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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2020-e 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA, Estado de São Paulo, por 

meio do Departamento de Licitações e Contratos, com sede na rua Geraldo 

Veríssimo, 633, Centro, Restinga – SP, telefone (16) 3143-1600, no uso legal de 

suas atribuições e de conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de setembro de 

2019, torna público que às 08:00 horas do dia 03 de agosto de 2020, terá início 

a Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo menor 

preço, pelo modo de disputa aberto, para AMPLA CONCORRÊNCIA, a realizar-

se no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br - UASG: 986955. 

 

 

INÍCIO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 

Início: 03/08/2020, às 08:00 horas 

ABERTURA DE PROPOSTAS: 

Dia: 03/08/2020 às 10:00 horas 

DATA E HORA DA DISPUTA: 

Dia: 03/08/2020 às 10:00 horas 

 

Pregoeira Oficial: Larissa Teixeira Gonçalves 

Pregoeira Substituta: Paula Teixeira Gonçalves 

Equipe de Apoio: Rodrigo Antônio Cintra, Vagner Luiz Pinto e Fernando César do 

Nascimento 

Portaria de Nomeação: 669/2020. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem como objeto a EVENTUAL E 

FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 

DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE RESTINGA – SP, 

CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, que são partes 

integrantes e indivisíveis do presente instrumento convocatório. 

1.2. Faz parte da OBRIGATORIEDADE, no momento da 

inclusão da proposta no sistema, a inclusão dos itens abaixo descritos: 

a) Marca; 

b) Fabricante; 

c) Modelo/Versão; 

d) Descrição detalhada do objeto, indicando, no que for 

aplicável, o prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do 

bem no órgão competente, quando for o caso; 

e) Catálogo, quando couber; 

1.3. Cumpre informar que o cadastro efetivado no sistema, 

mencionado nos itens a e d, do subitem anterior, deve estar totalmente de acordo 
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com as informações da proposta formulada, conforme modelo, que deve ser 

anexado junto aos documentos relacionados na seção de HABILITAÇÃO deste 

Edital. 

1.4. O não atendimento ao disposto no subitem anterior, 

poderá implicar em DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

2. PRAZO 

2.1. O prazo de execução da presente licitação será de 12 

(doze) meses. 

 

3. DO VALOR 

3.1. O valor global máximo estimado para a presente 

licitação será de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral 

no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória 

Pregão, na forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser iniciado no Portal de 

Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio eletrônico 

www.comprasnet.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema 

implica na responsabilidade legal do licitante e na presunção de sua capacidade 

técnica para a realização das transações inerentes à licitação na forma eletrônica. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua 

responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente 

ou por seu representante, não cabendo o provedor do sistema, ou ao órgão ou 

entidade responsável por essa licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a 

exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos 

órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior 

poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

4.6. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser 

comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de 

acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

http://www.comprasnet.com.br/
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5.1. Poderão participar deste Pregão, interessados cujo 

ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam 

com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores -SICAF, conforme disposto nos artigos 1º, 5º, 6º e 9º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº. 3, de 2018. 

5.2. Será concedido tratamento diferenciado para as 

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), para as sociedades 

cooperativas mencionadas no artigo 34., da Lei nº. 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual (MEI), nos limites previstos pela Lei Complementar nº. 123/2006. 

5.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da 

licitação: 

5.3.1 - Empresas que não apresentarem atestado(s) 

emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) 

de nível  superior detentor do(s) atestado(s) de  responsabilidade técnica, 

comprovando a execução de serviços/obras de características semelhantes; 

5.3.2. Empresas licitantes que, dentre seus dirigentes, 

diretores, sócios, responsáveis ou técnicos, haja servidores da Municipalidade de 

Restinga - SP; 

5.3.3. Empresas em processo de falência, concordatárias, 

ou consideradas inidôneas por órgãos ou Entidades da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

5.3.4. Empresa que tiver contrato rescindido por 

inadimplência ou suspensa de licitar com o Município de Restinga – SP; 

5.3.5. Empresas consorciadas sob nenhuma forma; 

5.3.6. Empresas que estiverem cadastradas na lista de 

apenadas, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por 

meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

6.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos 

de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e 

senha. 
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6.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os 

documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurados aos demais 

licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 

restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º, da Lei 

Complementar 123/2006. 

6.3.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e 

durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF. 

