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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

CONCORRÊNCIA N.º 0001/2017 
PROCESSO Nº 0086/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO FDE - 2013/01956, NA RUA 
ROUXINOL, S/N, JD. NOVO AMÉRICO. 
 
 
Denominação:_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

CNPJ nº: ____________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

e-mail:____________________________________________________________  

Cidade: ________________________________________ Estado: ____________  

Telefone: ______________________________________ Fax: _______________  

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

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2017 
 
 
 

Assinatura  
 
 
 

Senhor Licitante,  
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações, por 
meio do e-mail licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 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.  
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CONCORRÊNCIA  

EDITAL N.º 0001/2017 PROCESSO Nº 0086/2017  
 
O Prefeito do Município de AMÉRICO BRASILIENSE SP, no exercício de sua competência legal, faz 
saber que, conforme requisição do Departamento de Engenharia, determinou a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade de CONCORRÊNCIA, nos termos e condições deste Edital, com fundamento 
na Lei Federal 8.666 de 21.6.1993, alterada pelas leis 8.883 de 8.6.1994, 9.032 de 28.04.1995 e 9.648 de 
27.5.1998 e 9.854 de 27.10.1999, e demais normas administrativas legais em vigor, a saber: 
 
Os Envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO e de PROPOSTAS DE PREÇOS poderão ser 
entregues na recepção de Prefeitura de Américo Brasiliense ou diretamente à Comissão de Licitações no 
início da sessão pública que será realizada no dia 16 de novembro de 2017, às 14h30 na sala de reuniões 
da Prefeitura, Av. Eugênio Voltarel, nº25 – Centro. 
 
I - OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 
CRECHE MODELO FDE - 2013/01956, NA RUA ROUXINOL, S/N, JD. NOVO AMÉRICO, de acordo 
com as especificações e condições constantes neste Instrumento Convocatório e em seus Anexos, que 
fazem parte deste Edital. 
 
Julgamento: Para efeito de julgamento e classificação será considerado o menor preço global. 
Regime de execução: Empreitada por preço unitário. 
 
1.2. Compõem o presente Edital: 
 
ANEXO I - Modelo declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 
ANEXO II - Modelo de atestado de visita 
ANEXO III - Minuta de contrato 
ANEXO IV - Normas de segurança do trabalho 
ANEXO V - Termo de ciência e de notificação 
ANEXO VI – Arquivos de 1 a 13 
1 - Cronograma 
2 – Levantamento Planialtimétrico 
3 – Localização 
4 – Manual Placa de obra 
5 – Memorial Terreno 
6 – Parecer Técnico – Solo e Fundação 
7 – Planilha orçamentária 
8 – Relatório sondagem 
9 – Projetos Arquitetônicos (13 arquivos) 
10 – Projetos de Combate a incêndios (4 arquivos) 
11 – Projetos Elétricos (10 arquivos) 
12 – Projetos Estruturais (8 arquivos) 
13 – Projetos Hidráulicos (5 arquivos) 
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II - RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Esta licitação está aberta a todos os concorrentes que se enquadrem nos ramos de atividades 
pertinentes à plena execução das obras e serviços componentes do objeto da presente licitação.  
2.2. Estão impedidas de participar de qualquer fase deste processo licitatório: 
2.2.1 - os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Pública do Município de 
Américo Brasiliense, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 
2.2.2 - os declarados inidôneos pela Administração Pública do Município de Américo Brasiliense, o que 
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o 
seu controle e as fundações por ela instituídas e mantidas, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que sejam reabilitados perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
 2.2.3 - os que estiverem em regime de falência, concordata, dissolução, liquidação ou concurso de 
credores; 
 2.2.4 - empresas em forma de consórcios; 
 2.2.5 - os interessados impedidos nos termos do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
2.3. A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante: 

2.3.1 a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste 
edital e em seus anexos; 

2.3.2 a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; 
2.3.3 a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo. 
 

III - VISITA TÉCNICA 
 

3.1. Os interessados em participar desta licitação deverão efetuar a vistoria prévia no local onde serão 
executados os serviços, acompanhados por preposto da Prefeitura.  
3.2. As visitas realizar-se-ão em dias e horários a serem previamente agendados com o Departamento de 
Engenharia pelo telefone (16) 3393-9602.  
3.3. Esta vistoria tem como finalidade a verificação das condições locais, para avaliação da quantidade e 
natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do objeto da licitação, forma e 
condições da prestação dos serviços, meios de acesso aos locais e para a obtenção de quaisquer outros 
dados que julgarem necessários para a preparação de sua proposta.  
    3.3.1. No ato da visita, os representantes dos licitantes deverão se apresentar no local, data e hora pré-
agendados, munidos do modelo de Atestado de Visita, previamente preenchido com seu nome completo, 
razão social da empresa, CNPJ/MF e assinatura do representante legal da proponente que representa. 
3.4. A visita deverá ser realizada por, pelo menos, um representante da proponente, sendo que a Prefeitura 
não se responsabilizará pela falta de formação ou inexperiência da pessoa preposta designada em avaliar 
as condições da obra.  
3.5. Após a visita, o representante receberá a assinatura do preposto da Prefeitura no referido atestado, o 
qual deverá compor os documentos para habilitação. 
 

IV – CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
 

4.1. Para o exercício dos atos referentes à Sessão Pública da Licitação, faz-se necessário a apresentação 
de representante devidamente instruído com poderes para a participação ativa no certame, com indicação 
do nome, cargo e número do documento que comprove a identidade do representante. 
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   4.1.2. O documento solicitado poderá, a critério do representante legal da empresa, ser substituído por 
procuração pública. 
   4.1.3. Caso o participante seja titular da licitante, deverá apresentar documento que comprove sua 
capacidade para representá-la. 
  4.1.4. O representante da licitante deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto. 
   4.1.5. A não apresentação ou incorreção nos documentos apresentados não inabilitará a licitante, mas 
impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente nas respectivas sessões, cabendo 
tão somente ao o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, desde que não interfira na sua 
realização. 
   4.1.6. A documentação apresentada por Representante legal, deverá ser apresentada à Comissão 
Permanente de Licitações, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retido e 
juntado aos autos.  
   4.1.7. Será admitido apenas um (01) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma empresa isoladamente. 
4.2 Apresentação dos envelopes 
  4.2.1. Deverão ser apresentados 2 (dois) envelopes, entregues fechados e indevassáveis, sobre cujas 
bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante da licitante, para convalidar a não 
violação de sua abertura oficial, sendo: 
 
Envelope n.º 01 – Documentos para Habilitação 
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
Concorrência 0001/2017 
Dia e hora do encerramento do certame 
Razão social e endereço completo e CNPJ/MF do Licitante 
 
Envelope n.º 02 – Proposta. 
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
Concorrência 0001/2017 
Dia e hora do encerramento do certame 
Razão social e endereço completo e CNPJ/MF do Licitante 
 

V - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

5.1. A fase de habilitação consiste na comprovação, pelo licitante, mediante a apresentação dos 
documentos abaixo relacionados, de sua qualificação para participar da presente licitação. 
   5.1.2.Habilitação Jurídica, conforme o tipo da sociedade proponente 
       5.1.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. 
      5.1.2.2.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. Documentos emitidos em outros países devem ser autenticados pelo respectivo consulado e 
traduzidos para o Português por tradutor juramentado. 
 
