJL, e nos demais casos pelo Diretor do Departamento de Licitações 

e Contratos Administrativos. 

 

18.14 Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste 

Edital que não sejam solucionadas de comum acordo entre as partes, com prévia renúncia de 

qualquer outro. 
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19. DOS ANEXOS.  

Integram o presente edital os seguintes anexos. 

ANEXO I - Projeto básico - Termo de Referência; 

ANEXO II - Planilha de preços estimado pela Prefeitura; 

ANEXO III - Declaração de concordância e submissão aos termos deste Edital; 

ANEXO IV - Modelo da proposta de preços; 

ANEXO V - Minuta do Termo da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO VI - Minuta do Termo de Contrato; 

ANEXO VII - Modelo de declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXII do artigo 7º da 

C.F. 

ANEXO VIII - Modelo de declaração de enquadramento de ME e EPP. 

ANEXO IX – Termo de Ciência e Notificação. 

 

 

 

 

 

Mairinque, 04 de Julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO PARA REFERENCIAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO 

A SEREM REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MAIRINQUE. 

 

Obra: Recapeamento Asfáltico em CBUQ.  

Local: Ruas e Avenidas do Município de Mairinque - SP. 

 

1.0 - NORMAS PARA EXECUÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais 

O presente Memorial de Especificação tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas na execução dos serviços acima mencionados. 

Na execução da obra em epígrafe, ficará a cargo da empreiteira: mão de obra, material, 

instalações provisórias, sendo água, luz e força, com seus respectivos consumos mensais, 

equipamentos, transporte interno e externo, cálculo de todos os elementos estruturais e 

locação da obra.  A Contratada deverá apresentar, sempre que solicitado, laudos técnicos de 

institutos especializados, provas de carga e rompimento de corpos de prova, sem ônus 

adicional à Prefeitura. 

A Contratada deverá visitar o local onde será realizada a obra, representada por Engenheiro 

(a) Civil ou Arquiteto (a), a fim de se familiarizar com as condições em que os serviços se 

desenvolverão e eliminar qualquer dúvida quanto à situação do terreno. Ficará a cargo da 

empresa contratada a fixação de placas demonstrativas de obra conforme padrão informado 

pela Contratante.  

 

1.2    Relação dos Projeto (fornecido pela Contratante) 

Folha Única: Projeto Básico / Planta de Localização da Obra 

 

 

1.3   NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

Fica a cargo da Contratada o armazenamento adequado, seguindo as recomendações dos 

fabricantes dos produtos a serem utilizados, para que não haja nenhuma perda de material, 

sendo que não haverá reposição por parte da Prefeitura. 

Sempre que os serviços forem feitos de forma grosseira ou em desacordo com o projeto a 

Prefeitura determinará que sejam refeitos e o ônus será pela Contratada. 

Todos os materiais e suas aplicações ou instalações devem obedecer ao prescrito pelas Normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis e cadernos técnicos do 

DER/SP. 



  
 

 

 

22 

 

A Contratada deverá manter a obra limpa e em total segurança. A Contratada deverá fornecer 

aos seus funcionários todos os equipamentos necessários para segurança dos mesmos, bem 

como, todos os tipos de ferramentas para o bom andamento da obra. 

A Contratada deverá manter na obra um Engenheiro Civil e um Mestre de obra em 

tempo integral durante a execução dos serviços. 

A Contratada é totalmente responsável por quaisquer acidentes de trabalho de seus 

funcionários. 

Ao iniciar os serviços de acabamento, a Contratada deverá consultar a Secretaria de 

Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Mairinque, para 

 

1.4   Dúvidas 

No caso de dúvidas, a Contratada deverá procurar os esclarecimentos na Prefeitura Municipal 

de Mairinque, Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, onde deverão ser sanadas. Em 

hipótese alguma a Contratada tem direito de fazer modificações no projeto sem antes consultar 

por escrito a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras. 

Durante as Obras a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento responsável pelas 

orientações técnicas. 

