Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Secretaria de Serviços Urbanos
Pregão Presencial n° 004/21
Processo Administrativo n° 1697/2021

Folha nº________
Visto___________

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista. EDITAL: 004/2021. OBJETO: Contratação
de empresa especializada para locação de máquinas visando à execução de serviços de recuperação
e conservação de vias públicas e obras de arte correntes e recuperação e conservação de encostas,
desassoreamento e limpeza de córregos e rios, conforme termo de referência. MODALIDADE:
Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 24/03/2021 às 08:30h e ABERTURA
DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. A retirada do Edital poderá ser feita pelo site
www.campolimpopaulista.sp.gov.br – no link licitações, ou ainda na Diretoria de Administração,
situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo Paulista, das 11:00 às 16:00
horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Campo Limpo Paulista, 09 de março de 2021.

Sílvio Cardoso do Prado Junior
Diretoria de Compras e Licitação
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
ORGÃO INTERESSADO: Prefeitura do Município Campo Limpo Paulista/Secretaria de Serviços
Urbanos.
PROCESSO: Nº 1697/2021
INÍCIO: 09/03/2021
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:30 horas do dia 24/03/2021
A Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista torna público, para conhecimento das
empresas interessadas, que está aberta a licitação acima referenciada, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, que objetiva a Contratação de empresa especializada para locação de máquinas
visando à execução de serviços de recuperação e conservação de vias públicas e obras de arte
correntes e recuperação e conservação de encostas, desassoreamento e limpeza de córregos e rios,
conforme termo de referência.
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE e será processada na conformidade do disposto na
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 4.987, de 15 de setembro de
2006, e subsidiariamente os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006, e subsidiariamente ainda a
Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Orgânica do
Município e demais cláusulas, Lei Federal 5.764/71 e condições estabelecidas pelo presente edital e
suas alterações, e das condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram:
ANEXOS
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX
Anexo X

Modelo de Proposta
Referência dos Preços.
Modelo de Credenciamento.
Modelo de Declaração
Modelo de Habilitação Prévia
Modelo de Declaração de ME/EPP
Termo de Ciência e Notificação
Minuta da Ata de Registro de Preços
Planilha de Composição de Preços
Termo de Referência dos Serviços.

Os envelopes de habilitação e proposta dos interessados serão recebidos até as 08:30hs do dia
24/03/2021, no Prédio da Prefeitura Municipal Campo Limpo Paulista, localizado na Av. Adherbal da
Costa Moreira, 255, Centro, quando impreterivelmente, terá início a sessão pública para abertura
dos mesmos, pelo Pregoeiro designada pela Portaria nº 268 de 27 de Janeiro de 2021.
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Até dois dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas, qualquer interessado poderá
solicitar esclarecimentos sobre o pregão, requerer providências ou formular impugnação escrita
contra cláusulas ou condições deste edital.
As respostas do pregoeiro às dúvidas e questionamento suscitados serão dadas por escrito e
encaminhadas a todos os adquirentes do Edital, bem assim afixadas no Quadro de Avisos da
Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista, para ciência de quaisquer outros interessados.
Quando o questionamento implicar alteração de condição básica da licitação, o Edital será revisto e
o prazo de apresentação das propostas será reaberto.
A visita técnica é facultativa, entretanto, caso a empresa escolha pela não realização da vista
técnica deverá retirar declaração assinada pela Secretaria de Serviços Urbanos de que está ciente,
tem conhecimento de todos os aspectos do serviço e assume a responsabilidade de sua proposta.
Para ambos os casos deverá ser requerida com antecedência, junto à Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos até 01 (um) dia útil anterior a data de realização do certame, pelo telefone (11)
4812-3708 e 4812-3729 com o Sr. Denis.
1.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas que comprovarem que seu
ramo de atividade atende o objeto da presente licitação.
1.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes as
condições, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos.
1.3. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será
permitida a participação de empresas:
a)
Estrangeiras que não funcionem no País;
b)
Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da Administração nos termos do
inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/02 e da Súmula n° 51 do Tribunal de Contas do Estado de SP;
c)
Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98 e
impedidas de contratar para os fins estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.218/99;
d)
Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
2.

