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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

PREGÃO n° 014/2018 ‐ Processo nº 638/2018 ‐ Aditamento  

  Denominação: 

 

  CNPJ n°: 

 

  Endereço: 

 

  e‐mail: 

 

  Cidade: 

 

Estado: 

 

  Telefone: 

 

Fax: 

 

         

  Obtivemos, através do acesso à página www.guapiara.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 

         

  Local:    ,    de    de 2018. 

         
     

 

 

      Assinatura   

Caro Licitante, 
 
Com  a  intenção  de  facilitar  futura  comunicação  entre  esta  Prefeitura Municipal  de  Guapiara  e  sua 
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê‐lo à Divisão de 
Compras, por meio do fax: (15) 3547‐1142 ou do e‐mail pmgcompras@yahoo.com.br 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da responsabilidade da comunicação, por meio de 
fax ou e‐mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no  instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
Obs.: a remessa deste recibo se torna obrigatória para que possamos 
enviar ou comunicar a disponibilização do arquivo digital para a 
elaboração da proposta digital que deverá acompanhar a proposta 
impressa. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 638/2018 - 
Aditamento. 

 
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018. 
 
OBJETO: Registro de preços para serviços de recapeamento asfáltico, incluindo os 
serviços de usinagem e o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para aplicação 
no Município de Guapiara/SP. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: Redesigna se Dia 05 de Abril de 2018, às 09 horas e 30 minutos 
(Brasília), quando deverão ser apresentados, no início, o(s) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
LOCAL: A sessão de processamento do pregão será realizada na Prefeitura Municipal de Guapiara, 
nesta Cidade de Guapiara - SP. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93, 10.520/02. 
 
Jusmara Rodolfo Passaro, Prefeita Municipal de Guapiara/SP, torna público que, no Setor de 
Compras, localizado na Rua Egidio Seabra do Amaral, nº 260, Centro, nesta cidade, em ato público, será 
realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 
Regida pela Lei Federal nº  10.520/2002  e Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes e pelas 
condições estabelecidas pelo presente edital, sendo observada a seguinte data e horário: 
Credenciamento dos representantes das empresas interessadas e abertura da sessão pública com 
recebimento e posterior abertura dos envelopes “proposta de preços” e “documentos de habilitação”: 
Redesigna – se para o Dia 05 de abril de 2018, às 09 horas e 30 minutos. 
 
1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

1.1 - O presente tem por objetivo Registro de preços para serviços de recapeamento asfáltico, 
incluindo os serviços de usinagem e o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para 
aplicação no Município de Guapiara/SP, em atendimento a solicitação do Departamento de 
Engenharia e Obras, conforme Termo de Referência no Anexo I, parte integrante deste Edital; 
 A empresa contratada ficará responsável pelos serviços de usinagem de massa asfáltica, tipo 
CBUQ (concreto betuminosos usinado a quente) e pelo fornecimento de mão-de-obra para aplicação e 
de todos os materiais necessários, incluindo o cimento asfáltico de petróleo, brita, pó de pedra, óleo 
para queima e demais insumos e equipamentos necessários para a execução dos serviços. 
 
 Os serviços deverão ser executados de acordo com o memorial descritivo e atendendo todas as 
normas técnicas da ABNT e demais normas aplicáveis à espécie. 
 O Departamento de Obras e Engenharia do município agendará antecipadamente com a contratada, 
os serviços a serem executados, sendo que esta estará obrigada a executar os serviços agendados com 
até 7 (sete) dia úteis de antecedência e atender as solicitações de no mínimo 
1.000 m² (um mil metros quadrados). 
 Antes da execução de cada etapa dos serviços, o Departamento de Obras e Engenharia do 
município emitirá a Ordem de Serviço e elaborará o croqui da área a ser recapeada, o qual será 
fornecido à empresa contratada e, por ocasião da medição, anexado uma cópia à nota fiscal respectiva. 
 A área total estimada para o período de 12 (doze) meses é de 38.000 m² (trinta e oito mil 
metros quadrados). 
 A  usina  de  asfalto  da  contratada  deverá  possuir  licença  de  instalação  e  funcionamento e 
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atender às determinações de todos os órgãos ambientais e fiscalizadores competentes. 
 A empresa vencedora deverá permitir que os técnicos da Prefeitura realizem vistoria em todos os 
equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços. 
 Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: Anexo I – Memorial 
descritivo e Planilha Orçamentária 
Anexo II - Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho Anexo III – Declaração de 
Credenciamento 
Anexo IV – Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação 
Anexo V - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação Anexo VI - 
Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP 
Anexo VII – Modelo de Proposta de Preço 
Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços 
 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 

 Não poderá participar desta licitação quem esteja em situação jurídica impeditiva de contratar com 
o Poder Público ou com a Administração. 
 Não será permitida a participação de consórcios. 
 Não poderão participar as empresas das quais participem dirigentes ou servidores da entidade 
promotora desta licitação. 
 Poderão participar as empresas do ramo de atividade compatível com o objeto licitado. 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO 
 

 O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário. 
 Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante. 
 O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos relativos às 
etapas do pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos e impugnações. 
 Os  poderes  de  representação  deverão  ser  demonstrados  junto  ao  Pregoeiro  por  meio  de 
instrumentos públicos ou particulares, observado o seguinte: 
a) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, 
dirigente, sócio-gerente, etc.), deverão ser apresentados: a carteira de identidade do representante e o 
instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto) no qual deverão 
constar  os poderes necessários  à assunção de obrigações  em nome da pessoa jurídica. Se o 
representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de 
administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o instrumento de 
constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários. 
b) Os mandatários deverão apresentar o documento de identidade e instrumento 
de mandato respectivo com a firma do outorgante reconhecida.  Juntamente  com  os documentos 
mencionados, o mandatário deverá apresentar documento (contrato social, estatuto, etc.) que comprove 
os poderes do mandante para a outorga das faculdades constantes da credencial. 
 A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará na impossibilidade de 
o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1ª parte do item seguinte. Recomenda-se, assim, a adoção 
do modelo de procuração posto no Anexo III deste edital. 
 Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro (ou 
servidor da equipe de apoio). 
 