 

1.5   Disposições Preliminares 

A Contratada deverá entregar à Prefeitura após 10 (dez) dias da assinatura do contrato a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) de execução da Obra. Todos os encargos trabalhistas, bem como, a utilização de 

equipamentos de segurança do trabalho (EPIS) serão a cargo da empresa contratada.  

 

2   RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

2.1 - Limpeza 

Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda superfície de pedras 

irregulares a serem revestidas com capa asfáltica. A superfície deverá ser, varrida, lavada de 

forma que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superfície fique limpa e 

isenta de pó. A varredura deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento 

similar, enquanto que a lavagem deverá ser efetuada por meio de caminhão pipa equipado de 

mangueira d’água de alta pressão.  

 

2.2 -  Aplicação de Imprimadura Ligante  

A pintura de ligação consistirá de uma película, de material betuminoso diretamente sobre a 

superfície existente, previamente limpo. Será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo 

RR-2C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m². A distribuição do 

ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com 
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bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição 

devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar 

aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente 

for inferior a 10º C ou em dias de chuva. 

 

2.3   - Aplicação de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CBUQ) 

A camada de rolamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente 

CBUQ, Faixa “C”, DER/SP, com uma espessura constante mínima compactada de 3,00 (Três) 

cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente em toda pista de rolamento de 

veículos. Para este serviços são previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso 

auto propelido, rolo de pneus e vibro-acabadora. A massa asfáltica deverá ser aplicada na pista 

somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se apresentar chuvoso ou com 

neblina. 

A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: a rolagem inicial e a 

rolagem final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à 

massa asfáltica com vibro-acabadora. A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo 

auto propelido liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Após o 

término da operação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a massa asfáltica já tenha 

resfriado. A confecção da mistura e sua distribuição e compactação deverá seguir as normas 

pertinentes e recomendações do trabalho técnico do DER/SP. 

 

3   -  LIMPEZA FINAL 

 

Durante a execução do recapeamento, a obra deverá ser mantida limpa e no ato da sua 

entrega deverá estar perfeitamente limpa, ou seja, o pavimento, guias, sarjetas, calçadas e 

canteiros deverão estar isentos de restos de materiais tais como: emulsão asfáltica, massa 

asfáltica, agregados, óleos, graxas e etc. 

 

4   -  PRAZO 

 

O prazo para entrega da obra em sua totalidade não deverá exceder a 365 (Trezentos e 

sessenta e cinco) dias. 
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ANEXO II 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

PROCESSO Nº 4415/2018 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DA PREFEITURA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE – SP 

REGEME DE EXECUÇÃO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO ÁREA DA OBRA: 65.345,00 m2 

DATA BASE: Tabela CPOS 171 – Sem Desoneração – Vigência: 01/11/2017 - BDI = 23,38% 

 
REF. ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT P.UNITÁRIO P.UNITÁRIO SUBTOTAL 

( R$ ) ( R$ ) BDI ( R$ ) 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES      

CPOS 1.1 02.08.020 Placa de identificado para obra m2 12,00 R$ 335,68 R$ 414,16 R$   4.969,94 

   TOTAL ITEM - 01     R$   4.969,94 

         

 2  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ      

CPOS 2.1 54.01.410 Varrição do pavimento para 
recapeamento 

m2 65.345,00 R$     0,59 R$ 0,73 R$ 47.567,37 

CPOS 2.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m2 65.345,00 R$     3,23 R$ 3,99 R$ 260.411,20 

CPOS 2.3 54.03.210 Camada de rolamento em concreto 
asfáltico usinado a quente (CBUQ) 
espessura = 3cm 

m3 1.960,35 R$     759,10 R$ 936,58 R$ 1.836.019,86 

   TOTAL ITEM - 02     R$2.143.998,42 

   TOTAL     R$2.148.968,37 
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ANEXO III 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

 

PROCESSO Nº 4415/2018 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDANCIA E SUBMISSÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

Declaramos que recebemos e estudamos todos os documentos inerentes ao presente EDITAL Nº 

57/2018 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2018 e tomamos conhecimento integral do 

teor, pelo que declaramos ainda nossa inteira e irrestrita submissão aos termos do referido Edital, 

bem como aos elementos e especificações contidos e que nele compõem, sujeitando-se às 

disposições nele contidas.  

