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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

CONCORRÊNCIA N.º 0001/2018  
PROCESSO Nº  0025/2018  

 
 
Razão Social:_________________________________________________________________________ 

CNPJ nº: ____________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

e-mail:____________________________________________________________  

Cidade: ________________________________________ Estado: ____________  

Telefone: ______________________________________  

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

 
Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2018  

 
 

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 email, 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 PÚBLICA N.° 0001/2018 
PROCESSO N.º 0025/2018 

 
O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
nesta cidade de Américo Brasiliense - SP, à Av. Eugênio Voltarel, n.º 25, Centro, inscrito no CNPJ sob 
n.º 43.976.166/0001-50, torna público para conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, situada no mesmo endereço, encontra-se aberto 
procedimento licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do TIPO MENOR 
PREÇO, sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, regido pela Lei 
Federal 8.666/93 e posteriores alterações e o Decreto Municipal n.º 016, de 28/05/2009, com o objetivo 
de registrar os preços do m² de recapeamento, conforme demais especificações que se encontram 
descritas no presente edital. 
 
Os Envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO e de PROPOSTAS DE PREÇOS deverão 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 12 de abril de 2018, às 14h30 na sala de reuniões da 
Prefeitura, Av. Eugênio Voltarel, nº25 – Centro. 
 
I. DO OBJETO 
01.01. O objeto desta Concorrência Pública é o registro de preços para Recapeamento de Pavimento 
Asfáltico em diversas vias públicas, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, constantes 
nos anexos que acompanham o presente edital. 
 
II - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
02.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, recurso estadual ou recurso federal, a 
ser determinado no momento da emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço, conforme maior 
disponibilidade. 
 
III- DA LEGISLAÇÃO 
03.01. Este Edital é regulamentado pela Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada por legislações posteriores e 
pelo Decreto Municipal n.º 0016/2009. 
 
IV. DOS ENVELOPES 
04.01. Os envelopes contendo os documentos referentes a Habilitação e Propostas, deverão estar fechados 
de modo inviolável, e deverão referir-se: 
 
NOME DO LICITANTE 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
AV. EUGÊNIO VOLTAREL, N.º 25 - CENTRO 
CEP 14820-000 – AMÉRICO BRASILIENSE – SP. 
PROCESSO N.º 0025/2018 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 0001/2018 
ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 
ENCERRAMENTO: 12/04 /2018 às 14h30  
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V. DA HABILITAÇÃO (Envelope n.º 01) 
 
05.01. Para participar da licitação os interessados deverão comprovar sua habilitação jurídica, técnica, 
econômico-financeira e regularidade fiscal, através da apresentação dos seguintes documentos: 
 
05.01.01. Prova de inscrição ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF. 
 
05.01.02. 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. 
 
05.01.03. 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; 
 
05.01.04. 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; 
 
05.01.05. 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. 
 
05.01.06. 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. 
 
05.01.07. 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. 
 
05.01.08. Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos. 
 
05.01.09. 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. 
 
05.01.10. Declarações da empresa, com firma reconhecida, conforme modelo do Anexo IV do Edital. 
 
05.01.11. Termo de compromisso quanto a realização do serviço, conforme modelo constante no Anexo 
III. 
 
05.01.12. Registro comercial, no caso de empresa individual, 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; Inscrição do ato constitutivo, no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
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05.01.12.01. Comprovação de que a empresa licitante possui capital social superior ou equivalente a 
R$184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), totalmente subscrito e integralizado na data da abertura 
dos envelopes. 
 
05.01.13. Comprovação de que a licitante possui, de acordo com o seu capital social, os seguintes índices 
mínimos, apresentados juntamente com Termo de Abertura e Encerramento no Livro Diário: 
 
a) Liquidez Geral igual ou superior a 1,0; 
b) Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0; 
c) Quociente de endividamento igual ou inferior a 0,5. 
 
05.01.13.01. A liquidez geral será calculada pela soma do ativo circulante e do realizável a longo prazo, 
dividido pela soma do passivo circulante e do exigível a longo prazo: 
 
(ativo circulante + realizável a longo prazo) 
--------------------------------------------------- 
(passivo circulante + exigível a longo prazo) 
 
05.01.13.02. A liquidez corrente será calculada pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante: 
 
(ativo circulante) 
---------------------------------------- 
(passivo circulante) 
 
05.01.13.03. O quociente de endividamento será calculado pela soma do passivo circulante e do exigível a 
longo prazo, dividido pelo ativo total: 
 
 (passivo circulante + exigível a longo prazo) 
------------------------------------------------------------- 
(ativo total) 
 
05.01.14. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados para a realização 
do objeto desta licitação, bem como indicação da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
05.01.15. Declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto, bem como, de 
todas as informações necessárias para a elaboração de sua proposta. 
 