5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
  5.2.1. Prova de inscrição ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF. 
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  5.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
  5.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições 
sociais previstas nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 
  5.2.4. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda e Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela 
Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou não incidência assinada pelo representante 
legal da licitante, sob as penas da Lei; 
   5.2.5. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela 
Secretaria Municipal de Finanças, da sede do licitante, relacionados à atividade profissional. 
  5.2.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tratando-se de 
pessoa jurídica, por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 
  5.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedido pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho (TRTs), que servirá para a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e 
filiais. 
 
5.3. Qualificação Econômico-Financeira 
   
5.3.1 Conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, o capital integralizado 
mínimo fica fixado em R$ 188.900,00 (cento e oitenta e oito mil e novecentos reais), que corresponde a 
aproximadamente 10% do valor estimado da contratação que é de R$ 1.889.033,90 (um milhão, 
oitocentos e oitenta e nove mil, trinta e três reais e noventa centavos). 
5.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa 
situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, indicando a data de atualização, obedecido ainda o seguinte: 
    5.3.2.1. Sociedade por Ações: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, acompanhados da Ata de Aprovação devidamente arquivada no registro competente e publicados 
no Diário Oficial. 
    5.3.2.2. Os demais tipos de sociedades que não são obrigadas a publicar suas demonstrações contábeis 
deverão apresentar: 
    5.3.2.3. Cópia legível e autenticada das páginas do Diário Geral onde foram transcritos o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do exercício, com as assinaturas do representante da empresa 
e do contador responsável e; 
    5.3.2.4. Cópia autenticada dos termos, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de 
Registro, de Abertura e Encerramento do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço Patrimonial e a 
Demonstração do Resultado do exercício. 
   5.3.2.5. No caso da empresa constituída no exercício em curso, elaborar "Balanço de Abertura", 
contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do Contador, dispensada neste caso os 
Termos. 
   5.3.2.6. Para comprovação dos índices econômicos- financeiros deverá o licitante apresentar em uma 
via o seguinte demonstrativo: 

 
Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um) , Índice de Endividamento (IN) menor ou igual a 0,50 
(cinquenta centésimos)  e Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1 (um), calculados da seguinte 
forma: 
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             ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------------------- 

             PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
 
 

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
IN = ----------------------------------------------------------------------------- 

   ATIVO TOTAL 
 

  ATIVO CIRCULANTE  
LC = ------------------------------------------------------ 

           PASSIVO CIRCULANTE 

 
5.3.3.  Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.    
5.3.3.1. Na hipótese de haver mais de um cartório distribuidor, a licitante deverá apresentar certidão 
negativa de cada cartório enumerado. 
 
5.4 Qualificação Técnica 
 
5.4.1 - registro ou inscrição na entidade profissional competente, bem como prova de regularidade da 
Empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao CREA. 
 
5.4.2 - atestado de visita técnica firmada pelo engenheiro responsável do Município, de que a empresa 
efetuou prévia e obrigatória visita por amostragens aos locais onde se realizarão os serviços, e que não 
foram observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças que compõem o Edital. 
 
5.4.3 - declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto, bem como, de 
todas as informações necessárias para a elaboração de sua proposta.  
 
5.4.4 – atestado(s), em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução de serviços com características semelhantes de complexidade tecnológica e 
operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, bem como, a respectiva Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) em nome do engenheiro civil responsável. 
 
5.4.5 – Atestado(s), em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução de serviços com características semelhantes de complexidade tecnológica e 
operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação; desde que atendido o percentual mínimo 
de 50% da execução pretendida neste certame. 
 
5.4.5.1- Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do responsável técnico, sendo considerada como 
parcelas de maior relevância os seguintes itens do “Relatório do Orçamento de Obras”: 
 
5.4.5.1.1 - ALVENARIA (ITEM 4): O cuidado na execução se faz necessário já que a alvenaria está 
prevista para ser aparente, sendo assim, a qualidade dos tijolos, espessura da argamassa de assentamento e 
prumo das paredes necessitam de acompanhamento técnico especializado. 
 
5.4.5.1.2 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ITEM 8): O sistema conta com a execução de 
reservatório de anéis pré-moldados de concreto armado com capacidade de reservação de 30m³ e 
necessita de uma execução acompanhada, não só do reservatório, mas também de toda a instalação 
hidráulica. 
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5.4.6 - indicação de instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para 
realização do objeto da Licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
5.4.7 - declaração de que apresentará uma das garantias prevista no artigo 56 da Lei 8.666/93, garantia 
esta de 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, na hipótese de lhe ser adjudicado o objeto e 
antes da assinatura do respectivo contrato, sob pena de perda do direito de assinatura do contrato, sem 
direito a reclamar qualquer indenização ou ressarcimento. 
 
5.4.8 - declaração de que a proponente licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar, por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, suas Autarquias ou 
Fundações. 
 
5.5 – Outros Documentos de Habilitação 
5.5.1. Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
5.5.2. Declaração de que conhece e aceita as todas as condições desta licitação, objeto do certame 
licitatório, estando apto a apresentar a proposta financeira. 
 
5.6. Observações Gerais. 
5.6.1. Todos os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados no original, em cópia 
autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda extraídos de “sites” 
oficiais na internet com validade na data limite de apresentação dos envelopes.  
5.6.2. Os documentos emitidos através de sistema eletrônico terão sua aceitação condicionada à 
verificação de autenticidade via internet. 
5.6.3. Os documentos deverão estar em nome da proponente e, preferencialmente, com o número do 
CNPJ/MF e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue: 

5.6.3.1 Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 
5.6.3.2 Se a proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

5.6.3.3 Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar em lei 
ou no próprio documento será considerado 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

5.6.3.4 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” expedidos por 
quaisquer órgãos em substituição aos documentos exigidos neste edital e seus anexos. 

 
VI - PROPOSTA COMERCIAL 

 
6.1. O envelope deverá conter: 

6.1.1 A proposta propriamente dita, única, em português, sem rasuras, emendas ou ressalvas em 
seus itens essenciais devendo, de preferência, ser preenchida mecanicamente em papel 
timbrado da empresa, conforme Proposta Comercial, contendo os seguintes dados: 

6.1.1.1 Razão social, endereço, número do telefone, do fac-símile e do CNPJ/MF. 
6.1.1.2 Preço Total para execução da obra expresso em moeda corrente do país, com duas casas 

decimais, devendo estar inclusos, todos os custos de insumos, despesas diretas, indiretas, 
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encargos e tributos relacionados com a execução do objeto do contrato, não importando sua 
natureza. 

6.1.1.3 O Valor Total resultante da licitação com Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) incluso 
deve ser igual ou inferior ao valor aprovado nas planilhas do setor competente da prefeitura. 

6.1.1.4 Data, identificação e assinatura do representante legal da empresa ao final da proposta e 
rubrica nas demais folhas. 

6.1.1.5 Planilha Orçamentária com as descrições dos componentes do preço total ofertado, com 
preenchimento dos valores unitários pertinentes. 

6.1.1.6 Os itens da planilha da Prefeitura e seus respectivos quantitativos não poderão ser 
modificados. 

6.1.1.7 Todas as folhas da Planilha Orçamentária, devidamente identificadas com a Razão Social da 
empresa, deverão estar assinadas pelo seu representante legal e por engenheiro legalmente 
habilitado na especialidade, com a indicação do nome, número da carteira e registro no 
CREA. 