Local_____________  

Data ___/___/___  

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal 
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ANEXO IV 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

PROCESSO Nº 4415/2018 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

LICITANTE: 

CNPJ/MF: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE LEGAL: (nome e qualificação) 

DADOS CONTA BANCÁRIA PROPONENTE: 

 

Apresentamos nossa proposta referente à Licitação Concorrência Pública nº 005/2018, do tipo 

menor preço global, cujo objeto é o “Registro de preços Contratação de empresa para execução 

de obra de recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas do Município de Mairinque, 

conforme normatização vigente, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de 

Planejamento Obras, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I”, que 

passa a fazer parte integrante da presente proposta, como se aqui transcrito fosse. 

Na qualidade de representante legal da empresa acima descrita, declaro sob as penas da lei e para os 

fins da Licitação Modalidade Concorrência Pública nº 005/2018, que a Empresa por mim 

representada, não está suspensa temporariamente da participação em licitações, nem impedida de 

contratar com o Poder Público e, da mesma forma, não está na situação de empresa inidônea para 

licitar ou contratar com o Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do Artigo 87 da Lei Federal 

8.666 /93 e alterações posteriores. 

 

 

 

  

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-
nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE - SP 

REGEME DE EXECUÇÃO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO ÁREA DA OBRA: 65.345,00 m2 

DATA BASE: Tabela CPOS 171 – Sem Desoneração – Vigência: 01/11/2017 - BDI = 23,38% 

 
REF. ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT P.UNITÁRIO P.UNITÁRIO SUBTOTAL 

( R$ ) ( R$ ) BDI ( R$ ) 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES      

CPOS 1.1 02.08.020 Placa de identificado para obra m2 12,00 R$  R$  R$    

   TOTAL ITEM - 01     R$    

         

 2  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ      

CPOS 2.1 54.01.410 Varrição do pavimento para recapeamento m2 65.345,00 R$      R$  R$  

CPOS 2.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m2 65.345,00 R$      R$  R$  

CPOS 2.3 54.03.210 Camada de rolamento em concreto asfáltico 
usinado a quente (CBUQ) espessura = 3cm 

m3 1.960,35 R$      R$  R$  

   TOTAL ITEM - 02     R$ 

   TOTAL     R$ 

 
 
Valor total proposto: R$ ................. (por extenso) 

Validade da proposta: 

Condições de pagamento: 

Data _____________/______________/2018. 

___________________________________ 

Proponente 

Representante legal 

(Carimbo com CNPJ) 
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ANEXO V 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

PROCESSO Nº 4415/2018 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 

 

MINUTA DO TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Pelo presente instrumento de Ata de Registro de Preços, que entre si, a Empresa 

..........................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................................., com sede na 

......................., representada pelo Srº .......................... (Qualificação), ora em diante denominada 

simplesmente de DETENTORA, e de outro lado PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 51.455.087/0001-22, 

com sede na Praça da matriz, nº 75, centro, Mairinque, estado de São Paulo, através da Secretaria de 

................................ Representada pelo Secretário Municipal Srº ...................................., portador da 

cédula de identidade RG nº ............................, inscrito no CPF sob o nº ..............., ora em diante 

denominada de PREFEITURA, resolvem com fundamento ao disposto no artigo 15 da Lei Federal 

nº. 8.666/93, Decreto municipal nº 085 de 02 de maio de 2007 e nº 106, de 01 de junho de 2007, 

celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que, conjuntamente com as condições 

adiante estipulados e os termos do Edital nº ____/2018 e seus anexos da Concorrência Pública nº 