CREDENCIAMENTO

2.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se
segue:
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a)
Carta de Credenciamento (Anexo III);
b)
Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado),
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
c)
Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular
do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá
apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “b”;
d)
O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto;
e)
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer
fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo
V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação);
f)
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos
direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar nº 147/14, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
2.2. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente,
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa,
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção
de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.
2.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que
cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado;
2.4. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos
de eventuais licitantes retardatários;
3.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

3.1. Os envelopes de proposta e de documentação de habilitação serão recebidos e
protocolados nos termos do preâmbulo deste edital pelo pregoeiro, em sessão pública, na data,
horário e local a seguir:
Data: até 24/03/2021
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Hora: 08:30h
Local: Prefeitura Municipal Campo Limpo Paulista, localizado na Av. Adherbal da Costa Moreira,
255, Centro.
3.2. Colhida a assinatura dos representantes das licitantes na Lista de Presença, o pregoeiro
encerrará a fase de recebimento dos envelopes.
3.3. As propostas e a documentação de habilitação das empresas interessadas deverão ser
entregues em envelopes separados, não transparentes, lacrados e rubricados no fecho, com o
seguinte endereçamento:
AO
PREGOEIRO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA
PREGÃO Nº 004/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de máquinas visando à execução de
serviços de recuperação e conservação de vias públicas e obras de arte correntes e recuperação e
conservação de encostas, desassoreamento e limpeza de córregos e rios, conforme termo de
referência.
LICITANTE:
ENVELOPE 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
AO
PREGOEIRO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA
PREGÃO Nº 004/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de máquinas visando à execução de
serviços de recuperação e conservação de vias públicas e obras de arte correntes e recuperação e
conservação de encostas, desassoreamento e limpeza de córregos e rios, conforme termo de
referência.
LICITANTE:
ENVELOPE 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
3.4. Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar,
sendo admitido o encaminhamento de propostas pela via postal, ou por outro meio de entrega,
desde que os envelopes sejam entregues junto ao Departamento de Licitações, até a data da
licitação respeitando sempre o prazo de no mínimo dez minutos antes do início da sessão, para que
a comissão possa providenciar as formalidades.
3.5. Não serão admitidas, posteriormente à apresentação das propostas comerciais, alegações
de enganos, erros ou distrações, como justificativas para desistência ou quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
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3.6. O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o
órgão da licitação, observadas as prescrições de legislação específica.
Envelope 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
3.7. A proposta deverá ser apresentada digitada, impressa ou preenchida a mão de forma
legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante
legal do licitante ou pelo procurador, contendo, obrigatoriamente:
a)
Identificação do proponente, C.N.P.J., Inscrição Estadual, endereço completo (rua, número,
bairro, cidade, CEP, Estado) números de telefone, fax, com data, carimbo e assinatura por quem de
direito.
b)
Preço total por lote, expressos em moeda corrente nacional, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo,
além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos,
assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do
objeto da presente licitação;
c)
O prazo mínimo de validade das condições da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação;
d)
Planilha de Composição de Preços.
3.7.1. Os documentos para proposta comercial poderão ser apresentados em original ou cópias
autenticadas em cartório, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
3.7.2. A documentação exigida para proposta será considerada válida para todos os fins de direito
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição, se outro não tiver sido
assinalado em Ato Normativo ou no próprio documento.
3.7.2.1.
Fica dispensada a autenticação de certidões emitidas via "Internet", pois as mesmas
estarão condicionadas à verificação de autenticidade no site correspondente.
3.7.3. A proposta deverá estar preenchida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões,
acréscimos, entrelinhas ou condições.
3.7.4. Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento de 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestação do
serviço, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
Envelope 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
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Habilitação Jurídica:

a)
Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b)
Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c)
Os documentos descritos nos itens anteriores deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
d)
Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
e)
Os documentos relacionados nos subitens anteriores não precisarão constar do Envelope nº
2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
3.9.