05.01.16. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data 
designada para a abertura dos envelopes. 
05.01.16.01. Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for 
positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do 
plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
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05.02. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado e de 
preferência, encadernados ou grampeados em ordem seqüencial e deverão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
05.03. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste 
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de emissão. 
05.04. Os licitantes poderão designar representantes, na data da abertura dos envelopes, credenciados a 
praticar todo e qualquer ato previsto referente à licitação ou de interposição de recursos contra o 
julgamento de habilitação e proposta, e no caso de se fazer representar por sócio da empresa, este deverá 
estar devidamente documentado. 
 
VI. DAS PROPOSTAS (ENVELOPE N.º 02) 
06.01. As propostas, rubricadas e assinadas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados, em uma 
via, datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras principalmente no que tange a valores e 
números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade, e deverão constar: 
a) Preço unitário e total, expressos na moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais, 
sendo desprezadas as demais. 
b-) A ata de registro de preços terá validade pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado, nos termos 
do artigo 57, § 4º, da Lei Federal n.º 8.666/93, quando a proposta continuar mostrando-se mais vantajosa, 
conforme Decreto n.º 016/09. 
c-) validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data final de entrega dos envelopes. 
06.02. Desconsiderar-se-á proposta enviada via fax, e-mail ou entregue fora do horário limite e das 
condições estabelecidas. 
06.03. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo do serviço ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da 
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
06.04. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá : 
06.04.01. Convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado. 
06.04.02. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e serão 
convocados os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 
06.05. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá : 
06.05.01. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade quando : 
a-) Confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
b-) a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
c-) garantido o cumprimento dos contratos ou pedidos de fornecimento já emitidos. 
06.06. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 
06.07. A Comissão recomenda aos Licitantes que façam constar de suas propostas nome e qualificação da 
pessoa com poderes para firmar a Ata de Registro de Preços com o Município. 
 
VII. DO REGISTRO DE PREÇOS 
07.01. Homologado o procedimento, será outorgado o seu objeto à proposta de menor preço por item. 
07.02. O Município de Américo Brasiliense convocará o licitante classificado em primeiro lugar para, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço, conforme 
Anexo II, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do 
direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item XV. 
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07.03. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços e efetuar os 
serviços ao respectivo preço registrado, nas seguintes hipóteses: 
07.03.01. Inexecução dos serviços pelos primeiros classificados por qualquer motivo e conseqüente 
cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior. 
07.04. Os licitantes convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 07.02. 
para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata 
anterior. 
07.05. O detentor da Ata não se eximirá das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução dos 
serviços. 
07.06. A prestação dos serviços será efetuado mediante expedição, pelo Departamento de Planejamento e 
Obras, da “Ordem de Serviço”, conforme Anexo II, da qual constarão a data de expedição, a 
discriminação dos serviços e os respectivos preços. 
07.07. A existência do preço registrado não obriga o Município de Américo Brasiliense a firmar as 
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
07.08. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas no 
artigo 12 do Decreto Municipal de numero 0016/20009. 
07.09. A ata de registro de preços terá validade pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado, nos 
termos do artigo 57, § 4º, da Lei Federal n.º 8.666/93, quando a proposta continuar mostrando-se mais 
vantajosa, conforme Decreto n.º 016/09. 
07.10. A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, respeitando o artigo 65, parágrafo 4 da Lei 
8666/93 e suas alterações posteriores. 
07.11 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas no capítulo XV deste edital. 
 
VIII. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
08.01. O departamento de Obras terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da 
medição para aceitá-la ou rejeitá-la. 
08.02. A medição não aprovada pelo Departamento de Obras será devolvida à empresa detentora da Ata 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo 
a partir da data de sua reapresentação. 
08.03. A devolução da medição não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a prestação dos serviços. 
08.04. Após a aprovação da medição, a empresa detentora da Ata emitirá a fatura, em conformidade com 
a medição devidamente aprovada. 
08.05. O Município de Américo Brasiliense providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados da data do aceite da fatura pelo departamento competente. 
Parágrafo Único: Para liberação do pagamento das faturas, a contratada deverá anexar cópias 
autenticadas da Folha de Pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que 
deverão ser emitidos especificamente para a execução dos serviços, objeto da presente licitação.  
08.06. Nas faturas emitidas deverá constar o número desta licitação, obrigatoriamente. 
 
IX. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 
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09.01. A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro consta no anexo 
V deste edital. 
 