_____/2018, regem relacionamento obrigacional entre a Licitante Vencedora e a PREFEITURA nos 

seguintes termos: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preços Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento 

asfáltico em diversas ruas e avenidas do Município de Mairinque, conforme normatização 

vigente, em atendimento a solicitação da Secretaria de Municipal de Planejamento Obras, em 

conformidade com o estabelecido no anexo 01 – Termo de Referência do Edital nº 57/2018 do 

Concorrência Pública nº 005/2018 e proposta financeira que ficam fazendo parte integrante desta 

ATA DE REGISTRO. 
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Parágrafo Único: Nenhum fornecimento extra deverá ser realizado pela DETENTORA, sem a 

prévia anuência da Prefeitura do Município de Mairinque. 

1.2. Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: 

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE - SP 

REGEME DE EXECUÇÃO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO ÁREA DA OBRA: 65.345,00 m2 

DATA BASE: Tabela CPOS 171 – Sem Desoneração – Vigência: 01/11/2017 - BDI = 23,38% 

 
REF. ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT P.UNITÁRIO P.UNITÁRIO SUBTOTAL 

( R$ ) ( R$ ) BDI ( R$ ) 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES      

CPOS 1.1 02.08.020 Placa de identificado para obra m2 12,00 R$  R$  R$    

   TOTAL ITEM - 01     R$    

         

 2  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ      

CPOS 2.1 54.01.410 Varrição do pavimento para recapeamento m2 65.345,00 R$      R$  R$  

CPOS 2.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m2 65.345,00 R$      R$  R$  

CPOS 2.3 54.03.210 Camada de rolamento em concreto asfáltico 
usinado a quente (CBUQ) espessura = 3cm 

m3 1.960,35 R$      R$  R$  

   TOTAL ITEM - 02     R$ 

   TOTAL     R$ 

 
 
2. DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A contratação decorrente desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será formalizada mediante 

assinatura de Termo de Contrato e ou pedido de compra e ordem de serviço. 

 

2.2. A DETENTORA deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da convocação, 

comparecer à PREFEITURA, no mesmo endereço onde se realizou a sessão pública da 

Concorrência, para a assinatura do contrato e ou pedido de compra e ordem de serviço. 

 

2.2.1. O prazo para assinatura do contrato e ou pedido de compra e ordem de serviço, poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo 

inicial, sob alegação de motivo justo, que poderá ou não ser aceito pela PREFEITURA de acordo 

com seu critério. 
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2.3. Quando o DETENTORA convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver 

habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato e ou pedido de compra e ordem de serviço, será 

convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o termo de contrato, e 

assim sucessivamente, observado o disposto no Edital de nº 57/2018, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis conforme o disposto no item 15.1 do Edital nº 57/2018. 

 

2.4. A DETENTORA contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos fornecimentos, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do contrato, conforme dispõe o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

2.5. No ato da assinatura do contrato, a DETENTORA se obriga a assinar o Termo de Ciência e 

Notificação, conforme resolução nº 08/2004 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. 

 

2.6. Nos contratos cuja prestação dos serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a 

duração prorrogada nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

3. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 

 

3.1. Os serviços de fornecimento de serviços serão realizados em conformidade com o estabelecido 

no Anexo 01 – Termo de Referência, que rubricados pelas partes passa a fazer parte integrante do 

presente instrumento contratual. 

 

3.2. As condições de higiene e segurança no transporte dos serviços, bem como seu armazenamento 

e distribuição, deverão estar rigorosamente em conformidade com a legislação vigente para 

conservação e manipulação do mesmo. 

 

3.3. Possíveis cancelamentos, parciais ou integrais, serão comunicadas pela PREFEITURA com 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência contados da data de entrega do produto. 

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

 

4.1. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços descritos no Termo de Referência do anexo 01 

do Edital; 

 

4.2. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, que 

sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato; 

 

4.3. Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os trabalhos de acordo 

com as normas técnicas adequadas, em estrita observância à legislação federal, estadual e municipal 

aplicáveis; e, 

 

4.4. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado da PREFEITURA. 