 
 
 

 
. 
3.8. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes deverão estar fora dos 
envelopes de propostas ou de documentos, inclusive as declarações de cumprimento das condições de 

3.7. Na ocasião do credenciamento, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar,
DECLARAÇÃO, conforme modelo previsto no Anexo VI, deste edital. Assinada pelo responsável técnico
(CONTADOR), com o respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade–CRC 

3.7.1. Da mesma forma estabelecida no subitem 3.7 deverá proceder o Microempreendedor 
Individual conforme assegura o art. 18-E da lei complementar 123/06. 
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habilitação. 
 

4. DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO 
 

 A proposta de preço e os documentos de habilitação deverão ser entregues no dia, hora e local 
fixados no preâmbulo deste instrumento, em envelopes distintos, opacos, lacrados (com cola ou lacre) 
e identificados em seu frontispício com o nome comercial da licitante e com os seguintes dizeres: 
 

 
 

 
 
 

 Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a 
realização do certame, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, conservando a 
mesma hora e  local,  se  outra  data  ou  horário  não  forem  estabelecidos  pela  Prefeitura  
Municipal  ou  pelo Pregoeiro. 

 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 O Envelope proposta deverá conter: 
a) Proposta de preço, datilografada no Anexo I fornecido pela Prefeitura ou impressa por 
processo eletrônico em papel timbrado da empresa licitante, devidamente assinada e rubricada em todas 
as folhas, pelo representante legal do proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo o preço 
global para execução dos serviços objeto da presente licitação, já inclusos despesas com fretes, 
transportes, seguros, estadias, impostos e taxas que incidam  ou venham a incidir sobre produtos cotados; 
 
b) Planilha orçamentária constando os valores unitários de cada um dos itens relacionados no 
modelo apresentado, inclusive subtotais e total geral; 
 
 Não serão aceitas propostas preenchidas manualmente. 
 As propostas não deverão conter alternativas de marca, de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos 
 A  apresentação  das  propostas  implicará  na  plena  aceitação,  por  parte  da  licitante,  das 
condições estabelecidas neste Edital. 
 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado da data prevista para 
entrega dos envelopes. 
 Não serão aceitas propostas alternativas, submetidas a termo, condição ou encargo ou com 
preços indeterminados. 
 Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas incidentes sobre os objetos licitados, como 
impostos, seguros, taxas e todos os outros insumos que venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 
o fornecimento do objeto licitado. 
 A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais  gravames futuros, 
decorrentes de interpretações errôneas por parte do licitante na aplicação de impostos, suas 
alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções, etc. 
 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, salvo as alterações dos 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA    

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 - Processo nº 
638/2018 – Aditamento  

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE G U A P I A R A  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 - Processo 

nº 638/2018 - Aditamento 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE 
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descontos decorrentes da etapa de lances ou a correção de meros erros formais. 
 Poderão ser corrigidos pelo pregoeiro erros meramente matemáticos. 
 A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da 
proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes. 
 Se na proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital, elas não 
serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas vincularão o proponente na execução 
contratual. 
 Caso a proposta de preço não identifique a validade, será considerada a estipulada no Edital. 
 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
 Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 
 Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento; 
 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste 
edital; 
 Que apresentarem mais de 1 (uma) marca. 
  

Apresentar proposta em arquivo digital conforme disponível no 
site (preencher apenas os campos da planilha que permitem, não 
alterando o conteúdo do arquivo) ou enviar por e-mail, gravar em 
pendrive como arquivo único. 

  
 
6. DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS 
 

 Os documentos abaixo relacionados, necessários à habilitação no certame, deverão ser apresentados 
preferencialmente na ordem em que é citado, devendo todas as folhas ser rubricadas pelo titular da 
empresa licitante ou representante legal. 
 

 Quanto à habilitação jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,  acompanhado  de  documentos  de eleição de 
seus administradores; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
d) 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. 
 
 Quanto à regularidade fiscal: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) prova  de  regularidade  para  com  a  Seguridade  Social  (Certidão  Negativa  de  Débito emitida 
pelo INSS); 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais), expedida pela Receita Federal; 
d) Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional; 
e) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CEF);  
f)  prova de regularidade para com a justiça de trabalho. 
g)  Prova de regularidade de débitos Municipais (mobiliária e imobiliária);   
 
6.1.2.1. As certidões referidas nas alíneas “b”, “c” e “d” serão emitidas em conjunto, expedida pela 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme Portaria MF nº 358, de 
5 de setembro de 2014. 
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 Declaração (modelo no ANEXO II) de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

 
 

 
 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, (modelo do 
Anexo VI), assinada por representante com poderes para agir em nome da empresa. 

 
 Documentos relativos à qualificação técnica: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a licitante tenha executado serviços equivalentes com o objeto da 
presente licitação. Entende-se por serviços equivalentes com o objeto da presente licitação, os 
serviços de pavimentação ou recapeamento asfáltico, independente das características, quantidades e 
prazos; 
b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA, em que conste a 
indicação dos responsáveis técnicos da empresa, devendo, obrigatoriamente, um deles ser engenheiro 
civil; 
 
 Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
(legível) autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro ou sua equipe. Neste último caso, os 
originais deverão ser apresentados quando da abertura do envelope de habilitação a fim de terem 
sua autenticidade comprovada. 
 

 Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não 
lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 
 
 A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 
 
 Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 
(sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata este item os 
documentos cuja validade é indeterminada. 
 
 – Havendo restrição na documentação exigida no subitem 6.1.2, será assegurado à 
microempresa e à empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. 
 
 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

7. DO PROCEDIMENTO 
 

 No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste ato convocatório, o pregoeiro instaurará a sessão 
pública destinada ao credenciamento dos representantes, ao recebimento dos envelopes de propostas de 
preços e de documentação e, ainda, à realização do procedimento licitatório. 
 Inicialmente será verificado o credenciamento dos representantes, devendo o pregoeiro motivar 
suas decisões quanto a esta fase, consignando-as em ata, principalmente nos casos em que se decidir 
pela irregularidade da representação. 
 Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar uma declaração  
(modelo  no  Anexo  III),  fora  dos  envelopes,  dando  ciência  de  que  cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação. O cumprimento dessa exigência é pré-requisito para participação no certame. 
 O pregoeiro receberá e verificará a regularidade dos envelopes trazidos pelos licitantes, observando o 
preenchimento dos requisitos fixados neste edital. 
 Recebidos os envelopes, descaberá a desistência da proposta. 



 

Prefeitura	Municipal	de	Guapiara	SP	‐	Dep.	Compras	/	Licitações	 Página	7	
 

Prefeitura Municipal de Guapiara 
 CNPJ 46.634.275/0001-88 

Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  
 CEP 18310‐000 – Guapiara – SP 

www.guapiara.sp.gov.br ‐ e‐mail: compras@guapiara.sp.gov.br  

 Em seguida, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as 
examinarão a fim de verificar o cumprimento das condições formais e os materiais estabelecidos neste 
Edital, devendo ser desclassificadas, de plano, as que estiverem em desacordo. 
 Será proclamado, pelo pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta de MENOR PREÇO 
GLOBAL, e em seguida, as propostas com preços até 10% superiores àquele. 
 Se não existirem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições previstas no item 
anterior, serão selecionados para a fase de lances os autores das três melhores propostas, quaisquer 
que sejam os descontos. 
 Considerando o estabelecido no item anterior, caso haja propostas empatadas na  terceira posição, 
todas elas participarão da etapa de lances. 
 Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de três proponentes, 
seja por desinteresse do mercado seja por desclassificações de propostas escritas, o certame 
transcorrerá normalmente com dois licitantes na fase de lances. Caso haja o comparecimento de um 
único interessado ou uma só proposta admitida, o pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem 
a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste edital concernentes à 
aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação do preço ofertado e à adjudicação. 
 A fase de lances se processará em rodadas consecutivas, nas quais os representantes dos 
licitantes selecionados poderão formular, sucessivamente, ofertas verbais, na oportunidade de cada um, 
até que se obtenha o menor preço possível. 
 A etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma sucessiva, inferiores à proposta 
de menor preço, obedecendo sempre à redução mínima de 1% (um por cento), oferecidos sobre o 
menor valor global entre os lances. 
 O primeiro lance caberá ao autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 
decrescente de preço, seguindo a mesma sequencia nas rodadas subsequentes. 
 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, para se estabelecer a ordem de 
oferta de lances, será definida pelo procedimento de credenciamento, cujos vencedores deverão assumir 
os lugares subsequentes na sequencia. 
 Os lances deverão ter seus preços distintos e inferiores aos propostos anteriormente. 
 A formulação de lances não é obrigatória. A eventual recusa do licitante em ofertar lance, quando 
for convidado, seja na rodada inicial seja nas subsequentes, implicará, apenas,  sua exclusão da fase de 
lances nas rodadas ulteriores. Contudo, nessa hipótese, o preço da proposta escrita ou do último lance 
formulado, conforme o caso será mantido para efeito de ordenação das propostas. 
 Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 Os lances deverão ficar adstritos à diminuição dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a 
alterar outros elementos da proposta escrita. 
 Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer tempo para 
analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo 
concedido não poderá exceder 3 minutos. 
 O pregoeiro deverá registrar os lances ofertados, podendo, para tal fim, usar meios eletrônicos de 
gravação. 
 Os licitantes poderão utilizar equipamentos de gravação para registrar o procedimento, desde que 
não embaracem o desenvolvimento do certame ou prejudiquem o conforto físico dos presentes. 
 Quando for obtido o menor preço possível, a etapa de lances será concluída para o licitante. 
 Declarada encerrada a fase de lances, o pregoeiro procederá à classificação dos licitantes, 
considerando os preços lançados e decidindo motivadamente a respeito. 
 Fica assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
como critério de desempate. 
 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
 Ocorrendo o empate de que trata o item 7.22 deste Edital, proceder-se-á da seguinte forma: I - a 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta  de  
preço  inferior  àquela  considerada  vencedora  do  certame,  situação  em  que  será 
adjudicado em seu favor os objetos licitados; 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
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forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
item 7.22.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III –  no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo acima estabelecido, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 Na hipótese da não-contratação nos termos estabelecidos neste item, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada a 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
 Se a proposta do primeiro  classificado for aceita, o  pregoeiro deverá abrir o respectivo envelope 
de documentação, para confirmar as condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital. 
 Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, o licitante será declarado vencedor, sendo-
lhe adjudicado o item do objeto do certame. 
 Se a oferta de menor preço global não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à habilitação do proponente. O pregoeiro continuará semelhante procedimento, seguindo a ordem de 
classificação, até encontrar uma proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 Nas situações previstas nos subitens 7.15, 7.21 e 7.25, o pregoeiro poderá negociar diretamente com 
o proponente, para que seja obtido preço menor global. 
 A adjudicação imediata do objeto ao vencedor somente será feita pelo pregoeiro se não houver 
manifestações recursais. 
 A adjudicação do objeto ao vencedor não produz o efeito liberatório dos demais licitantes 
classificados, que somente se desvincularão e terão sua documentação habilitatória devolvida após a 
assinatura do contrato pelo adjudicatário. 
 Após a adjudicação, caberá à autoridade superior homologar o procedimento. 
 