6.4. O licitante será responsável por todas as transações 

que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante a sessão pública da Licitação, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão 

retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem 

de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após 

a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a 

habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para 

avaliação do Agente de Licitação e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

6.9. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e 

obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e 

exequibilidade, tais como: 

a) Valor unitário; 

b) A quantidade de unidades, observada a quantidade 

mínima fixada no Termo de Referência para cada item; 

b.1) Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser 

cotada a quantidade total prevista para o item; 

6.9.1. Na inserção da proposta, deverá ser citado no campo 

do sistema, na opção “descrição detalhada do objeto ofertado”: 

a) Nome comercial, marca, modelo ou versão e citar o 

código de referência do fabricante do produto; 

b) Identificação do fabricante; 

c) Detalhamento da descrição do objeto. 
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6.9.2. No caso de a licitante não apresentar todas as 

informações requeridas neste subitem, o agente de licitação poderá solicitá-las 

via chat, durante a fase de aceitação. A licitante deverá responder dentro do 

prazo a ser definido pelo agente de licitação via chat, do contrário a proposta 

poderá ser desclassificada. 

6.9.2.1. Com o intuito de preservar o princípio do 

julgamento objetivo, citado no artigo 31, da Lei nº. 13.303/16, e em observância 

ao estabelecido no subitem 6.9.1., a licitante deverá informar uma única marca 

por item cotado e as condições objetivas da proposta (marca, modelo, garantia, 

prazo de fornecimento) não poderão ser alteradas sem justificativa fundamentada 

e autorização da Administração sob pena de desclassificação. 

6.10. O envio eletrônico da proposta corresponde à 

declaração, por parte do Licitante, que cumpre plenamente os requisitos 

definidos para habilitação, bem como de que está ciente e concorda com toas as 

condições contidas neste Edital e seus anexos. 

6.11. Nos valore propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.12. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico 

e qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

6.12.1. Em nenhuma proposta, em sua descrição 

complementar/detalhada poderá constar de elementos/informações que possam 

identificar o licitante. 

6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 

90 (noventa) dias, a contar da data da abertura da sessão pública. 

6.14. Todas as especificações do objeto contidas na 

proposta vinculam a Contratada. 

6.15. O CNPJ da proponente para efeito de emissão das 

notas fiscais e posterior pagamento, deverá ser o mesmo utilizado na proposta 

para participação no processo licitatório. 

6.16. Para elaboração e envio das propostas também 

deverão ser observadas as exigências contidas no Anexo I – Termo de Referência 

sob pena de desclassificação do Licitante. 

 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão 

pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste 

Edital. 

7.2. O Agente de Licitação verificará as propostas 

apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
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conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas 

classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de 

mensagens entre o Agente de Licitação e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão 

encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento, do valor consignado no registro 

e do respectivo horário de envio de lance. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário). 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não 

sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor 

inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou 

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de R$ 100,00 (cem reais). 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo 

licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances 

não poderá inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão 

eletrônico o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances de sessão pública terá duração de 

10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 

quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 

duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que 

o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 

houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 

lances intermediários. 
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7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos 

itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a 

prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Licitação, assessorado 

pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Não serão aceitos dois mais lances do mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante a sessão pública, a comunicação entre o 

Agente de Licitação e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes 

serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 

identificação do licitante. 

7.18. Cabe ao licitante acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante a sessão pública da Licitação, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.18.1. Caso o licitante, ao enviar o seu lance, cometa 

qualquer tipo de erro, deverá informa-lo imediatamente por meio do endereço 

eletrônico: licitacaorestinga@yahoo.com.br. 

7.19. No caso de desconexão com o Agente de Licitação, 

no decorrer da etapa competitiva da Licitação, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.19.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior 

a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá 

com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros 

lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

7.21. Em relação aos itens não exclusivos a Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº. 123/2006, 

regulamentada pelo Decreto nº. 8.538/2015. 

mailto:licitacaorestinga@yahoo.com.br
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7.22. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada 

por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontram na faixa de 

até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23. A melhor classificada nos ternos do item anterior terá 

o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em 

valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24. Caso a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresas, empresa de pequeno porte e 

sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 

cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.24.1. Quando houver propostas beneficiadas com as 

margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de 

desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento. 

7.25. Após o fechamento da etapa de lances, concedido o 

benefício às microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o artigo 

44, da Lei Complementar nº. 123/2006, o Agente de Licitação poderá encaminhar 

pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 

observado o critério de julgamento, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

7.26. Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as 

propostas e ausência de lances. Lances equivalentes não serão considerados 

iguais, vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos 

critérios de classificação. 