X. DO PROCEDIMENTO 
10.01. No local indicado no preâmbulo a Comissão Permanente de Licitações, procederá ao exame das 
condições exigidas no Título V (DA HABILITAÇÃO). 
10.02. Após analisar os documentos das licitantes, todas as páginas serão rubricadas pelos membros da 
Comissão e pelos representantes presentes ao ato. 
10.03. Na hipótese de ser designado outro dia para abertura dos envelopes contendo as propostas, serão 
eles rubricados pelos presentes, no seu fecho, de modo a garantir-lhes a inviolabilidade. 
10.04. Será elaborada ata circunstanciada que será assinada pelos presentes à sessão.  
10.05. Serão devolvidos pelo correio aos licitantes inabilitados, os envelopes fechados que contenham 
suas propostas, desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação. 
 
XI. DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO 
11.01. A Comissão Permanente de Licitações, procederá ao exame e classificação das propostas e emitirá 
parecer fundamentado, indicando a de menor preço por item. 
11.02. Em caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á sorteio em sessão 
pública a ser previamente designada, de acordo com § 2º do Artigo 45 da Lei 8.666/93, atualizada por 
legislações posteriores. 
11.03. Não será levada em conta, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem não prevista 
neste Edital. 
11.04. Qualquer elemento apresentado na Proposta que indique vantagem à Licitante desclassificará a 
Proposta. 
11.05. Será considerada vencedora a Licitante habilitada que apresentar o MENOR PREÇO POR 
ITEM. 
 
XII. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.01. A signatária da Ata de Registro de Preços, após convocação, terá o prazo e 05 (cinco) dias para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, não comparecendo será considerada desclassificada e punida 
com multa de 5 % (cinco por cento) do valor estimado para o Registro, em consonância com o subitem 
15.01, sendo convocada a seguir as demais, na mesma ordem de classificação.  
12.02. A signatária da Ata de Registro de Preços deverá apresentar para a assinatura da Ata de Registro 
de Preços a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro responsável pela execução dos 
serviços. 
12.03. Este Edital e todos os demais documentos que compõem seus anexos, farão parte integrante da Ata 
de Registro de Preços. 
12.04. A Contratante se reserva no direito de registrar em ata os valores das 05 (cinco) primeiras 
colocadas no certame. 
 
XIII. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA DA ATA. 
13.01. A obra deverá ser executada em perfeita conformidade com as condições estabelecidas no Anexo 
V do presente edital, sendo que, o projeto, as especificações ou qualquer outro documento que integre o 
presente processo administrativo são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se 
mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.  
13.02. As áreas que receberão os serviços serão entregues no estado em que se encontram, cabendo ao 
contratado pô-las em condições de serem trabalhadas. 
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13.03. Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, obedecer as 
especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do projeto e serem aprovados pela 
fiscalização antes de sua utilização. Na ocorrência devidamente comprovada da impossibilidade de se 
adquirir e empregar um material especificado, deverá ser solicitada a sua substituição, a juízo da 
fiscalização que analisará sua qualidade, resistência, aspecto e preço. 
13.04. A Contratada será obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, da execução dos 
serviços contratados, facultando a fiscalização a qualquer hora, o acesso a todas as partes das obras 
contratadas. Deverá, também, facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências 
onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo, mesmo que em 
propriedade de terceiros. 
13.05. A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame do ensaio em laboratório de qualquer 
material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade, 
correndo sempre as despesas por conta da Contratada. 
13.06. É de responsabilidade da Contratada substituir na prestação do serviço qualquer material 
impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação. 
13.07. A mão de obra a ser empregada na execução dos serviços será de inteira responsabilidade da 
Contratada, devendo, ainda, ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e 
de inteiro acordo com o projeto. 
13.08. As exigências e a função da fiscalização não eximem a Contratada das responsabilidades 
assumidas na execução do serviço. 
13.09. A Contratada deverá fornecer a pedido da fiscalização, a qualquer momento, todas as informações 
relativas à execução dos serviços, sem que tal atitude implique em responsabilidade da fiscalização sobre 
a ação da mesma. 
13.10. Caberá a Contratada fornecer e conservar, pelo período que for necessário, equipamentos 
mecânicos e ferramental adequado e, contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente 
em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, empregados e engenheiros que 
possam assegurar o progresso satisfatório às obras. 
13.11. Cabe a contratada providenciar e manter em bom estado a sinalização do local dos serviços 
conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, previamente aprovada pelo Departamento de Obras e 
Serviços Urbanos do Município. 
13.12. A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços, total 
ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou 
outros. 
13.13. Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da 
Contratada, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-
Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua 
liberação. 
13.14. Quando concedida prorrogação de prazo os serviços serão medidos com base no Cronograma 
Físico-Financeiro atualizado. 
13.15. A execução do serviço será efetuada mediante expedição da “Ordem de Serviço” devidamente 
emitida pelo departamento de Obras e Serviços Urbanos, cujo modelo constitui o Anexo II – Modelo de 
Ordem de Serviço, onde obrigatoriamente deverão ser especificados: o prestador de serviço, os serviços, 
os quantitativos, locais de realização do serviço, preços unitários e totais. 
13.16. O prazo para início dos serviços será de 24horas contadas do recebimento da Ordem de Serviço 
nos casos em que essa não especificar prazo para o início dos serviços. 
13.17. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a fornecer 
os serviços ofertados, da forma indicada em cada “Ordem de Serviço”. 
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13.18. Os quantitativos totais expressos no Anexo V são estimados e representam as previsões do 
Município de Américo Brasiliense para os serviços durante o prazo de 12 (doze) meses. 
 