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS 
 

 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão até 02 (dois) dias úteis anteriores ao dia do certame; 
 A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e nos 
prazos previstos na legislação aplicada à espécie, devendo ser entregue diretamente ao pregoeiro; 
 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, devendo o licitante 
interessado indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados 
em ata. 
 O pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados  ou  propostos  por quem não 
tem poderes, negando-lhes, deste modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser 
consignada em ata. 
 Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, o licitante poderá juntar, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será 
permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão. 
 Os demais licitantes, ficando intimados desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas 
contra-razões no mesmo lapso do item anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para 
a apresentação das razões. 
 O recurso contra ato do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
 Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma: 
I – O pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões 
e contra-razões; 
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II – Encerrados os prazos acima, o pregoeiro irá analisar o recurso, suas razões e 
contra- razões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, fazê-lo subir para a autoridade superior devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 
 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Protocolo desta Prefeitura 
Municipal, observando-se o disciplinamento do item 8.4. 
 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras. 
 Decididos os recursos e constatada a  regularidade  dos atos procedimentais, a  autoridade 
competente adjudicará e homologará para determinar a contratação. 
 
9. DO PREGOEIRO 
 

 Compete ao pregoeiro a condução do certame, em todas as suas etapas, incumbindo-lhe os atos 
decisórios de cada fase, observados o disposto na legislação aplicada as espécie. 
 O pregoeiro exercerá a polícia dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de qualquer ato que 
embarace o procedimento, pedir o silêncio e determinar a saída de pessoas (licitantes, representantes ou 
interessados) que se conduza de forma inadequada e abusiva. 
 O pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio em todas as etapas do procedimento licitatório. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇAO 
 

 A Adjudicação em favor da licitante vencedora nesta licitação será feita pelo Pregoeiro no final 
da sessão e registrada em ata. 
 Havendo recurso  submetido à  autoridade  superior  competente,  na forma  do  subitem  8.8 deste 
edital, a adjudicação e homologação será feita pelo mesmo. 
 A Homologação em  favor da  licitante adjudicada  nesta  licitação será feita  pelo  Prefeito 
Municipal, após recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio. 
 
11. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

 A empresa contratada ficará responsável civil e criminalmente pela qualidade e execução dos 
serviços que executar, por si ou por seus prepostos, sendo ainda de sua responsabilidade: 
a) Contratação de pessoal e de profissionais técnicos, bem como pelos encargos trabalhistas, 
tributários e previdenciários e demais despesas decorrentes da prestação dos serviços; 
b) Apresentar, sempre que solicitado pela Prefeitura, todos os documentos referente  à 
comprovação de registro dos seus empregados e comprovação de recolhimento de encargos trabalhistas, 
previdenciários e quaisquer outros solicitados; 
c) Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT e demais normas aplicáveis 
à espécie, atendendo às determinações da Prefeitura e utilizando pessoal devidamente habilitado; 
d) Atender todas as normas ambientais aplicáveis; 
e) Despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários; 
f) Despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação 
dos serviços; 
g) Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo município exclusivamente para a 
realização dos serviços objeto desta licitação, guardando sigilo quanto às informações a que tiver 
acesso no exercício do trabalho; 
h) Fornecer todos os materiais, ferramentas e  equipamentos necessários para  a realização  dos 
serviços; 
i) Fornecer uniformes e EPIs para seus funcionários; 
j) Executar os serviços de forma que cause o menos transtorno possível, tomando todas as medidas 
de segurança necessárias, inclusive com a sinalização da área; 
k) Apresentar, caso seja solicitado  pela Prefeitura, ensaios de teor de betume, de controle de 
temperatura da massa asfáltica e outros relativos à execução dos serviços, se for ocaso. 
 
12. DO PAGAMENTO 
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 O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 28 (vinte e oito) dias após as medições e 
emissão da nota fiscal. 
 No ato do pagamento serão efetuadas as retenções dos valores devidos, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 As notas fiscais deverão ser emitidas separadas por órgão e por fonte de recurso, de acordo com 
cada Autorização de Fornecimento (AF) expedida, se for o caso. 
 Não serão aceitas, em hipótese alguma, notas fiscais de serviços não executados. 
 A nota fiscal  não aprovada  pela  Prefeitura  será devolvida  à  empresa  contratada para  as 
correções necessárias, com as informações que motivaram sua rejeição. 
 A devolução da nota fiscal não aprovada pela Prefeitura, em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que a empresa suspenda a execução de quaisquer serviços. 
 