7.26.1. Persistindo o empate, a proposta vencedora será 

sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.27. No julgamento das propostas e da habilitação, o 

Agente de Licitação poderá solicitar que sejam sanados erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.28. Ao final do procedimento, após o encerramento da 

etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 

do licitante mais bem classificado. 

7.28.1. A apresentação de novas propostas na forma deste 

item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 

classificado. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 

- Estado de São Paulo - 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga – SP CEP: 14.430-000 
Telefone: (16) 3143-1172 | www.restinga.sp.gov.br 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de 

possível empate, o Agente de Licitação examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto ao preço, à sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto e seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do artigo 7º e no § 9º, do artigo 26, do Decreto nº. 

10.024/2019, e no § 3º, do artigo 4º-E, da Lei nº. 13.979/2020. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor 

que: 

8.2.1. Contenham vícios insanáveis; 

8.2.2. Descumpram especificações técnicas constantes do 

instrumento convocatório; 

8.2.3. Apresentem preços manifestamente exequíveis; 

8.2.3.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou 

menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos 

da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais 

e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.2.3.2. Qualquer interessado poderá requerer que se 

realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, 

devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.2.4. Se encontrarem acima do orçamento estimado para 

a contratação, mesmo após negociação, quando for o caso; 

8.2.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, 

quando exigida; 

8.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigências 

do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos 

antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de 

tratamento isonômico entre os licitantes. 

8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física 

deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no 

artigo 176, da Instrução Normativa RFB nº. 971, de 2009, em razão do disposto 

no artigo 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo 

Agente de Licitação, destacam-se os que contenham as características de 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 
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e prazo indicados pelo Agente de Licitação, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.3.1.1. Os prazos estabelecidos pelo Agente de Licitação 

poderão ser prorrogados por solicitação justificada do licitante, formulada antes 

de findo o prazo estabelecido e aceita pelo Agente de Licitação. 

8.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for 

aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Agente de 

Licitação examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o 

Agente de Licitação examinará a proposta ou lance subsequente e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.6. Havendo necessidade, o Agente de Licitação 

suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

8.7. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que 

obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa 

posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação 

superior, a Prefeitura de Restinga deverá negociar condições mais vantajosas 

com quem o apresentou. 

8.7.1. Ainda que a proposta do primeiro classificado esteja 

abaixo do orçamento estimado, deverá haver negociação com o licitante para 

obtenção de condições ainda mais vantajosas. 

8.7.2. A negociação de que trata o subitem anterior deverá 

ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, 

quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer 

acima do orçamento estimado. 

8.7.3. Se depois de adotada a providência referida no 

parágrafo segundo deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento 

estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

8.7.4. A negociação será realizada por meio do sistema, 

podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o 

Agente de Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, 

da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45, da Lei 

Complementar nº. 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecidas, se for 

o caso. 

8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o 

Agente de Licitação verificará a habilitação do licitante, observando o disposto 

neste Edital. 
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8.10. Por ser serviços contínuos, a proposta também 

deverá conter:  

8.10.1. A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, 

convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias 

profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, 

com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO; 

8.10.2. Produtividade adotada, e se esta for diferente 

daquela utilizada pela Administração como referência, a respectiva comprovação 

de exequibilidade; 

8.10.3. A quantidade de pessoal que será alocado na 

execução contratual; 

8.10.4. A relação dos materiais e equipamentos que serão 

utilizados na execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua especificação. 

8.10.5. Considerando que a prestação dos serviços envolve 

cessão de mão de obra, é vedado à licitante ME ou EPP, por força do art. 17, XII, 

da Lei Complementar 123/2006, utilizar-se dos benefícios tributários do SIMPLES 

NACIONAL em sua proposta de preços. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de 

habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o 

Agente de Licitação, auxiliado por sua equipe de apoio, verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Forcedores – 

SICAF; 

9.1.1.1. É dever do licitante atualizar previamente as 

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da 

abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.1.1.1.1. O descumprimento do subitem acima implicará a 

inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais 

emissores de certidões feita pelo Agente de Licitação lograr êxito em encontrar 

a(s) certidão(ões) válida(s), conforme artigo 43, § 3º, do Decreto 10.024/2019. 