6.1.1.8 Cronograma Físico-Financeiro da Obra. 
 

VII - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

7.1 A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 
43 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
7.2. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão, constarão 
obrigatoriamente da respectiva ata.  
7.3. De todas as reuniões públicas, a Comissão Permanente de Licitações lavrará ata circunstanciada, a ser 
assinada pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes que assim o desejarem.  
7.4 Havendo acordo de todos, e mediante lavratura em ata, os licitantes presentes poderão nomear apenas 
alguns entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na fase de habilitação, seja na de 
julgamento das propostas.  
7.5. Em não havendo consenso dos licitantes, por força da influência dos princípios da eficiência, 
razoabilidade e proporcionalidade, a Comissão de Licitação fará a escolha através de sorteio. 
7.6 É facultado à Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações ou autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da 
proposta, conforme artigo 43, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93.  
7.7. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Instrumento, em ato público, a Comissão 
Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações iniciará os trabalhos examinando os envelopes 
“Documentos” e “Proposta”, os quais serão examinados e rubricados pelos seus membros e pelos 
licitantes presentes. 
 

VIII - ABERTURA DO ENVELOPE N.º 01 E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 
 

8.1. A fase de habilitação consiste na abertura dos envelopes “Documentos”, conferência e exame da 
documentação neles contidas. 
8.2 Serão inabilitados os concorrentes que não apresentarem quaisquer dos documentos exigidos na forma 
do Capítulo “V” e seguintes deste Edital ou os que apresentarem com adulterações, falsificações, 
emendas, rasuras ou, ainda, com seu prazo de validade vencido. 
8.3. A inabilitação será devidamente justificada pela Comissão de Licitações e impedirá o concorrente de 
participar da fase subsequente.  
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8.4 Se as circunstâncias permitirem, a Comissão Permanente de Licitações efetuará a conferência dos 
documentos e promoverá o julgamento na própria reunião de abertura.  
8.5 Em seguida, a Comissão divulgará o resultado do julgamento e, se estiverem presentes todos os 
representantes legais dos licitantes ou havendo desistência de todos os concorrentes da intenção de 
interpor recurso, mediante manifestação formal, será dada continuidade à reunião, com a abertura dos 
envelopes 02 - "Proposta".  
8.6 Caso contrário, a conferência e o julgamento serão realizados em sessão reservada e o resultado será 
divulgado na página oficial da Prefeitura, na Internet e publicado no Diário Oficial do Estado, abrindo-se 
prazo de cinco (5) dias úteis para interposição de recursos, contado a partir do primeiro dia útil 
subseqüente ao da publicação. 
8.7 Havendo interposição de recurso, a data de abertura do envelope 02 – “Proposta” será comunicada, 
posteriormente, da mesma forma do item anterior.  
8.8. Caso não se proceda na mesma sessão à abertura dos envelopes 02 - "Proposta", estes serão 
rubricados pelos membros da Comissão de Licitações e pelos representantes dos concorrentes que 
desejarem, para guarda em local seguro. 
8.9 Os envelopes 02 - "Proposta" das empresas inabilitadas ficarão sob a guarda da Comissão até que se 
expire o prazo para interposição de recursos e consequente decisão, os quais poderão ser retirados pelos 
interessados mediante recibo. 
8.10 Após expirado o prazo para interposição de recursos, se não forem retirados dentro de cinco (05) 
dias, os envelopes serão inutilizados.   
8.11 Caso todos os licitantes sejam inabilitados, a PREFEITURA poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, excluídas das causas que ensejaram a 
inabilitação. 
8.12 Todos os concorrentes serão comunicados, via fax ou por meio eletrônico, do dia, hora e local para 
entrega e abertura dos novos envelopes. 
 

IX - ABERTURA DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
 

9.1 Os envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados serão abertos, a seguir no mesmo local, ou em dia e 
hora designados pela Comissão.  
9.2 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelos licitantes 
ou seus representantes presentes. 
9.3 Após a leitura dos preços e condições oferecidas, a Comissão Permanente de Abertura e Julgamento 
de Licitações declarará encerrada a reunião informando que as propostas serão analisadas posteriormente. 
9.4 Havendo possibilidade, as propostas serão analisadas na própria sessão de abertura, sendo que se 
estiverem presentes todos os representantes legais das licitantes, o prazo para interposição de recurso será 
iniciado no primeiro dia útil subsequente ao da comunicação. 
9.5 Na hipótese de estarem presentes todos os representantes legais dos licitantes e havendo desistência 
da intenção de interpor recurso, mediante manifestação formal, o processo será encaminhado à autoridade 
superior para homologação e adjudicação do objeto. 
9.6 Desta fase será lavrada ata circunstanciada, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma. 
 

X - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
10.1Serão desclassificadas as propostas que: 

10.1.1 Estiverem preenchidas em papel de fac-símile. 
10.1.2 Não atenderem as exigências legais e as deste Edital no todo ou em parte 
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10.1.3 Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero 
10.1.4 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, bem como proposta 

alternativa. 
10.1.5 Apresentarem preço total superior ao estimado pela PREFEITURA ou manifestamente 

inexequíveis, conforme artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666 alterado pela Lei Federal n.º 9.648 
de 27/05/98 

10.2 A Comissão de Licitação, antes de desclassificar qualquer proposta por preço manifestamente 
inexequível, intimará o licitante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias úteis contados da data da 
intimação, a composição de custos e promoverá diligência para verificação da compatibilidade do preço 
proposto com a planilha da Prefeitura. 
10.3 As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram o valor 
total orçado, procedendo-se às correções nos casos de eventuais erros encontrados. 
10.4 O valor estabelecido na proposta será ajustado de acordo com o valor corrigido pela Comissão, que 
terá como critério o menor preço encontrado. 
10.5 A licitante que não aceitar as correções efetuadas terá sua proposta desclassificada. 
10.6 As propostas apresentadas neste certame serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias, sendo 
que as empresas que consignarem prazo inferior terão a sua proposta desclassificada.  
10.7 As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas pela Comissão pelo critério de menor preço 
global, considerando-se a soma do preço total para a execução da obra e para a prestação dos serviços de 
operação. 
10.8 A classificação se fará por ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. 
10.9 No caso de empate, o objeto do certame será adjudicado à licitante vencedora do sorteio realizado 
em ato público, para o qual serão convocados os licitantes empatados, através de publicação no Diário 
Oficial do Estado, nos termos do artigo 45 § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93.  
10.10 A classificação e o julgamento serão disponibilizados na página oficial da Prefeitura na Internet e 
publicados no Diário Oficial do Estado, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de 
recursos, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação.  
10.11 A classificação das propostas só produzirá efeito após a homologação e adjudicação pelo Sr. 
Prefeito. 
10.12 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a PREFEITURA poderá fixar aos licitantes o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, excluídas das causas que ensejaram a 
desclassificação. 
10.13 Todos os concorrentes serão comunicados, via fax, do dia, hora e local para entrega e abertura dos 
novos envelopes. 
 

XI - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1 A obra deverá ser executada no prazo e condições estipulados neste edital e seus anexos. 
 