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 As  despesas  decorrentes  desta  licitação  correrão  à  conta  dos  recursos  orçamentários 
previstos no exercício de 2018, consignados na: 
Fichas 269 e 268 
 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Em  razão  de  irregularidades  no  cumprimento  das  obrigações,  a  Prefeitura  Municipal  de 
Guapiara poderá aplicar as seguintes sanções administrativas: 
 
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena 
monta para os quais tenha concorrido; 
b) MULTA – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,3% (três décimos 
por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 10% (dez por cento) pelo atraso 
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo  esse  valor  ser abatido no 
pagamento a que fizer juz a contratada, ou ainda, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da 
multa será cobrado judicialmente; 
c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a 
Administração Pública 
 
 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 
penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega dos objetos. 
 A sanção prevista na alínea “d”, do subitem 14.1, poderá ser imposta cumulativamente com as 
demais. 
 A Prefeitura Municipal, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
 As  multas  referidas  neste  edital  poderão  ser  descontadas  no  pagamento,  ou  cobradas 
judicialmente. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 O licitante vencedor, após homologação, será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da Prefeitura Municipal de Guapiara, ou a 
contar da ciência pessoal dos autos, e/ou ser-lhe-á enviada por fax, na forma do art. 64 da Lei nº 
8.666/93; 
 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Prefeitura Municipal, mediante pedido devidamente justificado, protocolizado no Setor de Lançadoria 
até o seu termo final; 
 Caso a notificação não seja atendida pela adjudicada, sem prejuízo de enquadramento do 
respectivo licitante às penalidades legalmente cabíveis, a Prefeitura Municipal poderá optar pela 
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convocação das demais proponentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e examinará as propostas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente até apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor; 
 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 
 Fica assegurado a Prefeitura Municipal o direito de, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente; 
 As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal não será, em nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 
 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 
 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal; 
 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão  da  sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de pregão; 
 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 
 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e 
seus Anexos será atendido pelo Pregoeiro por meio do telefone/fax nº (18) 3658-9503; 
 Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002 e pelo Decreto 
Municipal n° 2.045/2008, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, e subsidiariamente, das 
Leis n° 8.666/93; 
 É competente o Foro da Comarca de Birigui para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente 
licitação. 
 O presente edital somente poderá ser obtido diretamente junto ao Setor de Compras da 
Prefeitura Municipal de Guapiara. 
 O presente edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 – As empresas deverão apresentar amostras dos produtos, quando solicitados, para eventuais testes 
de laboratório; 
 – A administração pública se reserva o direito de contratar apenas o que lhe for necessário dos 
itens registrados, de acordo com a sua demanda; 
 – Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as  
condições  estabelecidas  neste  edital,  não  podendo  invocar  nenhum  desconhecimento,  como 
elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste; 
 – Os produtos serão recebidos e aceitos após sumária inspeção pela pessoa encarregada do setor, 
podendo ser rejeitados, caso desatendam às condições exigidas; 
 – A empresa detentora ficará encarregada de entregar os produtos nas unidades consumidoras 
indicadas pela Prefeitura Municipal; 
 – O Prazo de validade da Ata de Registro de Preços decorrentes deste Edital é de 12 (doze) 
meses a contar da data da sua assinatura; 
 – Assegura-se à Prefeitura Municipal o direito, de a qualquer tempo, anular ou revogar o 
procedimento licitatório por interesse público devidamente comprovado, devendo anulá-lo por 
ilegalidade, sem que caiba a qualquer dos licitantes direito a indenizações; 

Guapiara/SP, 14 de março de 2018. 
 

Jusmara Rodolfo Passaro 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO 
 
 
 
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA. 
Objeto:  RECAPEAMENTO  ASFÀLTICO  COM  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A 
QUENTE. (CBUQ). 
Local: VARIOS TRECHOS DE RUAS DO MUNICIPIO. 
Cidade: GUAPIARA/SP. 
 
1. RECAPEAMENTO  ASFALTICO 
 - VARRIÇÃO DO PAVIMENTO (LIMPEZA) 
Será medido por área real de varrição de pavimento executado (m²). 
Toda a superfície a ser recapeada devera ser limpa, com uso de vassouras rotativas ou jato de alta 
pressão de ar e água, retirando toda impureza que possa prejudicar a boa aderência da camada de recape 
aplicada a camada já existente. 
 
 – IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE. 
Será medido por área de superfície com aplicação de  imprimação,  nas  dimensões especificadas em 
projeto (m²). 
Quando toda superfície estiver devidamente regularizada e limpa, devera ser aplicada sobre o 
pavimento uma pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C numa taxa mínima de de 0,5 l/m². A 
distribuição do material betuminoso deverá ser feita sob pressão,  é  não  deve  ser  aplicado quando a 
temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. 
Deve-se aplicar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá- la, 
sempre que possível, fechada ao trânsito, deverá ser feita nova aplicação com o distribuidor manual 
nos lugares onde houver deficiência. Depois de aplicada, a pintura deverá permanecer em repouso, até 
que seque e endureça suficientemente para receber a próxima camada. 
 
 - CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ. 
Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões 
especificadas em projeto (m³). 
O CBUQ deve ser produzido  em  usina apropriada, que  deve  ser calibrada, de forma a assegurar  a  
obtenção  das  características  desejadas  para  a  mistura.  A  temperatura  do  cimento asfáltico 
empregado  na mistura deve ser determinada para cada tipo  de ligante  em  função da relação 
temperatura-viscosidade. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 120 °C nem exceder 177 
°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C acima da temperatura do 
cimento asfáltico, sem ultrapassar 177 °C. A carga dos caminhões deve ser feita de maneira a evitar 
segregação da mistura dentro da Caçamba. O início da produção na usina só deve ocorrer quando todo o 
equipamento de pista estiver em condições de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora que 
pode acarretar em diminuição da temperatura da mistura com prejuízo da compactação. A mistura 
produzida deve ser transportada da usina ao local de aplicação, em caminhões basculantes atendendo 
ao especificado na norma ET-DE-P00/026 A (DER). As caçambas dos veículos devem ser cobertas 
com lonas impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a massa asfáltica da ação de chuvas 
ocasionais, da eventual contaminação por poeira e, especialmente, da perda de temperatura e queda de 
partículas durante o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na dianteira para não permitir a 
entrada de ar entre a cobertura e a mistura. O tempo máximo de permanência da mistura no caminhão 
é dado pelo limite de temperatura estabelecido para aplicação da massa na pista. 
O serviço de recapeamento será executado com espessura média de 3,0cm com CBUQ CAP50/70 e 
será aplicado com vibro acabador e a rolagem deverá ser feita com rolo pneumático e o fechamento 
com rolo liso (Tandem). 
A capa de rolamento recém acabada deve ser liberada ao tráfego somente quando a massa atingir a 
temperatura ambiente. 
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CONDIÇÕES GERAIS 
 
A respectiva obra será executada no regime de Empreitada Global. 
 