9.1.2. CADIN – Cadastro informativo dos créditos não 

quitados do setor público federal, regulado pela Lei nº. 10.522/2002; 

9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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9.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 

de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU; 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Agente de 

Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2. Também poderão ser consultados os sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com 

alguma documentação vencida junto ao SICAF; 

9.2.1. Caso o Agente de Licitação  não logre êxito em obter 

a certidão correspondente através do sítio eletrônico oficial, ou na hipótese de se 

encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, 

no prazo de 01 (uma) hora, documento válido que comprove o atendimento das 

exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 

porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 

123, de 2006. 

9.3. Os licitantes deverão apresentar a seguinte 

documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.3.1. Habilitação Jurídica: 

9.3.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no 

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

9.3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – 

MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na 

forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio eletrônico 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.3.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato 

constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.3.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno 

porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento Nacional 

de Registro do Empresarial e Integração - DREI; 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.3.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto 

social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 

na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 

1971; 

9.3.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de 

Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos 

definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º 

do Decreto n. 7.775, de 2012; 

9.3.1.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro 

Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural 

pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (artigos 

17 a 19 e 165); 

9.3.1.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País: decreto de autorização; 

8.3.1.10. Os documentos acima deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

9.3.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista: 

9.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o 

caso; 

9.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda 

Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro 

de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

9.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS); 

9.3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.3.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 

e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

9.3.2.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos 

estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 
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condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.3.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja 

microempresa, empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.3.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.3.3.1.1. Certidão negativa de falência ou recuperação 

judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.3.3.1.2. No caso de certidão positiva de recuperação 

judicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano 

de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, 

de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar 

todos os demais requisitos de habilitação. 

9.3.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

9.3.3.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta 

entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.3.3.2.2. No caso de empresa constituída no exercício 

social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.3.3.3. A comprovação da situação financeira da empresa 

será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 
 

9.3.3.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior 

ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
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(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

9.3.3.5. Ficará a critério da Prefeitura de Restinga solicitar 

os documentos exigidos no tópico 9.3.3 das empresas cadastradas no Sistema 

de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF que estejam com o cadastro 

dentro do prazo de validade, devidamente preenchido, e que comprovem pelo 

referido que possuem índices de liquidez e solvência previstos no item 9.3.3.3 

superiores aos limites estabelecidos no edital. 

9.4. A Licitante deverá manter, durante todo o 

procedimento licitatório e ainda durante a execução do Contrato/Ata, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para contratação com a Administração Pública 

Federal, ficando a critério da Administração, também, solicitar, a qualquer tempo, 

todos os documentos pertinentes a fim de comprovar a referida habilitação.  

9.5. Na forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020, "na 

hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a 

autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 

dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 

ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 

7º da Constituição". 

9.5.1. Garantia para habilitação conforme o estabelecido no 

artigo 31, III, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, no importe de 

1% (um por cento) do valor estimado para a contratação (Item 3.1), que deverá 

estar em nome do Município de Restinga - SP, com validade de no mínimo 60 

(sessenta) dias a contar da data de abertura da licitação. 

9.5.2. Em caso de caução em dinheiro, o depósito deverá 

ser feito mediante recolhimento de Documento de Arrecadação Municipal – (Guia 

DAM) nos termos da Lei Orgânica do Município a ser emitida pela Departamento 

de Cadastro e Tributos, sito na Rua Geraldo Veríssimo, Centro, Restinga – SP, 

Telefone (16) 3143-1172. 

9.5.2.1. A liberação da garantia apresentada por licitante 

que venha a ser excluído do certame (inabilitado ou desclassificado), será 

efetuada em 5 (cinco) dias após o encerramento do prazo recursal ou no caso 

de interposição de recurso, após a intimação da decisão que julgar 

improcedente. As demais licitantes que permanecerem no certame terão a 

garantia liberada após a homologação do resultado, com exceção da empresa 

vencedora que terá liberação efetivada quando da integralização da garantia do 

contrato. 

9.5.3. Relação dos compromissos assumidos pelo licitante 

que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
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disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado 

e sua capacidade de rotação, nos termos do §4º, do artigo 31, da Lei 8.666/93. 

 

9.6.2. Qualificação Técnica: 

9.6.2.1. CERTIDÃO DE REGISTRO NO CREA, de sua 

respectiva região, com validade na data de apresentação da proposta, 

devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No 

caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro 

emitido pelo CREA da respectiva região de origem deverá conter o visto do 

CREA-SP, somente quando da assinatura do Contrato (averbação). 