11.2 – Condições para assinatura do contrato 
11.2.1 A adjudicatária terá cinco (5) dias úteis para assinar o Contrato, através de convocação efetuada 
pelo Departamento de Compras e Licitações do Município, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
11.2.2 O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que 
ocorra motivo justificado pela parte e aceito pela Administração. 
11.2.3 Será de total responsabilidade da licitante vencedora as despesas e providências inerentes à 
assinatura do Contrato. 
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11.2.4 É facultada à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas condições 
do artigo 64, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
11.2.5 O convocado deverá providenciar até o segundo (2º) dia útil que anteceder a assinatura do 
Contrato, em original ou por processo de cópia autenticada em cartório: 
11.2.5.5 A garantia contratual de acordo com o previsto no subitem 11.8. deste Edital. 
11.2.5.6 Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, atestando que todos os materiais, 
acessórios e equipamentos empregados na execução das obras e nos serviços de operação serão de 
primeira qualidade, terão certificados de garantia e obedecerão, rigorosamente, as determinações exigidas 
pelas normas de segurança e Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, além daquelas 
definidas pela Prefeitura.  
  11.2.5.7 Documento dirigido ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho – SESMT da Prefeitura, solicitando a programação para treinamento e integração dos 
funcionários, devidamente vistado e com a data agendada pelo SESMT. 
11.2.6 Todos os documentos apresentados na licitação que estejam com o prazo de validade vencidos na 
data da assinatura do Contrato. 
11.3 Vigência do contrato: 
11.3.1 A vigência do contrato será até o Recebimento Definitivo que deverá ocorrer após o encerramento 
do prazo para operação do sistema e conforme demais disposições contratuais e legais. 
11.4 Medições 
11.4.1 As medições serão realizadas de acordo com a previsão do cronograma físico-financeiro e 
conforme estabelecido em contrato.  
11.5 Condições de pagamento 
11.5.1 O pagamento será efetuado conforme disposto no Contrato. 
11.6 Reajuste: 
11.6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. 
11.6.1.1 Ultrapassando esse período, o reajuste poderá ser concedido conforme estabelecido no 
instrumento de contrato. 
11.7 Equilíbrio econômico-financeiro: 
11.7.1 Na hipótese de alterações econômicas fundamentais prevalecentes durante a execução do contrato, 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser estabelecida conforme disposições legais e 
contratuais. 
11.8 Garantia Contratual 
11.8.1 A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia, conforme art. 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
o montante de 5% (cinco por cento) do valor total da obrigação, podendo optar por uma das seguintes 
modalidades:  

11.8.1.1 Caução em dinheiro ou título da dívida pública;  
11.8.1.2 Fiança bancária; 
11.8.1.3 Seguro-garantia.  

11.8.2 Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
11.8.3 A garantia, quando efetuada através de Fiança Bancária, deverá ser formalizada mediante a 
apresentação de Carta de Fiança emitida por banco regularmente constituído. 
11.8.4 A garantia, quando ofertada através de Seguro Garantia, deverá ser formalizada mediante 
apresentação de Apólice de Seguro, onde conste a PREFEITURA como beneficiário. 
11.8.5 Quando a garantia contratual for prestada na modalidade Fiança Bancária ou Seguro Garantia, o 
prazo de validade deverá perdurar até o cumprimento do Termo do Contrato. 
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11.8.6 A garantia prestada, quando por prazo determinado, deverá ser renovada enquanto perdurar o 
Termo do Contrato. 
11.9 Condições de recebimento 
11.9.1 O objeto da licitação deverá ser recebido conforme estabelecido no contrato.  
11.9.2 Fiscalização 
11.9.2.1 Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução da obra e 
serviços de operação, objeto da licitação, a Administração, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução, conforme 
disposto no Contrato. 
11.9.3 Penalidades  
11.9.3.1 As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas aos licitantes e à contratada, conforme o 
caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados a PREFEITURA e das sanções previstas no art. 87 da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 
11.9.4 Rescisão contratual 
11.9.4.1 A rescisão contratual obedecerá ao disposto no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e poderá ser 
aplicada conforme disposto no Contrato. 
11.9.5. Recursos administrativos 
  11.9.5.1 Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, os 
quais deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo, na sede da Prefeitura, de segunda à sexta-
feira, exceto feriados, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h – ininterruptos, dirigidos à Comissão 
Permanente de Licitação. 
Para efeitos de recurso administrativo, todos os pedidos de cópias deverão ser efetuados mediante 
requerimento formal do representante legal da empresa, dirigidos à Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura . 
As cópias requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em favor da 
Prefeitura, para reembolso dos serviços reprográficos.  
 
11.10 Recursos orçamentários  
11.10.1 Os recursos orçamentários relativos ao objeto da presente licitação estão consignados no Plano 
Plurianual, sendo que correrão à conta de recursos previstos na dotação Fichas: 303, 346 e 526, Natureza: 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, 
Unidade: 02.08.01 - ENSINO INFANTIL, 02.08.01 - ENSINO INFANTIL , 02.08.05 - FUNDEB - 
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, Funcional: 0040 - ENSINO INFANTIL, 0040 - ENSINO 
INFANTIL, 0039 - FUNDEB - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CRECHE/PRE. Poderá ser 
utilizadas fichas de recursos próprios para pagamentos de eventuais aditamentos ao contrato. 
 
11.11 Definições para obtenção de esclarecimentos. 
11.11.1 O Setor de Licitações prestará esclarecimentos sobre a licitação, até sua abertura, através do 
telefone (16) 3393 9600 Ramal 9644 e, ou diretamente no prédio Administrativo da Prefeitura. 
11.11.2 Os pedidos de esclarecimentos técnicos sobre a presente licitação só serão aceitos por escrito e 
desde que efetuados em até 5 (cinco) dias úteis da data fixada para entrega do envelope 02 – Proposta, 
atendendo aos seguintes requisitos: 

11.11.2.1 ser subscrita por representante legal ou procurador da empresa; 
11.11.2.2 ser apresentada diretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura ou enviada via postal para a 

Rua Eugênio Voltarel, 25, Américo Brasiliense/SP, CEP 14820-000, aos cuidados do Setor 
de Compras e Licitações. 

11.11.3 As consultas recebidas via postal terão como data de apresentação aquela em que o expediente foi 
recebido pela Prefeitura. 
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11.11.4 A posição adotada pela Prefeitura, face às dúvidas suscitadas, será encaminhada, via fax, a todas 
as empresas que enviarem o protocolo de retirada do edital e divulgada na página oficial da Prefeitura, na 
internet. 
11.11.5 Não serão fornecidas informações de forma diferente do disposto nos itens anteriores. 
 
11.12 Disposições Finais 
11.12.1 Além das disposições expressas neste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação vigente. 
11.12.2 A PREFEITURA manterá uma via impressa do Edital e seus anexos, no Setor de Compras, para 
consulta dos interessados. Poderão também ser consultados/obtidos na página oficial da Prefeitura na 
Internet, no endereço http://www.americobrasiliense.sp.gov.br  
11.12.3 A consulta da via impressa deverá ser feita no Setor de Compras da Prefeitura, de segunda à 
sexta-feira, exceto feriados, das 09h às 11h e das 14h às 17h. 
 