1 - SEGURANÇA: 
A contratada deverá providenciar todos os equipamentos de segurança para proteção individual e ou 
coletiva dos funcionários, assim como será também de responsabilidade da contratada a aquisição de 
todo e qualquer material necessário a higiene do trabalho, conforme legislação em vigor. Correrá por 
conta da contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução da obra e 
serviços contratados, bem como as indenizações que possam ser pagas à terceiros por fatos oriundos 
dos serviços contratados, ainda que  ocorridos  nas  vias públicas será de inteira responsabilidade da 
contratada. 
 
2 - INTERRUPÇÕES DO TRÁFEGO: 
A contratada será responsável pela interrupção do tráfego devendo satisfazer as normas municipais 
de trânsito assim com ao código estadual e federal, sendo que toda  e  qualquer exigência de placas, 
cones, sinais luminosos (noturnos) que se fizerem necessários para interrupção, desvio, sinalização 
provisória, etc. ocorrerão por conta da empresa contratada sem quaisquer ônus para a Prefeitura 
Municipal de Guapiara. 
 
3 - GARANTIAS: 
O projeto definiu a vida útil do pavimento em 5 anos, e assim a empresa contratada deverá apresentar 
termos de responsabilidades equivalentes a um período mínimo de 5 anos, durante este período a 
empresa manter-se-á responsável por todo e qualquer defeito que venha ocorrer no leito carroçável. 
Atribuímos que, desta forma, todo e qualquer prejuízo ligado aos defeitos destes leitos que foram 
reparados, ficarão sujeito a uma nova etapa de reparos a serem executados pela empresa contratada 
sem nenhum ônus a esta municipalidade. 
 
4 - OUTRAS OBSERVAÇÕES 
Todo material e mão de obra a ser utilizado nos serviços serão de responsabilidade da empresa 
contratada, assim como todos os equipamentos  de  segurança  e/ou  maquinários empregados nos 
serviços prestados. 
A empresa contratada deverá apresentar a relação do maquinário a ser utilizado na obra. 
 
 
5 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Recapeamento Asfáltico 
Objeto ‐ Recapeamento Asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente. (CBUQ). 
Área (m²) ‐ 1 
Local ‐ Vários trechos de ruas do município. 
Município ‐ Guapiara SP  
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 
ITEM REF. CUSTOS UNIT. SERVIÇO Unid Quant R$ / Unidade Total

1 RECAPEAMENTO  ÁSFALTICO 

1.1 54.01.410 Varrição de pavimento para 
recapeamento 

M2 1 R$ 0,59 R$ 0,59 

1.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante. M2 1 R$ 3,23 R$ 3,23 

1.3 54.03.210 Camada de rolamento em CBUQ M3 0,0328 R$ 759,10 R$ 24,90 

 

 TOTAL DOS SERVIÇOS - SEM BDI  R$ 28,72
Referência - CPOS VERSÃO 171 - sem desoneração Vigência: a partir de 01/11/17 

 
5.1 -  O valor máximo por metro quadrado de área recapeada estabelecido para a presente licitação é de 
R$ 28,72 (vinte e oito reais e setenta e dois centavos). 
 
 
 
Nivaldo Pucci 
Engenheiro Civil 
CREA 0600663870 
 
 
JUSMARA RODOLFO PASSARO 
Prefeita Municipal 
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ANEXO II 
 
 
 

MODELO 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 
 
 
 
 
Eu  (nome completo), representante legal da 
empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial n.º 
014/2018, da Prefeitura Municipal de Guapiara-SP, declaro sob as penas da Lei, que nos 
termos do parágrafo 6.º do art. 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a
 _(nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
 
 

 
  , de de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

(Nome, RG e assinatura do Representante Legal da empresa) 
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ANEXO III MODELO 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
A  empresa , com sede na , C.N.P.J. 
nº 
  ,  representada  pelo(a)  Sr.(a) ,  CREDENCIA 
o(a)  Sr.(a) ,  _   (CARGO),  portador(a)  do  R.G.  nº 
    e   C.P.F.   nº _, para representá-la 
perante o Município de Guapiara - SP em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
014/2018, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
 
 
_ , _ de _ de 2018. 
 
 
 
 
 

 
 

(Nome, RG e assinatura do Representante Legal da empresa) 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(a ser entregue fora dos envelopes) 

 
 
A 
Prefeitura Municipal de Guapiara Pregão Presencial nº 014/2018. 
 
A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as 
penas da lei que cumprem plenamente os requisitos de habilitação através dos 
documentos integrantes dos envelopes nº 02, sob pena de sujeição às penalidades 
previstas no Edital de Pregão Presencial nº 014/2018. 
 