9.6.2.2. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE 

DEVERÁ SER COMPROVADA DA SEGUINTE MANEIRA: 

9.6.2.2.2.1 - Registro ou inscrição do responsável técnico 

da empresa na entidade profissional competente; 

9.6.2.2.2.2. Comprovação de Capacidade Técnica-

Profissional com a demonstração de possuir a licitante, em seu quadro 

permanente, mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 

empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 

autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 

execução dos serviços, na data da licitação, profissional  de nível superior 

detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pela entidade 

profissional competente. 

9.6.2.2.2.3. Comprovação de Capacidade Técnica-

Operacional mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica-

operacional que comprovem que a licitante já executou serviços compatíveis 

com o objeto do presente certame, nos termos do inciso II, do artigo 30, da Lei 

8.666/93 c/c Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo1. 

9.6.2.2.2.4. A comprovação de capacidade técnica-

operacional deverá ser feita por intermédio de atestados, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, expedidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante prestou ou 

vem prestando serviços pertinentes e compatíveis, em características, cujo 

quantitativo dos serviços já executados devam ser equivalentes, no mínimo a 

50% do objeto licitado, conforme disposições da Súmula 24 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. 

9.6.2.2.3. No caso de atestados emitidos por empresa de 

iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas 

pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa da empresa proponente. 

 
1 “SÚMULA Nº 24  -  Em procedimento licitatório, é  possível a  exigência de  comprovação da  
qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser 
realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a 
imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em 
quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro 
percentual que venha devida e tecnicamente justificado.” 
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9.6.2.2.3.1. Serão consideradas como pertencentes ao 

mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou 

controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma 

pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente. 

9.6.2.2.4. Indicação das instalações e do aparelhamento 

adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado, nos termos do inciso 

II, do artigo 30, da Lei 8.666/93. 

9.6.2.2.4.1. A indicação das INSTALAÇÕES de apoio 

necessárias à execução dos serviços se fará mediante apresentação de relação 

das instalações técnicas e administrativas, que deverão ser utilizadas para 

atender aos serviços licitados. 

9.6.2.2.4.2. A indicação do APARELHAMENTO adequado e 

disponível para a realização do objeto da licitação se fará mediante apresentação 

de relação dos equipamentos e veículos à disposição para execução dos serviços 

e sua condição de vinculação com a empresa (próprio, arrendado, alugado ou a 

ser adquirido). 

9.6.2.2.4.3. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE:- as 

exigências técnicas ora estatuídas não dependerão de comprovação de 

propriedade, apresentação de laudos e licenças de qualquer espécie, sendo só 

devidas pelo vencedor da licitação. Os licitantes deverão tão somente apresentar 

declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de 

apresentá-los no momento oportuno, na forma prevista na Súmula 14 do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo2. 

9.6.2.2.5. DECLARAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE de que 

efetuou visita técnica “in loco”, no local onde serão executados os serviços, 

objeto desta licitação, tendo levantado todos os dados técnicos e obtidos os 

esclarecimentos necessários para a apresentação de sua proposta financeira e 

que não foram observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças que 

compõem o Edital (Modelo Anexo III). 

 

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à 

anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em 

que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 

atos anulados e os que dele dependam. 

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor 

classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não 

retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos 

 
2 “SÚMULA Nº 14 - Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos e 
licenças de qualquer espécie só são devidas pelo vencedor da licitação; dos proponentes poder-
se-á requisitar tão somente declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne condições 
de apresentá-los no momento oportuno.” 
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termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser 

convocados para acompanhar a sessão reaberta.  

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema 

eletrônico (“chat”), e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.  

10.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo 

com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter 

seus dados cadastrais atualizados. 

 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

VENCEDORA 

11.1. O agente de licitação poderá convocar o Licitante 

para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação e, 

se necessário, dos documentos complementares, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema e no prazo de 1 (uma) hora previamente estabelecido no 

chat, e deverá: 

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em 

uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

11.1.2. Quando for o caso, apresentar a planilha de custos 

e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em 

conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.  