 
 

Américo Brasiliense, 04 de outubro  de 2017 
 
 
 

DIRCEU BRÁS PANO 
PREFEITO 
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CONCORRÊNCIA 
EDITAL N.º 0001/2017 PROCESSO Nº 0086/2017 

ANEXO I 
MODELO DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(papel timbrado da empresa) 
 
À Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP 
 
Concorrência n.° 0001/2017 
 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), declaro sob as penas da 
Lei que nos termos da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 que alterou dispositivos da Lei n.º 8.666, 
de 16 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, que a nossa empresa, encontra-se em situação 
regular no Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 
7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre aos menores de dezoito e qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
 

 
Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 

Data 
 

Identificação e assinatura do representante legal da empresa 
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CONCORRÊNCIA 
EDITAL N.º 0001/2017 PROCESSO Nº 0086/2017 

ANEXO II - MODELO DE ATESTADO DE VISITA 
(papel timbrado da empresa) 

 
Concorrência n.º 0001/2017 
 
Atestamos que a empresa.............................................................................................................., com sede 
na ..............................................................................................cidade ..................... estado ............., 
inscrita no C.N.P.J./M.F. n.º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representada  pelo  
Sr.................................................... ......................,  portador do R.G. n.º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _     CPF 
n.º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ realizou VISITA TÉCNICA no local das obras, com a  finalidade de verificação 
das condições locais, para avaliação da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos 
necessários à realização do objeto da licitação, forma e condições da prestação dos serviços, meios de 
acesso aos locais e para a obtenção de quaisquer outros dados que julgaram necessários para a preparação 
de sua proposta.  
 
 

Identificação e assinatura do representante legal da empresa 
 
 

Identificação e assinatura do(s) credenciado(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do representante da Prefeitura 
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ANEXO III - MINUTA CONTRATO 
CONCORRÊNCIA 0001/2017 