XIV. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
14.01. O recebimento do objeto da Licitação pela licitante dar-se-á: 
a) Provisoriamente: Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado. 
b) Definitivamente: Pelo Diretor do Departamento de Obras, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, que fica fixado em 30 (trinta) dias do recebimento 
provisório, ou da vistoria que comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos 
contratuais. 
14.02. O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil do contratado pela 
solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela execução do contrato. 
14.03. A Contratante poderá receber, desde que lhe convenha e também resguardados os seus interesses, 
serviços executados em desacordo com o contrato, porém com abatimento de preço que couber. 
 
XV. DAS PENALIDADES 
15.01. A desistência da proposta e a não assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no 
item 12.01, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão: 
15.01.01. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa no valor de 5% (cinco 
por cento) do valor estimado para o Registro. 
15.01.02. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 
Américo Brasiliense, pelo período de 02 (dois) anos. 
15.02. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, o não 
cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes 
penalidades: 
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a 
Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do 
Município de Américo Brasiliense; 
b) multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na prestação dos serviços, calculada sobre 
o valor da Ordem de Serviço, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na 
alínea “c” desta cláusula; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da(s) Ordem(ns) de Serviço, na hipótese do não 
cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 
d) cancelamento da Ata de Registro de Preços; 
e) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Américo Brasiliense, bem como o 
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, em especial na hipótese de 
descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de 
Serviço. 
f) declaração de inidoneidade. 
15.03. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 
detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
XVI. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
16.01. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações caberão recursos, nos prazos e 
condições estabelecidos no artigo 109, da Lei Federal n.º8.666/93 e alterações posteriores. 
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16.02. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, interpostos 
mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, que 
comprovará sua condição como tal. 
16.03. Os recursos deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação no prazo legal, não sendo 
conhecidos os interpostos fora dele. 
 
XVII - ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
17.01. A contratante designa como ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preço, o 
Departamento de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal, que terá a incumbência de 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços, conforme Decreto Municipal n.º 016 de 28 de maio de 2009, 
que regulamenta o Sistema de Registro de Preço no âmbito do Município, contudo cabendo a Comissão 
Permanente de Licitações a condução do conjunto de procedimentos do certame licitatório para o registro 
de preços; 
17.02. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de 
Registro de Preços – SRP, e ainda os atos previstos no Decreto Municipal nº. 016/2009, em especial: 
17.02.01. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e 
os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata; 
17.02.02. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 
17.02.03. Realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços - SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a 
qualificação mínima dos respectivos gestores indicados. 
17.03. Fica fixado como órgão participante do Registro de Preços, conforme Decreto Municipal nº. 
016/2009. 
 
XVIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.01. O projeto, as especificações e toda a documentação pertinente ao processo licitatório são 
complementares entre si, de modo que qualquer omissão que possa ser suprida por outro documento não 
será tida como prejudicial. 
18.02. O simples fato da participação na Licitação importa em irrevogável adesão da Licitante aos termos 
deste Edital, pelo que se obriga sob as sanções, ao integral cumprimento de sua proposta. 
18.03. A empresa vencedora do certame será responsável por quaisquer danos materiais e ambientais que 
venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados bem como assumirá integral responsabilidade pelos 
danos que causar a licitante ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços 
contratados, isentando o poder público contratante de qualquer responsabilização. 
18.04. Será, ainda, de responsabilidade da proponente vencedora: obrigações decorrentes de acidente do 
trabalho ocorridos na execução dos serviços contratados; uso indevido de patentes registradas; as 
resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, pela destruição ou danificação da obra em construção, 
até a definitiva aceitação da mesma; pelas indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por 
fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública; bem como pelas obrigações 
trabalhistas e encargos sociais decorrentes da execução das obras, com o seguro de acidentes de seus 
operários ou empregados, bem como, a quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. 
18.05. O Município não se responsabilizará por qualquer pertence da licitante vencedora colocados nos 
próprios canteiros onde serão executados os serviços. 
18.06. A Administração poderá rejeitar as propostas em caso de não preenchimento correto das condições 
e especificações constantes nesse Edital. 
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18.07. Será celebrado contrato, conforme modelo Anexo VI, a partir da emissão da Ordem de Serviço, 
pelo Departamento de Obras que terá vigência a ser fixada pela contratante, podendo este ainda ser 
prorrogado na forma da lei. 
18.08. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
18.08.01. A Administração quando da contratação de fornecedores não estará obrigada a contratar a 
totalidade dos quantitativos previstos na Ata de Registro de Preços. 
18.09. Poderá o presente certame ser revogado, anulado ou realizada a contratação do objeto licitado no 
todo ou em parte, nas hipóteses previstas no art. 49 da Lei 8.666/93 alterações posteriores. 
18.10. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não processar o pedido, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; e 
d) tiver presentes razões de interesse público, devidamente fundamentado. 
18.10.01. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
18.10.02. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior devidamente comprovados. 
18.11. A Administração se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos 
serviços mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já executados e, a aquisição por ajuste entre 
as partes interessadas, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados. 
18.12. Na contagem de prazos, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o de vencimento salvo se 
neste dia não houver expediente, caso em que se prorrogará até o dia útil subseqüente. 
18.13. As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, 
situada no endereço constante do preâmbulo deste edital, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
18.14. Os pedidos de questionamentos elaborados pelas empresas participantes do presente certame serão 
recebidos pela Comissão Permanente de Licitações no endereço constante do preâmbulo deste Edital.  
18.15. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço mencionado, no 
preâmbulo deste Edital. 
18.16. O presente Edital estará disponível no site da Prefeitura e poderá ser consultado na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, Av Eugênio Voltarel, n° 25, Centro, Américo 
Brasiliense-SP. 
18.17. Integram o presente edital os seguintes anexos: 
a) ANEXO I – Minuta de Ata de Registro de Preços; 
b) ANEXO II – Modelo de Ordem de Serviço; 
c) ANEXO III – Modelo de termo de compromisso; 
d) ANEXO IV – Modelo de Declarações; 
e) ANEXO V – Memorial Descritivo e Planilha de Estimativa de Custos; 
f) ANEXO VI – Minuta Contrato; 
g) ANEXO VII – Termo de Ciência e Notificação TCE. 
 
18.18. O Foro da Comarca de Américo Brasiliense será o competente para dirimir controvérsias 
relacionadas com o cumprimento do contrato ligado ao objeto deste Edital. 
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18.19. Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital, que é publicado na Imprensa Local e 
no Diário Oficial do Estado. 
 
 
 

Américo Brasiliense, 09 de março de 2018. 
 

 
 
 
 

DIRCEU BRÁS PANO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ....../ 2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0025/2018 

CONCORRÊNCIA N.° 0001/2018 
 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2018, na cidade de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, o 
Município de Américo Brasiliense, situado à Av. Eugênio Voltarel, nº 25, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 
43.976.166/0001-50 devidamente representado pelo Sr. Prefeito Dirceu Brás Pano, e a empresa 
_______________________________________ por seu representante legal, acordam proceder, nos 
termos do Decreto Municipal n.° 0016/2009, que regulamenta o Sistema de Registro de Preço no âmbito 
do Município,  e do edital da Concorrência em epígrafe, parte integrante do presente instrumento 
independente de transcrição, ao Registro de Preços para a execução de serviços de Recapeamento de 
pavimento asfáltico em diversas vias públicas, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, 
constantes nos anexos que acompanham o edital, nas condições abaixo.X___XXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
Valor m²:  R$ ______________________________ ( por extenso) 
 
 
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a 
partir da sua data de assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, § 4º, da Lei Federal n.º 
8.666/93, quando a proposta continuar mostrando-se mais vantajosa, conforme Decreto n.º 0016/2009. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelas partes. 
 
 
 

Américo Brasiliense __ de _________ de 2018. 
 
 
__________________  
Contratante 
 
 
_________________ 
Contratado 
 
 
__________________ 
Testemunha 
 
 
__________________ 
Testemunha 
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ANEXO II 
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 
 
ORDEM DE SERVIÇO N.°______ / 2018 
CONCORRÊNCIA N.° 001/ 2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0025/2018 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
REF: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. °____/2018 
CONTRATO N.º_______2018 
PRESTADOR DE SERVIÇO: ___________________________________ . 
 
 

Autorizamos a execução dos serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas vias públicas da 
cidade. 