Empresa:    
 

Representante legal: _   
 

Cargo: _ RG:      
CPF:   
 

Assinatura:    
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ANEXO V 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 638/2018 - Aditamento PREGÃO PRESENCIAL 
n° 014/2018 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
 
 
_ , CNPJ n° _
 Sediada 
  , DECLARA, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Presencial n° 
014/2018, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 
 
 
 
 
  , de _ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 

(nome completo do representante da empresa e assinatura) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP EDITAL DE 
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 
 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 
 
 
DECLARO  para  os  devidos  fins  e  sob  as  penalidades  da  lei,  que  a  empresa 
  , inscrita no CNPJ sob nº ,  
está enquadrada como  (microempresa/EPP), e cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 
49 da referida lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os 
previstos nos incisos do §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
_ ,     de 2018 
 
 
 
 
 

 

Nome do Declarante: 
CRC: 
 
 
 
 
 
 
Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 
credenciamento 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018 
 

Razão Social da Proponente: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 
Endereço: 
Bairro: Cidade: UF: 
CEP: Telefone: Email: 

 
 
 

Serviços de recapeamento asfáltico, incluindo os
serviços de usinagem e o fornecimento de
equipamentos e mão-de-obra para aplicação 

Valor por m² 
R$ 

 
 

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO 

Nome: CPF: 

Cargo: E-mail: 

 
DADOS BANCÁRIOS (Conta Jurídica) 

Banco: Agência: Conta: 

 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: De acordo com o edital 
 
 
 
 
Guapiara/SP, de de 2018 
 
 
 
_     
Carimbo e Assinatura 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
DE CONSUMO,  QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DE GUAPIARA/SP E A 
EMPRESA    
 
 

Pelo presente instrumento particular de contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.275/0001-88, com sede na cidade de 
Guapiara, Estado de São Paulo, na Rua Egidio Seabra do Amaral, nº 260, doravante denominada 
Contratante, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Jusmara Rodolfo Passaro, brasileira, casada, 
portadora da Cédula de Identidade nº _________ - SSP/SP  e CPF nº ___________________ , 
residente e domiciliado a Rua ________________, ___ na cidade de Guapiara, Estado de São Paulo e 
de outro lado, a empresa   , inscrita no CNPJ/MF nº   , Inscrição Estadual 
nº  , com sede na Rua  , nº , na cidade de  /     , 
doravante denominada Detentora, representada neste ato pelo Sr (a).   , portador da Cédula 
de Identidade nº  -      /       e CPF nº  , residente na Rua  ,  
nº  – Bairro  , na cidade de 
  / , firmam a presente Ata de Registro de Preços, cuja celebração foi autorizada no 
procedimento licitatório administrativo n.º 638/2018 - Aditamento, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 014/2018, doravante denominado Procedimento. Os contraentes enunciam as 
seguintes cláusulas e condições, que regerão a presente Ata de Registro de Preços em harmonia com 
os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente as Leis Federais n. º 8.666/93, 
10520/02 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, 
subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações. 
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 – Constitui-se objeto deste instrumento o Registro de Preços pelos serviços de recapeamento 
asfáltico, incluindo os serviços de usinagem e o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para 
aplicação no Município de Guapiara/SP para atender as necessidades do município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ANEXOS 
2.1. Ao presente instrumento integram os documentos abaixo discriminados, dele fazendo parte 
indissociável como se transcritos aqui estivessem,  para  serem  estritamente  observados  e cumpridos: 
a) O Edital e demais documentos relativos à Licitação; 
b) A proposta da registrada constante processo do Pregão n.º 014/2018 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO 
3.1 - A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ (_ ) por 
metro quadrado, conforme proposta da Contratada no Procedimento. 