Qualificação Técnica:

a)
Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que
comprovem que a licitante executou ou está executando, a contento, fornecimentos da natureza e
vulto similares ao desta licitação, entendendo como similares àquelas que compreendam no
mínimo 50% da execução da presente licitação.
b)
Atestado de visita técnica, caso a empresa tenha optado por não realizar a visita, deverá
juntar a declaração assinada fornecida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.10. Qualificação Econômico-Financeira:
a)
Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
b)
Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de
recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
c)
Capital social ou patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado pela Administração para a contratação.
3.11. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b)
Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital;
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c)
Certificados de regularidade perante Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal conforme a Portaria MF n.º 358, de 05
de setembro de 2014, a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional deverá ser atestada
mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de débitos previdenciários e demais
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
– “CND” Conjunta RFB/PGFN, de forma unificada, ou Prova de regularidade relativa a Seguridade
Social – INSS e (comprovação de quitação de tributos e contribuições federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal e da dívida ativa da União) dentro da validade.
e)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, de débitos
inscritos (comprovação referente à regularidade do tributo ISS);
f)
Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011.
3.11.1. Na forma prevista nos Artigos 42 e 43 §1º e 2º da Lei Complementar nº 123/2006, com as
alterações dadas pela lei complementar nº 147/14 as empresas enquadradas como EPP ou ME,
deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição, situação na qual será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis para regularização de eventual restrição, podendo o prazo ser prorrogado por
igual período, a critério da Administração Pública.
3.12. Declarações:
a)
Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades
cabíveis, conforme Anexo IV, de que:
i)
Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e
na forma da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, e;
ii)
Caso ocorram quaisquer fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, se
compromete a declarar tais ocorrências junto à Administração contratante, em atendimento à
legislação vigente.
3.13. Na forma do Artigo 4º, Inciso XIV, da Lei nº 10.520/2.002 as empresas que forem inscritas
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) do Governo Federal, ou em
sistema similar da Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal ou de Município, poderão
apresentar o respectivo Certificado, desde que contenham a validade das Certidões e documentos
constantes do Certificado.
3.13.1. A apresentação dos Certificados previstos nesse item não desobriga as empresas de
comprovarem a validade das Certidões, constantes dos Registros, caso tais validades sejam omissas
nos Certificados.
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3.14. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópias
autenticadas por cartório, por autenticação de servidor da Prefeitura licitante ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
3.14.1. No caso de autenticação por servidor da prefeitura, os documentos devem ser autenticados
junto ao setor de licitações durante a sessão pública do pregão.
3.15. A documentação exigida para habilitação será considerada válida para todos os fins de
direito dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição, se outro não tiver
sido assinalado em Ato Normativo ou no próprio documento.
3.15.1. Fica dispensada a autenticação de certidões emitidas via "Internet", pois as mesmas estarão
condicionadas à verificação de autenticidade no site correspondente.
3.15.2. Sob as penalidades legais e a todo tempo, está a licitante obrigada a declarar caso ocorra
algum fato impeditivo de sua habilitação.
4.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA

4.1. No horário e local indicado neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase
de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão
apresentados os documentos indicados nos itens anteriores.
4.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº
1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de
Habilitação.
4.3. O julgamento será feito pelo critério de menor preço, observadas as especificações técnicas
e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital e seus anexos;
4.3.1. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o preço por extenso. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
4.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a)
Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b)
Que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta ofertada pelos
demais licitantes;
c)
Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.
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4.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o
certame, lavrando-se ata a respeito.
4.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a)
Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b)
Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso de
empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;
c)
O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
d)
O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
4.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado
pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima aplicável,
inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando
ocorrerem dois ou mais lances do mesmo valor;
4.7.1. O intervalo mínimo de valor para cada lance será conforme o Anexo II – Termo de
Referência.
4.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
4.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas
e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
4.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada;
4.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances,
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
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a)
Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
b)
Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;
c)
Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.
4.9.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta após a
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-seão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no
artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência
na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas
propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 4.9.1;
a)
Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta aquela
proposta originalmente vencedora da fase de lances.
4.10. Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as propostas não
selecionadas por conta da regra disposta no item 4.6, e aquelas selecionadas para a etapa de
lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
4.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades legais cabíveis.
4.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
4.13. Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
4.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste
Edital.
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4.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até
a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.
4.16. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando, sempre que possível, aos autos,
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
4.17. Este Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
4.18. Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor.
4.19. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo
negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua
aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
4.20. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes.
4.21. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os
licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.
4.22. Havendo redução do valor inicialmente ofertado decorrente de lances e/ou negociação, a
licitante vencedora deverá protocolar no Setor de Compras e Licitação, até a data estipulada pelo
Pregoeiro, os novos preços unitários e totais para a contratação, nos moldes dos Anexos deste
Edital, respeitada a proporção de redução dos preços;
4.22.1. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida neste
subitem 4.22, no prazo assinalado, os preços finais válidos para a contratação serão apurados por
esta Administração, com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor total
oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um
dos preços unitários ofertados na referida proposta.
4.23. O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo
pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das
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propostas escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos
ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de aceitabilidade/inaceitabilidade e
classificação/desclassificação de propostas, bem como de habilitação/inabilitação proclamadas,
bem assim quaisquer outras ocorrências da sessão.
4.24. Se o resultado proclamado não for aceito e algum licitante manifestar e motivar,
imediatamente, em sessão a intenção de recorrer, o pregoeiro suspenderá a sessão e será
concedido ao licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso,
assegurando-se aos demais licitantes prazo igual, após o término do prazo do recorrente, em
continuidade e sem prévia notificação, para oferecimento das contrarrazões correspondentes.
4.24.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará
na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e
no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
4.24.2. Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, ou
inexistindo estes, seguirá o processo para a adjudicação do objeto e homologação de certame.
4.25. O despacho de adjudicação e homologação será publicado no Diário Oficial do Estado de
São Paulo para conhecimento geral.
5.

CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO – GARANTIAS E PENALIDADES

5.1. A contratada executará o serviço com observância rigorosa das Especificações constantes
nos anexos, das condições deste Edital e da Ata de Registro.
5.2. A licitante classificada nos termos da presente licitação será convocada para, no prazo de 03
(três) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços (Anexo IX) do item registrado. O prazo para
assinatura poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, desde que solicitado por
escrito pela adjucatária durante seu transcurso e que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
5.3. A ata de registro de preços, decorrente da presente licitação será elaborado nos termos da
Minuta em anexo. A vigência da Ata será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
assinatura.
5.4. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, procurador, diretor
ou sócio da EMPRESA, devidamente acompanhado, respectivamente, de procuração ou contrato
social e cédula de identidade.
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5.5. A recusa da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo fixado na
convocação específica caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação,
sujeitando-a as penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.
5.6. Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que convocará os licitantes, e
em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus
ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente ao
edital, sendo, o seu autor, declarado vencedor e convocado para assinar a Ata de Registro de
Preços.
5.7. A recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata do Registro de Preços, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
ficando sujeito à:
a)
Advertência;
b)
Suspensão temporária de participar em licitação e contratar com a Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
c)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos do art. 87 da Lei 8.666/93.
5.8. A existência de preços registrados não obriga este Município a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.
6.

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

6.1. Os serviços contratados deverão ser iniciados em, no máximo, 05 (cinco) dias, contados do
recebimento pela Contratada da ordem de serviço.
6.2. A administração fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no
seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos,
reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados
satisfatórios.
6.3. A fiscalização por parte da administração não eximirá a contratada das responsabilidades
previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar à administração ou a terceiros, por culpa ou
dolo de seus funcionários ou de seus prepostos na execução do contrato.
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6.4. A Contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos
materiais e pessoais a seus funcionários, a seus prepostos e a terceiros, pelos quais será
inteiramente responsável.
6.5.

Os serviços deverão ser executados conforme o Termo de Referência dos Serviços.

6.6. A adjudicatária exigir-se-á fiel cumprimento a todas as determinações do presente Edital e
seus anexos.
6.7. Na finalização do serviço será realizada a conferência por servidor responsável, indicado
pelo gestor do contrato.
7.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes da presente licitação, estimadas em R$ 10.136.889,00 (dez
milhões, cento e trinta e seis mil e oitocentos e oitenta e nove reais) constantes do orçamento
vigente e futuro da Prefeitura e serão suportadas pelas dotações abaixo discriminadas:
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
179.33.90.39
8.