Os serviços deverão ser executados nos locais indicados a seguir, estando estimadas as seguintes 
quantidades: 
 
Qtde m² _______ 
 

Após a conclusão de cada serviço deverá ser efetuada a medição correspondente, com 
levantamento e registro das quantidades efetivamente executadas. 
 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 
01. O Departamento Obras terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da medição para 
aceitá-la ou rejeita-la. 
02. A medição não aprovada será devolvida à empresa detentora da Ata para as necessárias correções, 
com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua 
reapresentação. 
03. A devolução da medição não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a prestação dos serviços. 
04. Após a aprovação da medição, a empresa detentora da Ata emitirá a fatura, em conformidade com a 
medição devidamente aprovada.  
05. O Município de Américo Brasiliense providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados da data do aceite da fatura pelo Diretor de Obras e Serviços Públicos. 
Parágrafo Único: Para liberação do pagamento das faturas, a contratada deverá anexar cópias 
autenticadas da Folha de Pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que 
deverão ser emitidos especificamente para a execução dos serviços, objeto da presente licitação. 
06. Nas faturas emitidas deverá constar o número desta licitação, obrigatoriamente. 
 
NOTA DE EMPENHO N.º _________. 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ___________DIAS. 
 

Américo Brasiliense, __ de _________ de 2018. 
 
 

 
Departamento de Planejamento e Obras 
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ANEXO III 
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
A empresa __________________________, com sede na______________________, na cidade 

de___________________, assume sob as penalidades cabíveis o presente Termo de Compromisso em 

realizar a obra, segundo os valores constantes em sua proposta e nas condições mencionadas no Edital. 

 
Por ser expressão da verdade. 
 
 

Cidade_______________, aos _____de___________2018. 
 
 
 

Assinatura do responsável 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÕES 

 
 
A empresa ______________________________________________ CNPJ nº_____________________, 

com sede na______________________________,  cidade de___________________, declara sob as 

penalidades legais cabíveis: 

 

a) que todas as informações documentais e técnicas fornecidas são verdadeiras;  

 
b) que recebeu todas as informações necessárias para participar do certame e concorda com o termos do 
Edital; 
 
c) que não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com declaração de 
inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se encontram pendentes ou sem 
que tenha sido reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
 
d) 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. 
 
e) 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. 
 
f)  que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, 
salvo nas hipóteses previstas na LDO. 
 
 
g) que a proponente, caso seja vencedora do certame, possuirá Licença de Funcionamento devidamente 
expedida pela autoridade do local de sua sede, de forma ativa e em plena vigência. 
 
 
Por ser expressão da verdade. 
 
 

Cidade_______________, aos _____de___________2.018 
 
 
 

Assinatura do responsável 
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ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1- OBJETIVO 

O objetivo desta licitação é a contratação de Empresa de Engenharia para executar  os 

serviços de Recapeamento asfáltico, e sinalização horizontal, com fornecimento de todos os 

materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, carga/descarga de materiais, e  

epi´s  necessários  á  execução dos serviços em referência, conforme projeto e especificações 

anexas. 

Nota: A execução deverá seguir rigorosamente o Manual de Normas do DER-SP; quaisquer 

dúvidas o Departamento de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal deverá ser 

consultado. 

2 - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO 

Será executada limpeza com jato de ar comprimido e vassourão (varrição), promovendo a 

remoção de todas as partículas soltas existentes no local a ser recapeado. Após a limpeza, deverá 

ser  feita a lavagem do local para remoção de toda poeira existente e  onde  houver  necessidade  

regularização com brita graduada nos buracos mais fundos. 

3 - IMPRIMADURA DE LIGAÇÃO 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do material asfáltico, 

destinado a melhorar a adesividade e, da mão de obra e equipamentos necessários  à  execução  e  

controle de qualidade de imprimadura asfáltica ligante. A pintura de ligação será executada  com  

emulsão asfáltica de ruptura rápida RR-1C ou RR-2C, diretamente sobre a superfície, objetivando 

promover condições de aderência entre as camadas, na quantidade de 1,00 l/m², satisfazendo as 
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exigências contidas na P-EB 652/73 da ABNT. Antes da aplicação da imprimadura ligante, a 

superfície deverá estar limpa de sujeira e detritos. Todos os  materiais,  equipamentos,  execução, 

controle e medição seguem as especificações do Manual de Normas Pavimentação DER-SP,  

1991,  seção 3.11, para imprimadura ligante. 

4 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO COM C.B.U.Q. 

Consistem na operação de lançamento e esparrame do C.B.U.Q. com moto niveladora 

sobre o pavimento antigo a ser recapeado, a fim de corrigir depressões, ondulações, trincas para 

que as mesmas não se reflitam na nova camada. 

5 - CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e da 

mão de obra e equipamentos necessários à execução de camada de rolamento em concreto 

asfaltico usinado a quente, de conformidade com as normas técnicas, com espessura mínima de 

3,00cm compactada, conforme a situação do pavimento existente, ou outra espessura definida 

pela fiscalização. Após a superfície da base estar devidamente imprimada e pintada, será colocado 

capa de C.B.U.Q. espalhada com vibro acabadora e comprimida a quente, obedecendo à espessura 

acabada definida. 