  
 

 

 

31 

 

 

 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

 

5.1 Após a aprovação do serviços pelas Secretaria de Obras, a CONTRATADA emitirá a Fatura ou 

Nota Fiscal, em conformidade com os serviços fornecido(s). 

 

5.2. As Secretarias terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da fatura ou nota 

fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la.  

 

5.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo, n.º do empenho, bem como Banco, n.º 

da Agência Bancária e n.º da Conta Corrente, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de 

informação fundamental.  

 

5.2.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 

previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido.  

 

5.2.3. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar 

os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei.  

 

5.3. A fatura ou nota fiscal não aprovada pelas Secretarias serão devolvidas à Contratada da ata para 

as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no subitem 5.2, a partir da data de sua reapresentação. 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com 

a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, 

artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

6.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

consulta ao órgão gerenciador do sistema de registro de preços, desde que devidamente comprovada 

a vantagem. 

 

6.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Mairinque, resguardados os processos legais 

pertinentes, poderá acarretar nas seguintes penalidades: 

I. advertência por escrito; e, 

II. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual 

aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor. 

Parágrafo Único: A multa estabelecida no item 9, não exclui a aplicação de quaisquer outras 

providências previstas neste contrato e no Edital de nº 45/201 do Concorrência Pública nº 005/2018, 

nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que sejam comprovadamente 
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causados à PREFEITURA, podendo ser descontadas das faturas e/ou saldos pendentes a serem 

pagos. 

6.3.1. Das decisões relacionadas com o subitem 6.3 caberão recursos conforme disposto no artigo 

109 da Lei 8.666/93. 

6.3.2. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato 

recorrido. 

6.3.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Mairinque, via Tesouraria 

Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 

notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Mairinque. 

6.3.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

6.3.5. Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 

6.4. A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a 

fornecedora manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do 

Concorrência Pública nº 005/2018. 

6.5. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus 

dispositivos, o edital da Concorrência Pública nº. 005/2018, a proposta da detentora da Ata naquilo 

que não contrariar as presentes disposições. 

6.6. O município publicará o resumo deste Termo de Ata na Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo no termos da Lei 8.666/93. 

6.7. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no 

Foro da Comarca de Mairinque – SP, esgotadas as vias administrativas. 

6.8. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito da Prefeitura Municipal de Mairinque, pelo senhor 

___________________________, qualificado preambularmente, representando a detentora e por 

testemunhas. 

 

Mairinque, __ de ____________ de 2018. 

 

 

_____________________________ 

PREFEITURA 

 

 

_______________________________________ 

DETENTORA DA ATA: 

 

 

_______________________________                            ____________________________ 

Testemunhas 1 RG                                                              Testemunhas 2    RG                                                              
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ANEXO VI 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

PROCESSO Nº 4415/2018 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Pela presente TERMO DE CONTRATO que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 

____________, com sede na ____________, Mairinque, estado de São Paulo, através da Secretaria 

de ................................ representada pelo Secretário Municipal Srº ................................. ..., portador 

da cédula de identidade RG nº ............................, inscrito no CPF sob o nº ..............., de ora em 

diante denominada, pura e simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

XXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de 

Identidade RG n.º XXXXXXXXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXXXXXXX, residente e 

domiciliado à XXXXXXXXXXXXXX, de ora em diante denominada pura e simplesmente 

CONTRATADA, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos 

constantes do PROCESSO DE COMPRAS N.º 4415/2018 – Concorrência Pública nº 005/2018, 

Edital nº 57/2018, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, o 

seguinte: 

 

DO OBJETO DO CONTRATO: 

Cláusula 1ª. Prestação de Serviços para execução de obra de recapeamento asfáltico em diversas 

ruas e avenidas do Município de Mairinque, conforme normatização vigente, em atendimento a 

solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento Obras, em conformidade com o estabelecido no 

anexo 01 – Termo de Referência do Edital nº 57/2018 da Concorrência Pública nº 005/2018 e 

proposta financeira que ficam vinculados e fazendo parte integrante deste contrato. 