PROCESSO 0086/2017 
 
Pelo presente instrumento público, a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, CNPJ: 
43.976.166/0001-50, localizada, na Rua Eugênio Voltarel, 25, doravante designada Prefeitura, 
representada pelo Prefeito Municipal .......  e a empresa ..................., sediada na ............, n.º ...., na cidade 
de ............, estado de ......, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............ e Inscrição Estadual sob n.º ............, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ........., portador(a) da cédula 
de identidade R.G. sob n.º ................. e inscrito no C.N.P.F./MF sob n.º ......, têm entre si justo e 
contratado, em razão de licitação realizada na modalidade Concorrência, sob o n.º 0001/2017, 
devidamente homologada conforme fls. ... do Processo n.º 0086/2017 e mediante as cláusulas e condições 
a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1. A CONTRATADA obriga-se a executar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO FDE - 
2013/01956, NA RUA ROUXINOL, S/N, JD. NOVO AMÉRICO, de acordo com as especificações e 
condições constantes no Edital e em seus Anexos, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão 
de obra, conforme edital e proposta de fls. ...., que ficam fazendo parte integrante deste contrato. Além do 
fornecimento dos materiais, e mão de obra caberá à contratada, fornecer toda a infraestrutura logística de 
apoio, as placas de obra e demais dispositivos de sinalização e segurança de trânsito. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO 
2.1. O prazo para execução dos serviços é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos a contar da data de 
emissão da ordem de serviços, sendo que as condições para a execução do objeto do presente encontram-
se descritas no Edital de Concorrência nº 0001/2017 e seus Anexos, no Processo Administrativo nº 
0086/2017, em consonância com a proposta da CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte integrante 
do presente instrumento contratual, independentemente de transcrição. 
2.2. As obras somente terão início após a integração dos funcionários da CONTRATADA, promovido 
pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da Prefeitura. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
3.1.  O presente \ a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais. 
3.2. A eventual prorrogação de prazo será formalizada nos termos das condições prescritas na Lei 
Federal n.º 8.666/93.  
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO  
4.1. O valor do presente contrato constitui a importância total de R$ .................... (......................) 
4.2. As despesas decorrentes do presente contrato estão consignadas no orçamento vigente conforme 
Fichas: 303, 346 e 526, Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Unidade: 02.08.01 - ENSINO INFANTIL, 02.08.01 - ENSINO 
INFANTIL, 02.08.05 - FUNDEB - DESPESAS COM MANUTENÇÃO, Funcional: 0040 - ENSINO 
INFANTIL, 0040 - ENSINO INFANTIL, 0039 - FUNDEB - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - 
CRECHE/PRE. Poderá ser utilizadas fichas de recursos próprios para pagamentos de eventuais 
aditamentos ao contrato. 
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4.2.2. Para o exercício de 2017 foi alocado recurso no valor estimado de R$ 1.889.033,90. 
4.3. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do presente contrato, a despesa com a execução 
das obras correrá a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma 
natureza. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES REFERENTES ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL  
5.1. As medições serão realizadas mensalmente, devendo ser apresentadas, pela CONTRATADA, até 
o quinto (5º) dia útil do mês subsequente à execução de cada etapa da obra. 
5.2. As quantidades fixadas na planilha de orçamento destinam-se a permitir a uniformização das 
propostas, sendo que a CONTRATADA receberá pelos serviços e obras licitados, o valor resultante das 
quantidades efetivamente executadas, medidas com base nos preços unitários por ela propostos. 
5.3. As atividades eventualmente não previstas na planilha de orçamento da obra, julgadas 
indispensáveis para a perfeita execução dos serviços ou obras contratados, apenas poderão ser executados 
após terem seus preços unitários compostos pela CONTRATADA e aprovados pela Prefeitura. 
5.3.1. O orçamento terá como parâmetro, no que couber, a composição de preços elaborada pelo sistema 
SINAPI no mês base da proposta, e como limites as disposições legais. 
5.4. A medição deverá ser aprovada pela fiscalização da Prefeitura em até três (03) dias úteis, contados 
da data de apresentação da mesma. 
5.5. A devolução da medição não aprovada pela fiscalização, em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a CONTRATADA suspenda a execução das obras. 
5.6. A reapresentação de medição total ou parcialmente devolvida deverá ser efetuada em até dois (2) 
dias úteis após a comunicação da devolução pela Prefeitura. A reapresentação, além desse prazo, 
implicará automaticamente na sua transferência para o período de medição mensal imediatamente 
subsequente. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com a previsão do cronograma físico-financeiro, desde 
que todas as exigências técnicas e demais estipuladas no edital e neste contrato sejam obedecidas. 
6.2. Os pagamentos referentes às obras de construção civil, serão realizados de acordo com as 
medições realizadas e aprovadas. 
6.3. Os pagamentos serão efetuados na primeira sexta-feira após o quinto (5º) dia útil da entrega da 
nota fiscal, aceita pelo fiscal do contrato, por crédito em conta corrente, em nome da CONTRATADA. 
6.4. O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações 
assumidas decorrentes da contratação, após o fiel cumprimento ao art. 55, inc. XIII da Lei Federal n.º 
8.666/93 e mediante a entrega dos documentos abaixo relacionados, em original ou cópia autenticada em 
cartório, correspondentes ao mês de execução do contrato: 
6.4.1. Comprovantes de pagamentos dos salários dos funcionários alocados na obra e durante a operação 
do sistema, devidamente assinados pelos mesmos. 
6.4.2. Guia de recolhimento das verbas previdenciárias do Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS, devidamente quitada. 
6.4.3. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, devidamente quitada, 
acompanhada da GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 
6.4.4. Cópia das notas fiscais referentes aos equipamentos e móveis entregues. 
6.5. Na nota fiscal deverá constar: 
6.5.1. A modalidade e o número da licitação; 
6.5.2. O número do contrato; 
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6.5.3. Discriminação dos valores da mão de obra, materiais e equipamentos separadamente, em face do 
disposto na Instrução Normativa MPS/SRP n.º 3, de 14/07/05. 
6.5.4. O banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
6.6. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
6.7. Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa da Prefeitura, será imputada multa de 0,07% (zero 
vírgula zero sete por cento) ao dia, sobre o valor a ser pago. 
6.8. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente à execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas 
na Lei Federal n.º 8.666/93 e neste instrumento. 
6.9. O valor do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN será retido pela Prefeitura e 
recolhido aos cofres públicos do Município de Américo Brasiliense, conforme Lei Complementar n.º 156 
de 23/12/2003. 
6.10. A PREFEITURA promoverá a retenção da Seguridade Social, de acordo com a Instrução 
Normativa MPS/SRP n.º 3, de 14/07/05. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 
7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da legislação 
vigente. 
7.2. Ultrapassando esse período, contado da data limite para apresentação da proposta na licitação, 
poderá ser concedido reajuste do preço contratado, mediante requerimento formal da CONTRATADA. 
7.3. O requerimento deverá ser protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, dirigido ao PREFEITO MUNICIPAL.  
7.4. A não apresentação do requerimento no prazo estipulado caracterizará renúncia, por parte da 
CONTRATADA, ao direito de reajuste relativamente ao respectivo período aquisitivo. 
7.5. Na hipótese de concessão de reajuste, este será calculado com base na variação do IPCA-E, 
abrangendo o acumulado no período compreendido entre a data da proposta e o mês correspondente ao do 
implemento da anualidade. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
8.1. Na hipótese de alterações econômicas fundamentais prevalecentes durante a execução do contrato, 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser estabelecida tomando-se por base os índices 
de correções estabelecidos pelo governo federal. 
8.2. A solicitação deverá ser feita mediante requerimento formal acompanhado de documentos que 
comprovem o desequilíbrio, entregues no Protocolo da Prefeitura. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DA ASSOCIAÇÃO, CESSÃO, TRANSFERÊNCIA e 
SUBCONTRATAÇÃO 
9.1. É vedada à CONTRATADA a associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação que prejudiquem a execução deste contrato.  
9.2. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura 
durante a execução do contrato. 
9.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para a realização da obra e para a prestação dos 
serviços de operação, objeto deste contrato. 
9.4. Com relação a serviços e fornecimentos específicos, a subcontratação, se houver necessidade, 
somente poderá ocorrer com autorização expressa da Prefeitura. 
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9.5. Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer vínculo entre a Prefeitura e a 
subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsável pelo integral cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste instrumento. 
9.6.  A CONTRATADA deverá informar previamente à Prefeitura a subcontratação a ser realizada no 
curso da vigência deste Contrato, bem como qualquer substituição de subcontratada. 
9.7.  A CONTRATADA deverá diligenciar para a escolha de subcontratada que viabilize o 
cumprimento das exigências estipuladas neste Contrato e respectivos Anexos, devendo substituir, de 
comum acordo com a Prefeitura, a subcontratada que, de qualquer forma, impeça, dificulte ou prejudique 
o cumprimento do objeto contratual. 
9.8.  A CONTRATADA se obriga a inserir, no contrato que vier a celebrar com sua eventual 
subcontratada, cláusula estabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do objeto 
subcontratado.  
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por 
danos e prejuízos que causar à Prefeitura, coisa ou pessoa de terceiros em decorrência da execução da 
obra, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a Prefeitura, ressarcimento ou indenização que 
tais danos ou prejuízos possam causar. 
10.2. A CONTRATADA deverá: 
10.2.1. responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto do contrato, nos termos do Código Civil 
Brasileiro e legislação vigente e de acordo com as especificações contidas no edital; 
10.2.2. zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas, respondendo pela obtenção das eventuais 
licenças exigidas pelos agentes de proteção ambiental, caso sejam necessárias, além daquelas obtidas pela 
Prefeitura; 
10.2.3. a contratada deverá empregar na execução da obra materiais de primeira qualidade e em 
conformidade com as disposições estatuídas na Lei Municipal nº 31/09, obedecendo às especificações da 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e do projeto em execução, respeitadas as 
determinações da fiscalização do CONTRATANTE; 
10.2.4. exercer a vigilância do canteiro de obras, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da 
Obra e de seus materiais, equipamentos e patrimônio, até o recebimento definitivo do objeto deste 
contrato; 
10.2.5. executar eventuais serviços imprevisíveis para as obras civis, não especificados no edital e em 
seus anexos, mas necessários à sua conclusão, sendo em tal caso remunerada com base em orçamento 
previamente por ela elaborado e desde que aprovado pela equipe técnica da Prefeitura;  
10.2.6. manter permanentemente no local da obra, um Diário de Obras, no qual serão obrigatoriamente 
registradas pela Prefeitura e pela CONTRATADA, todas as ocorrências da obra, tais como: serviços 
realizados, entrada e saída de materiais, anormalidades, de modo a haver um completo registro de todos 
os fatos relativos à execução das obras; 
10.2.6.1.as observações registradas no Diário de Obras, deverão ser assinadas pelo representante da 
Prefeitura e pelo preposto da CONTRATADA. 
10.2.7. cuidar para que os materiais empregados na obra e os serviços prestados obedeçam às 
especificações da ABNT; 
10.2.8. verificar a compatibilidade dos materiais e equipamentos com o local de sua instalação na obra, 
obrigando-se a informar a Prefeitura de qualquer discrepância porventura encontrada, a fim de permitir, 
em tempo hábil, eventuais ações corretivas na especificação do material ou no projeto, evitando atrasos 
ou quebra no ritmo das obras; 
10.2.9. manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados às obras; 
10.2.10. permitir aos encarregados da Prefeitura pela fiscalização, livre acesso em qualquer época, à obra; 
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10.2.11. selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
10.2.12. manter sempre atualizadas as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - 
CTPS de seus empregados que estejam prestando serviços para a Prefeitura no âmbito deste contrato; 
10.2.13. comunicar à Prefeitura todo afastamento, substituição ou inclusão de qualquer elemento da 
equipe que esteja executando as obras/serviços;  
10.2.13.1. no caso de substituição ou inclusão da equipe técnica, a CONTRATADA anexará os 
respectivos currículos, ficando a critério da Prefeitura aceitá-los ou não; 
10.2.14. manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, após notificação, qualquer empregado, considerado com conduta inconveniente pela 
Administração; 
10.2.15. manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s necessários à execução dos 
serviços, fornecendo-os gratuitamente aos trabalhadores; 
10.2.16. substituir, sempre que necessário ou solicitado pelo fiscal do contrato, os equipamentos de 
proteção individual, quando constatado que os mesmos não são de boa qualidade e inadequados às tarefas 
desenvolvidas; 
10.2.17. implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços; 
10.2.18. proceder, no final de cada obra/serviços, à recomposição do terreno, demolição das 
construções provisórias, limpeza e remoção do material indesejável; 
10.2.19. nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho para fiscalizar e ministrar as orientações 
necessárias aos executantes dos serviços; 
10.2.20. o encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável 
da Administração pelo acompanhamento dos serviços e tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas; 
10.2.21. comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela Prefeitura, por meio do seu 
engenheiro responsável, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de 
quaisquer problemas relacionados com o objeto contratado; 
10.2.22. enviar à Prefeitura, dentro de 24 (vinte e quatro) horas de sua lavratura, quaisquer autos de 
infração em que a Prefeitura conste como infratora, juntamente com um relato dos motivos que 
determinaram a autuação; 
10.2.23. responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela Administração; 
10.2.24. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado; 
10.2.25. cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas relativas à segurança e medicina do trabalho; 
10.2.26. registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
as ocorrências havidas; 
10.2.27. observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios, 
objetivando a correta execução dos serviços; 
10.2.28. submeter ao preposto da Administração, relação nominal dos empregados em atividade nas 
dependências da Prefeitura, mencionando os respectivos endereços residenciais e local de trabalho, sendo 