Genericamente, concreto asfaltico é uma mistura homogênea e convenientemente dosada 

de agregado mineral graduado a fino, material de enchimento (filer mineral) e asfalto, realizada a 

quente,  em usina apropriada. O teor mínimo de asfalto deverá ser 5,2% em peso, para tráfego 

médio/pesado, exceto nos casos especiais autorizados pela fiscalização. Todos os materiais, 

equipamentos, execução, controle e medição seguem as especificações do Manual de Normas 

Pavimentação DER-SP,  1991,  seção 3.13. Usualmente são os seguintes, os equipamentos 

utilizados: Rolo Chapa, Rolo  Pneu, Caminhão irrigador e Vibro acabadora. 
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Recapeamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº SERVIÇOS ESPECIFICAÇÃO 

1 CBUQ 3,0 cm acabado 

2 Imprimadura de Ligação 1,0 L/m² 

 

 

6- CONTROLE TECNOLÓGICO 

Todos os serviços e etapas serão controlados pela PMAB, que poderá solicitar à 

CONTRATADA a apresentação de Laudo de Controle Tecnológico executado por empresas ou 

entidades especializadas de idoneidade comprovada. Cada etapa subseqüente será liberada para  

execução após o aceite e controle tecnológico da etapa anterior. Caso não seja obedecido este 

critério, a Contratada estará sujeita à demolição e posterior reconstrução do serviço, 

responsabilizando-se pelos custos decorrentes. 

Efetuado o Controle Tecnológico, os serviços que estiverem fora dos padrões exigidos 

deverão ser refeitos e os custos arcados pela Contratada. 

 

 
Stefânia Muniz Casado 

Engenheira Civil – CREA 5069494820 
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense – SP 

ART - 28027230180268072 
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 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA 8  março, 2018

FONTE CÓDIGO N° ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE PREÇO 

UNITÁRIO

QUANTIDADE VALOR 

TOTAL DO 

CONVÊNIO

1
CPOS 54.01.410 1.2 Varrição de pavimento para recapeamento m² 0,51 1,00 0,51

TOTAL  ITEM  1 0,51
2

CPOS 54.03.230 2.1 Imprimação betuminosa ligante RR-2C m² 3,22 1,00 3,22

CPOS 54.01.010 2.2
Regularização e compactação mecanizada de superfície sem controle do proctor 
normal

m² 1,89 1,00 1,89

CPOS 54.03.210 2.3 Camada de rolamento em concreto asfático usinado a quente - (CBUQ), e=3cm m² 31,33 1,00 31,33

TOTAL  ITEM  2 36,44

36,95

FONTES: CPOS 171

OBS: Limite de execução mínimo de 1.000 m² e máximo de 50.000 m² ASSINATURA: _________________________________________

ART - 28027230180268072

LOCAL:
Bairros indicados em projeto, no Município de Américo Brasiliense

T O T A L   G E R A L   D O S   S E R V I Ç O S  

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS
OBJETO:

                            STEFÂNIA MUNIZ CASADO

RECAPEAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES 

                              ENG.CIVIL - CREA-SP 5069494820 

 
 

 Os quantitativos totais aqui expressos são estimados e representam as previsões do Município de Américo Brasiliense para os serviços durante o prazo de 12 (doze) meses. 
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO N°_________ 
 