Parágrafo Único: Nenhum fornecimento extra deverá ser realizado pela CONTRATADA, sem a 

prévia anuência da Prefeitura do Município de Mairinque. 

 

DO SUPORTE LEGAL: 

Cláusula 2ª. O presente contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores 

atualizações. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Cláusula 3ª. As despesas para o atendimento desta licitação correrão por conta de verba própria, 

prevista no orçamento vigente da PREFEITURA, inseridas nas dotações orçamentárias das: 

------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
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Cláusula 4ª. Os serviços deverão ser fornecidos em conformidade com o estabelecido no Anexo 01 

– Termo de Referência, que rubricados pelas partes passa a fazer parte integrante do presente 

instrumento contratual. 

Cláusula 5ª. As condições de higiene e segurança no transporte dos serviços, bem como seu 

armazenamento e distribuição, deverão estar rigorosamente em conformidade com a legislação 

vigente para conservação e manipulação do mesmo. 

Cláusula 6ª. Possíveis cancelamentos, parciais ou integrais, serão comunicadas pela 

PREFEITURA com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência contados da data de entrega do 

produto. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Cláusula 7ª. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços descritos na Cláusula 4ª deste 

instrumento contratual; 

Cláusula 8ª. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para 

fiscais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato; 

Cláusula 9ª. Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os trabalhos de 

acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita observância à legislação federal, estadual e 

municipal aplicáveis; e, 

Cláusula 10ª. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado da 

PREFEITURA. 

 

 

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: 

Cláusula 11. O valor total do presente contrato é de R$ XXXX  

 

 

DO FATURAMENTO  

Cláusula 12. A LICITANTE VENCEDORA emitirá a Nota Fiscal/Fatura, na data da entrega dos 

serviços, devendo a mesma ser entregue junto ao Departamento de Licitações e Contratos 

Administrativos, para processamento. 

Cláusula 13. Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o Departamento 

de Licitações e Contratos Administrativos, fará sua devolução ou solicitará Termo de Correção, 

ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer 

custo adicional à PREFEITURA. 

 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

 

15.1 Após a aprovação dos serviços pelas Secretaria de Obras, a CONTRATADA emitirá a Fatura 

ou Nota Fiscal, em conformidade com os serviços fornecido(s). 

 

15.2. As Secretarias terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da fatura ou nota 

fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la.  
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15.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo, n.º do empenho, bem como Banco, n.º 

da Agência Bancária e n.º da Conta Corrente, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de 

informação fundamental.  

 

 

15.2.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 

previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido.  

 

 

15.2.3. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar 

os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei.  

 

 

15.3. A fatura ou nota fiscal não aprovada pelas Secretarias serão devolvidas à Contratada da ata 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no subitem 14.2, a partir da data de sua reapresentação. 

 

 

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

Cláusula 16. A Contratada se obriga a fornecer os serviços solicitados em conformidade com o 

Termo de Referência (anexo 01) do Edital contados da expedição do Pedido, acompanhado com a 

respectiva Nota de Empenho; 

Cláusula 17. Os serviços deverão ser fornecidos nos estritos termos do TERMO DE REFERENCIA 

de que trata o anexo 01 deste Edital, estando sujeito a aceitação plena pelo Órgão requisitante, 

cujo o testamento no documento fiscal será aferida no ato da entrega dos serviços por servidor 

designado que fará a conferência e recebimento definitivo; 

Cláusula 18. Após a prestação, constatadas inconformidades no fornecimento dos serviços, os 

mesmos serão devolvidos para substituição por um conforme, sem direito a ressarcimento à 

Vencedora/Contratada e sem ônus ao MUNICÍPIO DE MAIRINQUE - SP, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito. 

 

 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

Cláusula 19. A vigência do presente instrumento será de até xx (xxxx) meses, com início na data de 

sua assinatura. 