que qualquer alteração deverá ser comunicada de imediato; 
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10.2.29. fornecer aos seus empregados, conforme legislação específica, vale transporte e qualquer 
outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades; 
10.2.30. responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados 
quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais 
exigências legais para o exercício da atividade objeto do contrato; 
10.2.31. responsabilizar-se por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a 
ser causadas por seus empregados ou preposto, a terceiros e à Administração, desde que fique 
comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.º 8.666/93, não excluindo ou 
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da Prefeitura; 
10.2.32. cumprir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato; 
10.2.33. responder por toda e qualquer reclamação ou indenização trabalhista ou qualquer outro tipo 
de ação de seus empregados relativa aos serviços prestados; 
10.2.34. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o art. 
55, inc. XIII, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, sob pena de suspensão do pagamento até a 
devida regularização, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei de Licitações e neste contrato; 
10.2.35. cuidar para que não haja: 
10.2.35.1. uso de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga, por funcionários da 
CONTRATADA, durante a execução dos serviços; 
10.2.35.2. atraso injustificado no início da execução dos serviços; 
10.2.35.3. funcionários sem o devido uniforme e/ou crachá de identificação; 
10.2.35.4. funcionários que não tenham passado pelo treinamento e integração promovido pelo 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; 
10.2.35.5. permanência, no local dos serviços, de funcionários demissionários da CONTRATADA 
em cumprimento de aviso prévio, com exceção quando do término do contrato. 
10.2.36. apresentar, em até dez (10) dias após a assinatura do contrato: 
10.2.36.1. relação das máquinas e equipamentos que serão utilizados na execução das obras; 
10.2.36.2. autorização do CREA/SP para a execução da obra, caso sua inscrição seja de outro estado;  
10.2.36.3. via quitada da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA; 
10.2.36.4. relação contendo os nomes que integrarão a equipe técnica e operacional para a execução 
das obras; 
10.3. A CONTRATADA fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições da proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
11.1. Para o cumprimento do objeto do presente contrato, a Prefeitura obrigar-se-á: 
11.1.1. acompanhar a execução do contrato, podendo efetuar verificação de material, testes, provas de 
cargas, exame de qualidade, experiência de funcionamento e produção relacionado com a obra, serviço ou 
fornecimento;  
11.1.2. consignar em livro próprio, para aferição e comprovação das inspeções periódicas, as informações 
a respeito das conferências dos serviços executados possibilitando a determinação das medições;  
11.1.3. fornecer à CONTRATADA, os elementos básicos e instruções complementares suficientes e 
necessárias à sua execução; 
11.1.4. garantir o pleno desimpedimento das áreas destinadas à execução das obras; 
11.1.5. efetuar os pagamentos devidos em dia, de acordo com o estipulado neste contrato; 
11.1.6. exercer a fiscalização dos serviços na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
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11.1.7. examinar as Carteiras Profissionais dos empregados alocados na obra e durante a operação do 
sistema, para comprovar o registro de função profissional; 
11.1.8. ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA 
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência 
na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
11.1.9. a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA a apresentação de documentos que comprovem a 
regularidade dos procedimentos trabalhistas adotados, em especial: 
11.1.9.1. cópias do contrato de trabalho e do regulamento interno da empresa, se houver, bem como 
do Acordo ou da Convenção Coletiva de Trabalho, ou ainda, do acórdão normativo proferido pela Justiça 
do Trabalho, se for o caso, relativos à categoria profissional a que pertence o trabalhador, para que se 
possa verificar o cumprimento das respectivas cláusulas; 
11.1.9.2. comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP; 
11.1.9.3. recibo de concessão do aviso de férias; 
11.1.9.4. comprovantes de opção e fornecimento do vale-transporte, quando for o caso; 
11.1.9.5. comprovantes de recolhimento de Contribuição Sindical e outras devidas aos sindicatos, se 
for o caso, na época própria; 
11.1.9.6. comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte, quando for o caso; 
11.1.9.7. documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual ou coletiva, 
se o serviço assim o exigir; 
11.1.9.8. comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
em conta vinculada aberta para este fim; 
11.1.9.9. outros que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa ou o próprio 
contrato de trabalho exigirem o cumprimento. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
12.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 
objeto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 
mais ampla e completa fiscalização do ajuste. 
12.2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico 
independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que 
a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas 
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco. 
12.3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de 
discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 
12.4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem às 
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo 
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição. 
12.5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada 
e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior 
comunicação à CONTRATADA. 
12.6. Fica designado pela Prefeitura o(a) servidor(a) .............................., CPF nº .........................., 
cargo.........................., para fiscalização do contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação que 
se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de 
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo 
estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades 
cabíveis. 
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12.7. Caberá ao gestor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento efetivo 
do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância ao disposto no 
inc. III, art. 58 e art. 67 da Lei n.º 8666/93. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
13.1. O objeto da licitação deverá ser recebido nos termos do art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 
Federal n.º 8.666/93.  
13.2. O objeto do contrato, somente será recebido quando toda a parte civil, instalações hidromecânicas 
e elétricas forem testadas e aprovadas, estando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e 
demais documentos que fizerem parte do ajuste e em plenas condições para início da operação do sistema. 
13.3. Satisfeitas às condições estabelecidas no item anterior, no prazo de dez (10) dias corridos contados 
a partir de sua requisição formal pela CONTRATADA, será feita uma vistoria conjunta pela Prefeitura e 
pela CONTRATADA, após a qual, estando tudo a contento, será emitido o Termo de Recebimento 
Provisório das obras. 
13.4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de conclusão da obra, contados a partir do recebimento 
provisório, o objeto será recebido definitivamente por comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado. 
13.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, solidez, correção e segurança da obra 
executada subsistirá, na forma da lei, mesmo após seu recebimento definitivo. 
13.6. O recebimento definitivo do contrato ocorrerá após a verificação da satisfação de todas as 
condições exigidas no edital e neste contrato e nos mesmos termos do disposto no item 13.4. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
14.1. A CONTRATADA oferece, a título de garantia e conforme art. 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, a 
importância de R$ ......... (..........), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da obrigação, sob 
a forma de ......... 
14.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após o término da vigência do contrato ou pela sua 
rescisão, se esta ocorrer por culpa da Prefeitura, depois de verificada a inexistência de quaisquer débitos 
com a Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo IPCA-E. 
14.3. O valor da garantia deverá permanecer integral até o término da vigência do contrato. 
14.4. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA será convocada a reforçar a 
garantia, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, de forma que esta corresponda sempre ao mesmo 
percentual estabelecido no edital. 
14.5. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a 
CONTRATADA deverá providenciar sua complementação em três (03) dias úteis contados da notificação 
da Prefeitura. 
14.6. A não apresentação da cobertura da garantia, a não prorrogação da sua validade ou a ocorrência de 
qualquer outro motivo que importe em falta de cobertura contratual, importará na aplicação das 
penalidades previstas para inexecução total do contrato. 
14.7. A PREFEITURA reserva-se no direito de descontar da garantia, toda importância que a qualquer 
título lhe for devida pela CONTRATADA.   
14.8. O valor da garantia se reverterá em favor da Prefeitura, integralmente ou pelo saldo que 
apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das 
perdas e danos porventura verificados. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES  
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15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, sujeitar-se-á a CONTRATADA, às sanções 
estabelecidas pelos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e por este Instrumento, independentemente de 
qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. 
15.2. A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 
15.2.1. Advertência e Anotação Restritivas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura; 
15.2.2. Multa; 
15.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura, por até 2 (dois) anos; 
15.2.4. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 
15.2.5. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 
15.3. A advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas quando 
ocorrer descumprimento das obrigações constantes no edital ou das obrigações assumidas no contrato, 
especialmente àquelas relativas à qualidade, prazo ou recusa de execução da obra, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, desde que sua gravidade não 
recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
15.4. A multa poderá ser aplicada em:  
15.4.1. dez por cento (10%) sobre o valor do ajuste, pelo atraso injustificado em assinar o contrato; 
15.4.2. vinte por cento (20%) sobre o valor do ajuste e suspensão temporária em participar de novas 
licitações pelo prazo de até 2 (dois) anos, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
15.4.3. um por cento (1%) por dia, sobre o valor do ajuste até o 10º dia de atraso, pelo retardamento do 
início da obra, a partir do qual se caracterizará a inexecução total do contrato, com as consequências daí 
advindas; 
15.4.4. um por cento (1%) por dia, sobre o valor do ajuste até o 10º dia de atraso, pelo retardamento do 
início da operação do sistema, a partir do qual se caracterizará a inexecução total do contrato, com as 
consequências daí advindas; 
15.4.5. vinte por cento (20%) sobre o valor do montante da fatura do mês correspondente, na constatação 
de irregularidades quanto aos requisitos do Memorial de Segurança; 
15.4.6. dez por cento (10%) sobre o valor da fatura do mês correspondente, na constatação da execução da 
obra ou dos serviços de operação em desacordo com as especificações técnicas da Prefeitura; 
15.4.7. vinte por cento (20%) sobre o valor do contrato na constatação do emprego de materiais em 
desacordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
15.4.8. trinta por cento (30%)  sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total; 
15.5. A ocorrência de qualquer tipo de inadimplência não abrangida pelo item anterior sujeita à 
CONTRATADA à multa de (20%) sobre o valor do ajuste, da parte não cumprida ou da fatura do mês 
correspondente.  
15.6. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
15.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado da garantia e esta não sendo suficiente 
compensado com os créditos que a CONTRATADA tenha a receber, ou ainda cobrado administrativa ou 
judicialmente. 
15.8. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e o consequente pagamento 
delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha a acarretar à Administração, podendo ser aplicadas cumulativamente com as demais 
sanções previstas neste Instrumento. 
15.9. Todas as multas serão aplicadas em dobro na reincidência da falta em um mesmo mês. 
15.10. A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 
15.10.1. apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
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15.10.2. retirada de proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitações tenha 
aceito as justificativas apresentadas; 
15.10.3. recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o pedido de fornecimento, dentro do 
prazo estabelecido pela Prefeitura; 
15.10.4. reincidência de descumprimento das obrigações assumidas, acarretando prejuízos à 
Prefeitura, especialmente aquelas relativas à qualidade e prazo de execução da obra, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados; 
15.10.5. reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
15.10.6. irregularidades que acarretem prejuízo à Prefeitura, ensejando a frustração da licitação ou 
impedindo a realização de ato administrativo por parte da Prefeitura; 
15.10.7. ações com o intuito de tumultuar a licitação ou prejudicar a execução do contrato; 
15.10.8. prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a 
Prefeitura; 
15.10.9. condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 
15.11. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta quando constatada a má fé, ação maliciosa e 
premeditada em prejuízo da Prefeitura, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de 
faltas que acarretem prejuízo a Prefeitura, ou aplicações sucessivas de outras penalidades. 
15.12. No caso de aplicação das penalidades previstas, caberá apresentação de recurso no prazo de cinco 
(05) dias úteis a contar da intimação do ato sendo aberta vista do processo aos interessados tanto para o 
prazo de recurso como para o prazo de defesa prévia. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
16.1. A rescisão contratual poderá ser: 
16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII 
do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
16.1.2. Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração. 
16.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas neste contrato. 
16.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando 
os houver sofrido. 
16.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretará as consequências previstas no art. 
80, incisos I a VI da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17.1. Fica eleito o Foro a que estiver jurisdicionado o Município de Américo Brasiliense-SP, para as 
questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, 
com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. 
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, 
combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
18.2. As partes estão vinculadas expressamente aos termos do edital, bem como à proposta vencedora, 
conforme estabelece Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.  
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18.3. E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual 
teor e único efeito. 