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, com Paço Municipal na Av. Eugênio Voltarel nº.25, 
inscrito no CNPJ sob n.º 43.976.166/0001-50, representada neste ato, pelo Sr. Prefeito Municipal Dirceu 
Brás Pano  de ora em diante denominado CONTRATANTE; e, de outro lado a _____________________, 
estabelecida à ________________, n° _____, nesta cidade, CNPJ sob N° _______________, neste ato 
representado pelo Sr. ______________________, empresário, portador do RG - ________________ e 
CPF - ________________, residente nesta cidade de ___________, à ___________, ___________, de ora 
em diante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, que será regido pela Lei 
Federal 8666/93 e posteriores alterações, que obedecerá às seguintes cláusulas ou condições que 
mutuamente se obrigam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
01.01 O objeto deste Contrato é a execução de serviços de Recapeamento de Pavimento Asfáltico em 
diversas vias públicas da cidade, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, constantes nos 
anexos que compõem o edital de Concorrência Pública de n. 0001/2018 e Ata de Registro de Preços 
n.º____/ 2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
02.01 As condições para a execução do OBJETO do presente contrato encontram-se descritas no edital da 
Concorrência Pública de numero 0001/2018 e na Ata de Registro de Preços n.º ___/ 2018, referente ao 
processo administrativo n.º 0025/2018, em consonância com a proposta da Contratada, que ficam fazendo 
parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
03.01. O valor do presente importa em :_____________________ 
03.02. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, conforme itens 06.03.01, 
06.03.02, 06.03.03 e 06.03.04 do edital da Concorrência Pública 0001/2018 e do Decreto Municipal 
016/2009. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
04.01. Este contrato entra em vigor na data de emissão da Ordem de Serviço expedida pelo Departamento 
de Planejamento e Obras, com vigência no prazo nela estabelecido, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração, nas hipóteses legais. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS 
05.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, recurso estadual ou recurso federal, a 
ser determinado no momento da emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço, conforme maior 
disponibilidade. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO 
06.01. Este contrato é regulamentado pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada por legislações posteriores 
e o Decreto Municipal n.º 016, de 28/05/09 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUB-CONTRATAÇÃO 
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07.01 Fica vedado qualquer sub-contratação, bem como faturamento por parte de terceiros. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PAGAMENTOS 
08.01. A CONTRATANTE providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data 
do aceite da fatura pelo departamento responsável. 
Parágrafo Único: Para liberação do pagamento das faturas, a contratada deverá anexar cópias 
autenticadas da Folha de Pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que 
deverão ser emitidos especificamente para a execução dos serviços, objeto da presente licitação. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
09.01 Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou 
dissolução, concordata ou decretação de falência da contratada, independentemente de aviso, notificação 
ou interpelação judicial e extra judicial, podendo ainda ser rescindido unilateralmente pela contratante nas 
hipóteses e condições previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com alterações posteriores, e no caso não 
cumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ajustadas no presente contrato; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE 
10.01. São direitos da Contratante: 
10.01.01 Aplicar as penalidades cabíveis à contratada caso não sejam respeitadas as condições a que a 
mesma se obrigou; 
10.01.02 Rescindir o presente contrato, de pleno direito e para todos os fins, em caso de liquidação ou 
dissolução, concordata ou decretação de falência da Contratada, independentemente de aviso, notificação 
ou interpelação judicial e extra judicial, podendo ainda ser rescindido unilateralmente pela Contratante 
nas hipóteses e condições previstas na Lei Federal n.º 8.666/93,  
10.02. São deveres da Contratante: 
10.02.01 Efetuar o pagamento dos serviços contratados no prazo e forma ajustados; 
10.02.02 Dar quitação do presente contrato quando do adimplemento da obrigação pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATADA 
11.01. São direitos da Contratada: 
11.01.01. Receber o pagamento da quantia ajustada, no prazo e forma estabelecidos no presente contrato, 
quando do adimplemento da obrigação a que se obrigou; 
11.01.02. Receber quitação do presente contrato quando cumprida a obrigação a seu cargo; 
11.02. São deveres da Contratada: 
11.02.01. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital a que está vinculado o 
presente contrato; 
11.02.02. Responder pelos serviços que executar na forma da lei; 
11.02.03. Empregar na elaboração do serviço contratado pessoal adequado e capacitado em todos os 
níveis de trabalho; 
11.02.04. Conduzir os serviços de acordo com as normas de serviço e disposições legais aplicáveis; 
11.02.05. Prestar, sem ônus para a contratante, os serviços necessários à correção e revisão de falhas 
verificadas nos trabalhos; 
11.02.06. Cumprir os prazos estabelecidos, mantendo a Contratante informada, de acordo com a 
conveniência desta, de todos os pormenores dos serviços; 
11.02.07. Desenvolver seus trabalhos em regime de colaboração com a Contratante; 
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11.02.08. Arcar com as despesas incorridas na contratação de pessoal, encargos sociais, trabalhistas, 
securitários e quaisquer tributos incidentes direta ou indiretamente, sobre ou decorrentes do cumprimento 
do objeto deste, sem direito a pleitear reembolso à Contratante; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
12.01. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, o não 
cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos 
legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades: 
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a 
Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do 
Município de Américo Brasiliense; 
b) multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na prestação dos serviços, calculada sobre 
o valor do empenho até o 5º (quinto) dia corrido, após o 
que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” desta cláusula; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do empenho, na hipótese do não cumprimento de 
qualquer das obrigações assumidas; 
d) cancelamento da Ata de Registro de Preços; 
e) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Américo Brasiliense, bem como o 
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, em especial na hipótese de 
descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de 
Serviço. 
f) Declaração de inidoneidade. 
12.02. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 
CONTRATADA ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
13.01. 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. 
13.02. 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. 
13.03. 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. 
13.04. 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. 
13.05. 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. 
13.06. 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. 



 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
 

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone 0xx (16) 3393-9600 

24

 
13.07. 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.01.Fica eleito o FORO da COMARCA DE AMÉRICO BRASILIENSE para dirimirem-se 
controvérsias eventualmente oriundas do presente contrato. 
 
E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias. 
 
 

Américo Brasiliense, __________ de ______________de 2018. 
 
 
CONTRATANTE:  
 
 
CONTRATADO:  
 
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

 
CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 
OBJETO: _______________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 