Parágrafo único – O presente contrato poderá ter a duração prorrogada nos termos do art. 57, inciso 

II da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

DO REAJUSTE: 

Cláusula 20. O preço ora contratado, constante da cláusula 11, não sofrerá qualquer reajuste nos 

termos da legislação em vigor durante o período de vigência do presente instrumento, ressalvado a 

hipótese de prorrogação que poderá sofrer correção com base nos índices do IPCA, respeitada a 

periodicidade permitida pela legislação vigente. 
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DA MULTA CONTRATUAL: 

 

Cláusula 21. Pela recusa injustificada em assinar o presente contrato, aceitar, receber e retirar este 

instrumento, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for convocada e pelo atraso no 

início da execução deste instrumento contratual, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total do presente contrato. 

 

Cláusula 22. O não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual sujeitará 

a contratada nas seguintes sanções: 

I. advertência por escrito; e, 

II. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual 

aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor. 

Parágrafo Único: A multa estabelecida na Cláusula 21 inciso II, não exclui a aplicação de 

quaisquer outras providências previstas neste contrato e no Edital de nº 057/2018 da Concorrência 

Pública nº 005/2018, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que sejam 

comprovadamente causados à PREFEITURA, podendo ser descontadas das faturas e/ou saldos 

pendentes a serem pagos. 

 

 

DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

Cláusula 23. A PREFEITURA poderá por manifesto interesse público e a qualquer tempo, 

suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o presente contrato, sem que tal ato gere 

qualquer direito à indenização à CONTRATADA. 

Parágrafo Único: A PREFEITURA poderá, ainda, declarar rescindido o presente contrato, 

independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das hipóteses previstas no artigo 

77 a 79 da Lei n.º. 8.666/93 e suas posteriores atualizações, também nos seguintes casos: 

I. Na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato; 

 

II. Pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, ou pelo seu cumprimento irregular;  

 

III. Quando, pelas reiteradas impugnações feitas pela PREFEITURA, ficar evidenciada a 

incapacidade da CONTRATADA para dar execução ao contrato ou para prosseguir na sua 

execução; 

 

IV. Se a CONTRATADA transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e 

expressa autorização da PREFEITURA; 

 

V. Na ocorrência de não recolhimentos dos encargos previdenciários e sociais que incidirem sobre a 

execução do presente contrato; e, 

 

VI. Por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público.  
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FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA: 

Cláusula 24. A execução do presente contrato será acompanhada pela Secretaria Municipal de 

Planejamento Obras, nos caso em que atribuírem a respectiva pasta, a qual poderá designar um 

funcionário que providenciará as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a 

sua execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

Parágrafo Único: As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser 

solicitadas às autoridades competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

  

 

DO FORO COMPETENTE: 

Cláusula 25. Elegem as partes o Foro da Comarca de Mairinque-SP, para dirimir as questões, 

porventura existente e decorrente do presente instrumento contratual, desistindo de outro qualquer, 

por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no preâmbulo deste, na 

presença de 02 (duas) testemunhas, firmado em 05 (cinco) vias. 

 

Mairinque, __ de ____________ de 2018. 

 

 

_____________________________ 

Ovidio Alexandre Azzini 

PREFEITURA 

 

_______________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

_______________________________                                ____________________________ 

 Testemunhas 1 RG                                                              Testemunhas 2    RG  
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ANEXO VII 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

PROCESSO Nº 4415/2018 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Concorrência Pública nº  

Processo nº 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso 

V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (---). 

Por ser verdade assina a presente 

..................., ............... de ................................ de 2018. 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VIII 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

PROCESSO Nº 4415/2018 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Concorrência Pública nº  

Processo nº 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins 

de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Concorrência Pública, 

que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do 

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

(Local e Data) 

 

(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte (ME/EPP.) 
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ANEXO IX 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 57/2018 

PROCESSO Nº 4415/2018 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: _______________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 

01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

 

 