Despesa
4811

DA NOTA DE EMPENHO

8.1. A ordem de serviço contendo o número da nota de empenho, quando de sua expedição,
será encaminhada pela Secretaria requisitante.
9.

DOS PAGAMENTOS

9.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias a contar efetiva entrega do
produto/prestação do serviço com a emissão da respectiva fatura ou Nota fiscal, através de
depósito bancário em conta corrente em nome da contratada.
9.2. Para efeito do pagamento das faturas, a proponente deverá indicar o número da conta
corrente e o endereço da agência bancária onde deseja que sejam efetuados os créditos
correspondentes.
9.3. Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva da Prefeitura licitante, incidirá sobre o
valor do débito vencido e não pago multa no equivalente a 02% (dois por cento), correção
monetária e juros mensais no equivalente a 0,5% (meio por cento), tudo contado da data final para
o adimplemento até a data do efetivo pagamento.
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DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A Prefeitura Municipal Campo Limpo Paulista, responsável pelo pregão reserva-se o direito
de:
a)
Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no
seu processamento;
b)
Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na
forma de legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas;
c)
Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data.
10.2. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá, em qualquer fase da licitação, promover as
diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou complementar a instrução do
processo licitatório.
10.3. Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” não abertos poderão ser retirados junto
ao Setor de licitações após 10 (dez) dias úteis do encerramento da presente licitação. Os envelopes
não retirados após 30 (trinta) dias deste prazo poderão ser inutilizados pela Comissão.
Campo Limpo Paulista, 09 de Março de 2021.

Silvio Cardoso do Prado Junior
Diretoria de Administração
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA
Pregão Presencial nº 004/2021
Data Licitação: 24/03/21
Hora: 08:30
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de máquinas visando à execução de
serviços de recuperação e conservação de vias públicas e obras de arte correntes e recuperação e
conservação de encostas, desassoreamento e limpeza de córregos e rios, conforme termo de
referência.

Lote

Qnt.

Unid.Medida

1
2
3

1
1
1

Serv.
Serv.
Serv.

Valor

Descrição
Lote 01 – Conforme Planilha de Preços
Lote 02 – Conforme Planilha de Preços
Lote 03 – Conforme Planilha de Preços

R$
R$
R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: _________________________________________
Observação:
Validade da Proposta:__________________________________________
Condições de Pagamento:_______________________________________
Prazo de Entrega/ Execução:_____________________________________
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório (Edital).

_____________________________________
Representante Legal RG/CPF
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ANEXO II
REFERÊNCIA DOS PREÇOS
PROCESSO Nº 1697/2021
PREGÃO Nº 004/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de máquinas visando à execução de
serviços de recuperação e conservação de vias públicas e obras de arte correntes e recuperação e
conservação de encostas, desassoreamento e limpeza de córregos e rios, conforme termo de
referência.

Descrição do Material

Unidade

LOTE 01
Serv
LOTE 02
Serv
LOTE 03
Serv
Valor total estimativo

Quantidade

1
1
1

Valor Estimado
Total (R$)
5.952.399,00
1.917.180,00
2.267.310,00
10.136.889,00

Valor do lance
Mínimo
(R$)
29.762,00
9.585,90
11.336,50
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ANEXO III

(MODELO) CREDENCIAMENTO

Pregão n. _______
Processo ________
Objeto __________
A _______________________________________________________(nome do licitante), por seu
representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n. ________________, com sede
_________________________________________, credencia como seu representante o Sr.
_______________________(nome e qualificação), para em seu nome participar do certame em
epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas, e a prática de
todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública do Pregão nº 004/2021, nos termos do
artigo 4º da Lei 10.520/2002.
Data, _____________________________________________

__________________________________________________
Assinatura e nome do representante legal da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

____________________________________CNPJnº___________________,
sediada
_____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, e para os
fins de participação no PREGÃO nº 004/2021, DECLARA que:

Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de
27.10.1999, publicada no DOU de 28.10.1999 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição
Federal.
Caso ocorra quaisquer fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, se compromete a
declarar tais ocorrências junto á Administração contratante, em atendimento á legislação
vigente;
Local, ........... de ...................... de ................