 
 
 
 

Américo Brasiliense, ........ de ....................... de 2017 
 
 
 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

Representante Legal 
 

CONTRATADA 
 
 
 

TESTEMUNHAS 
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ANEXO IV - NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATADA 
 

CONCORRÊNCIA 
EDITAL N.º 0001/2017 PROCESSO Nº 0086/2017 

 
 
1 – OBJETIVO 
 
Definir as responsabilidades da(s) empresa(s) prestadora(s) de serviço(s) denominada(s) como 
contratada(s), referente a Segurança do Trabalho, durante a execução de serviços nos diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, denominada contratante. 
Aplica-se sempre que uma ou mais empresas, com personalidade jurídica própria, estiver(em) sendo 
contratada(s) para realização de trabalhos a fornecimento de materiais a contratante. 
 
2 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
2.1 – Responder por todas obrigações da Legislação Trabalhista, Previdenciária, Acidentes do Trabalho, 
Civil e Penal, no que diz respeito aos seus empregados, prepostos e ou representantes necessários à 
execução dos serviços, não cabendo à contratante, quaisquer responsabilidades no tocante a estas 
obrigações legais, tanto em relação a contratada e/ou subcontratada(s), bem como em relação aos seus 
empregados, prepostos e/ou representantes e terceiros prejudicados. 
 
2.2 – Seguir rigorosamente a Legislação especifica referente a Segurança e Medicina do Trabalho de 
acordo com que estabelece as Normas Regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, em 
especial as seguintes: 
 
NR – 4: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do trabalho –SESMT 
NR – 5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 
NR – 6: Equipamento de Proteção Individual – EPI 
NR – 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 
NR – 11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 
NR – 12: Máquinas e Equipamentos 
NR – 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
NR – 23: Proteção contra Incêndio 
NR – 24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 
 
2.3 – Para a emissão da primeira medição, o responsável pela contratada deverá fornecer à contratante: 
a) Relação dos empregados envolvidos no serviço, assim como a identificação do responsável pelo 
grupo e cópia da ficha de registro dos funcionários; 
b) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, dos respectivos funcionários; 
c)  Cópia do CEI – Cadastro Específico do INSS da obra e das guias de recolhimento dos encargos 
dos funcionários. 
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ANEXO V - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA 
EDITAL N.º 0001/2017 PROCESSO Nº 0086/2017 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

CONTRATADO: ____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO FDE - 2013/01956, NA RUA 
ROUXINOL, S/N, JD. NOVO AMÉRICO. 

ADVOGADO (S): (*)__________________________________________________ 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e 
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da 
Lei Complementar 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:_________________________________________________________ 
 

 