 
CLÁUSULA QUARTA: DA DESPESA 
4.1 - Os recursos para a execução do objeto do presente contrato advirão da Fazenda Pública do 
Município de Guapiara e serão deduzidos do orçamento relativo ao exercício de 2018, das seguintes 
dotações orçamentárias: 
xxx. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 
 O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 28 (vinte e oito) dias após as medições e 
emissão da nota fiscal. 
 No ato do pagamento serão efetuadas as retenções dos valores devidos, de acordo com a 
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legislação em vigor. 
 As notas fiscais deverão ser emitidas separadas por órgão e por fonte de recurso, de acordo com 
cada Autorização de Fornecimento (AF) expedida, se for o caso. 
 Não serão aceitas, em hipótese alguma, notas fiscais de serviços não executados. 
 A nota fiscal não aprovada pela Prefeitura será devolvida à empresa contratada para  as correções 
necessárias, com as informações que motivaram sua rejeição. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO 
6.1 - O prazo da presente Ata de Registro de Preços será de 12 meses a partir de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO 
 - Cabe ao Contratante, a seu critério e através de servidor designado pelo Prefeito deste município, 
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução das obrigações e do 
desempenho da Contratada, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 - A Detentora declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pelo Contratante. 
 - A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada  restringem  a responsabilidade 
integral e exclusiva da Detentora quanto à integridade e à correção da execução das prestações a que 
se obrigou suas conseqüências e implicações perante terceiros, próximos ou remotos. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES 
 Durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante que tiver seus preços 
registrados, ficará obrigado ao fornecimento dos serviços; 
 O Departamento de Obras e Engenharia do município agendará antecipadamente com a contratada, 
os serviços a serem executados, sendo que esta estará obrigada a executar os serviços agendados com 
até 7 (sete) dia úteis de antecedência e atender as solicitações de no mínimo 
1.000 m² (um mil metros quadrados). 
 O Departamento de Obras e Engenharia solicitará ao Setor de Licitações, a expedição da 
“Autorização de Fornecimento” para contratação dos serviços, que substituirá o Termo de Contrato e 
da qual constarão a quantidade estimada, a data de expedição, o número do empenho e os preços 
unitários e totais. 
 A empresa contratada ficará responsável civil e criminalmente pela qualidade e execução dos 
serviços que executar, por si ou por seus prepostos, sendo ainda de sua responsabilidade: 
a) Contratação  de  pessoal  e  de  profissionais  técnicos,  bem  como  pelos  encargos  
trabalhistas, tributários e previdenciários e demais despesas decorrentes da prestação dos serviços; 
b) Apresentar, sempre que solicitado pela Prefeitura, todos os documentos referente  à 
comprovação de registro dos seus empregados e comprovação de recolhimento de encargos trabalhistas, 
previdenciários e quaisquer outros solicitados; 
c) Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT e demais normas aplicáveis 
à espécie, atendendo às determinações da Prefeitura e utilizando pessoal devidamente habilitado; 
d) Atender todas as normas ambientais aplicáveis; 
e) Despesas com alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários; 
f) Despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras decorrentes da prestação 
dos serviços; 
g) Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo município exclusivamente para a 
realização dos serviços objeto desta licitação, guardando sigilo quanto às informações a que tiver 
acesso no exercício do trabalho; 
h) Fornecer todos os materiais, ferramentas e  equipamentos necessários para  a realização  dos 
serviços; 
i) Fornecer uniformes e EPIs para seus funcionários; 
j) Executar os serviços de forma que cause o menos transtorno possível, tomando todas as medidas 
de segurança necessárias, inclusive com a sinalização da área; 
k) Apresentar, caso seja solicitado  pela Prefeitura, ensaios de teor de betume, de controle de 
temperatura da massa asfáltica e outros relativos à execução dos serviços, se for ocaso. 
 Nenhum vínculo decorrerá da prestação dos serviços entre os funcionários da contratada e a 
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Prefeitura. 
 A obra poderá ser objeto de transferência ou de subcontratação somente em parte, mediante prévia 
e expressa autorização da CONTATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 
 - Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na execução, execução imperfeita, mora na 
execução ou inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e 
suas alterações, a saber: 
 advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais 
tenha a Contratada concorrida diretamente. 
 multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de no caso de descumprimento no prazo de 
entrega/ou troca do objeto deste contrato, que incidirá sobre o valor da obrigação não cumprida. 
 multa de 10% (dez por cento), decorrente da inadimplência contratual ou parte da obrigação não 
cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova assinatura de Ata de 
Registro de Preços. 
 suspensão temporária ao direito de licitar com a Detentora, bem como o impedimento de com ela 
contratar, pelo prazo de 2 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de 
Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento; 
 declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o 
Município de Guapiara-SP, que será concedida sempre que a Detentora ressarcir a Administração dos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos. 
 As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a 
sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 
Contratante. 
 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 
 – A Presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas no artigo 
78 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela Lei e no ato convocatório. 
 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do Procedimento Licitatório, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas na presente ata por parte da 
REGISTRADA assegurará à PREFEITURA o direito de  dá-la  por  rescindida,  mediante notificação, 
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 
 Fica ao critério da PREFEITURA declarar rescindida a presente ata, nos termos desta cláusula 
ou aplicar as penalidades de que tratam a cláusula posterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS RESPONSABILIDADES 
 - A Detentora assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução das obrigações pactuadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que 
sejam causados ao Município ou a terceiros. 
 - Eventuais danos serão ressarcidos ao Município no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas de notificação administrativa à Detentora, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) sobre 
o valor do Contrato, por dia de atraso. 
 - O Município não responderá por quaisquer ônus, direitos, ou obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução da presente Ata de 
Registro de Preços, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Detentora. 
 - O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora com 
terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Detentora, de seus  empregados, prepostos ou 
subordinados. 
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 - A Detentora deverá manter, durante toda a execução da presente Ata de Registro de Preços, as 
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
12.1 - Constituirá encargo exclusivo da Detentora o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização desta Ata de Registro de  Preços  e  da  execução  de  seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS TRIBUTOS E DESPESAS: DO REAJUSTE 
 O registrado vencedor fica obrigado a executar os serviços no preço avençado, podendo tais 
valores, justificadamente, ser objeto de  reequilíbrio econômico-financeiro, para  menos ou  para mais; 
 As empresas que pleitearem o reequilíbrio econômico-financeiro deverão comprovar através de 
documentos, tais como tabelas de preços de órgãos oficiais, notas fiscais de aquisição de produtos, 
serviços, transportes e outros insumos, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do 
respectivo pedido; 
 
Se,  através  de  pesquisas  dos  preços  praticados  no  mercado,  a  Administração  verificar  que  houve 
redução  dos  preços,  poderá  convocar  os  contratados  para  negociar  a  redução  dos  preços  visando 
restabelecer o equilíbrio econômico‐financeiro; 
 O licitante vencedor poderá, a critério da Administração, ter a Ata de Registro de Preços 
cancelada, desonerando-se de compromisso ajustado, quando ficar efetivamente comprovado o 
desequilíbrio  econômico-financeiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 - Em 05 (cinco) dias, contados de sua assinatura, o Município providenciará a publicação dos preços 
registrados nos termos da Lei Orgânica e no site oficial www.guapiara.sp.gov.br. 
 – Os preços registrados serão publicados trimestralmente nos termos da Lei Orgânica e no site 
oficial www.guapiara.sp.gov.br, para orientação da administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 
15.1 - O foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito – Estado de São Paulo, excluído 
qualquer outro. Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
Guapiara,          de de 2018. 
 
-------------------------------------- ------------------------------------------- 
Prefeita Municipal Detentora da Ata 
 
 
Testemunhas: 
 
1-    
 
2-    
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

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

 
 
 
 

  
 
 
 