.............................................................................
Assinatura e nome do representante legal da empresa
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ANEXO V

(MODELO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA)
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO_______________,
CNPJ Nº_______________________, situada na ______________________________________,
telefone: ( _________ ), fac-símile: ( )
, e-mail:
@
, em
atendimento às disposições do Edital de Pregão nº 004/2021, DECLARA expressamente que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao
inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
Local, ........... de ...................... de ................
Assinatura e nome do representante legal da empresa
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA ME OU EPP PARA PARTICIPAÇÃO NO
Pregão nº 004/2021
A EMPRESA; _________________________________, CNPJ Nº_______________________,
situada na ______________________________________, telefone: (
_________ ), email:_____________@_____________
Declara o, sob as penas da lei que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos
estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei complementar.
DATA:

_______________________________
Assinatura e carimbo
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ANEXO VII
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA
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: ____________________________
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RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________

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.
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
Aos ________ dias do mês de _______ de 2021, autorizada pelo processo Pregão Presencial nº
004/2021, processo nº 1697/2021, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços para
Contratação de empresa especializada para locação de máquinas visando à execução de serviços de
recuperação e conservação de vias públicas e obras de arte correntes e recuperação e conservação
de encostas, desassoreamento e limpeza de córregos e rios, conforme termo de referência, de
acordo com o disposto no art. 15, II, da Lei nº 8.666/93, e das disposições contidas na Lei nº
10.520/02 e Decretos Municipais, que conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem
o relacionamento PREFEITURA e FORNECEDOR:
1. Consideram-se registrados, para eventual prestação de serviços de locação de máquinas visando à execução de serviços de recuperação e conservação de vias públicas e obras de arte correntes e recuperação e conservação de encostas, desassoreamento e limpeza de córregos e rios,
conforme termo de referência e anexos, os seguintes preços do FORNECEDOR
__________________________, estabelecido à ____________________________, nº ______, bairro ____________________, cidade de ______________________, Estado de __________, inscrito
no C.N.P.J/M.F. sob o nº ____________________:
ITEM/LOTE
01

Descrição
XXXXX

Quantidade
XXXXX

Valor Unitário
XXXXX

Valor Total
xxxxx

2. A PREFEITURA convocará o FORNECEDOR para assinar e retirar Autorização de Fornecimento e
ordem de serviço que se sagrou vencedor, nos termos do Edital.
3. Vigência da Ata: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
4. Prazo de entrega: Os serviços contratados deverão ser iniciados em, no máximo, 05 (cinco) dias..
5. As quantidades médias previstas para 12 (doze) meses, bem como para cada exercício, poderão
ser superiores ou inferiores ao estimado, em função da demanda ou outros fatores que impliquem
na alteração.
6. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta da dotação________________,
bem como de dotação orçamentária a ser consignada para o orçamento futuro, para o exercício de
2021.
7. As contratações advindas deste registro de preços serão regidas pelas disposições das Leis nº
10.520/02 e nº 8.666/93, e dos Decretos Municipais, bem como pelo estabelecido nesta ata.
8. Este registro de preços não obriga a PREFEITURA a firmar contratações com o FORNECEDOR,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do
beneficiário do registro em igualdade de condições.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Secretaria de Serviços Urbanos
Pregão Presencial n° 004/21
Processo Administrativo n° 1697/2021

Folha nº________
Visto___________

9. O descumprimento do presente, assim como a inexecução total ou parcial do fornecimento,
sujeitará o FORNECEDOR às penalidades constantes do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
004/2021 e legislação aplicável.
10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da PREFEITURA e nas hipóteses do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, ou a pedido justificado do FORNECEDOR.
11. O FORNECEDOR deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.
12. As questões oriundas deste termo e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro de
Campo Limpo Paulista.
13. Para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela ________________, representando a PREFEITURA, e pelo Senhor ________________________________, portador da Cédula de
Identidade RG nº _______________ e inscrito no CPF/MF sob nº __________________, representando o FORNECEDOR.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1) ___________________________
2) ___________________________