11.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e 

agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e 

será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação 

de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na 

proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a 

Contratada. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarada a vencedora, após agendamento pelo chat 

do COMPRASNET, o Agente de Licitação abrirá prazo de no mínimo 30 (trinta) 

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, 

em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

12.2. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante 

deverá manifestá-la ao Agente de Licitação, por meio eletrônico, em campo 

específico no Sistema Comprasnet, explicitando sucintamente suas razões 

imediatamente após a divulgação do vencedor. 
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12.2.1. Não será aceita outra forma de intenção de interpor 

recurso diferente da mencionada no subitem 11.2;  

12.2.2. Nesse momento o Agente de Licitação não 

adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

12.3. Registrada a intenção de recurso, o sistema 

disponibilizará tela própria, no encaminhamento da sessão pública, para que o 

Agente de Licitação informe os prazos para registro das razões do recurso, 

contrarrazão e decisão.  

12.4. Uma vez admitido a intenção do recurso, o recorrente 

terá, a partir de então, o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar as razões, 

pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros 2 (dois) dias úteis, que começarão a contar imediatamente após do 

término do prazo do recorrente.  

12.5. A decisão do Agente de Licitação deverá ser motivada 

e submetida à apreciação da autoridade competente, quando mantiver sua 

decisão.  

12.6. A falta de manifestação imediata e motivada do 

licitante em formulário próprio, por meio eletrônico, durante a sessão pública 

importará a decadência do direito do recurso e adjudicação do objeto pelo 

Agente de Licitação ao vencedor.  

12.7. O acolhimento do recurso administrativo implica tão 

somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de 

aproveitamento. 

12.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos após 

os respectivos prazos legais.  

12.9. Os autos do processo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados, no endereço constate neste Edital. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante 

declarado vencedor, por ato do Agente de Licitação, caso não haja interposição 

de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

14.1. Os contratos serão firmados mediante a emissão de 

Nota de Empenho e os critérios de entrega e aceitação do objeto e de 
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fiscalização, bem como as demais disposições, estão previstas no Termo de 

Referência - Anexo I do edital deste pregão.  

14.2. Após a homologação da licitação, os produtos serão 

fornecidos em atendimento aos eventuais pedidos formulados pela 

CONTRATANTE através de Nota de Empenho que serão enviadas via fax e/ou e-

mail à CONTRATADA.  

14.3. Antes da emissão da Nota de Empenho, a 

Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro 

Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados 

aos autos do processo. 

14.4. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o 

contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 

05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 

anexos. 

14.5. É facultado à Prefeitura de Restinga, quando o 

convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos: 

14.5.1. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em 

conformidade com o instrumento convocatório; 

14.5.2. Revogar a licitação. 

 

15. DO PREÇO 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E 

DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e de aceitação do objeto 

e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 

30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que 

se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 

- Estado de São Paulo - 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga – SP CEP: 14.430-000 
Telefone: (16) 3143-1172 | www.restinga.sp.gov.br 

18.2. O pagamento obedecerá relatório emitido pelo 

Departamento de Engenharia do Município, em que ateste a adequação ao que 

foi solicitado. 

18.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos 

documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.4. Será considerada data do pagamento o dia em que 

constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

18.5. Antes do pagamento, o Contratante realizará 

consultas para verificar a manutenção das condições de habilitação da 

Contratada, imprimindo e juntando os resultados ao processo de pagamento. 

18.5.1. Serão realizadas as seguintes consultas: 

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF; 

b) Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor 

público federal – CADIN;  

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa;  

e) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

– CEIS;  

f) Certidão Negativa de Inidôneos – TCU. 

18.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de 

irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

18.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa 

considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

18.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá 

adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
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18.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os 

pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 

contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

18.10. Somente por motivo de economicidade, segurança 

nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 

em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido 

o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

18.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção 

tributária prevista na legislação aplicável. 

18.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples 

Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.12. A Prefeitura de Restinga não se responsabilizará por 

qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que porventura não 

tenha sido acordada no contrato. 

18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o 

valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias 

de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do 

efetivo pagamento, à taxa de 2% (dois por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

Sendo: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 

originariamente devido  

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a 

fórmula: 

 

𝐼 =
(
𝑥
100

)

365
 

 

Sendo: 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o 

pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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19.1. A sanção de suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura de Restinga, poderá 

ser aplicada à empresa ou ao profissional que: 

19.1.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, 

por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

19.1.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os 

objetivos da licitação; 

19.1.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar 

com a Prefeitura de Restinga em virtude de atos ilícitos praticados; 

19.1.4. Convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato; 

19.1.5. Deixar de entregar a documentação exigida para o 

certame; 

19.1.6. Apresentar documentação falsa exigida para o 

certame; 

19.1.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto da 

licitação; 

19.1.8. Não mantiver a proposta; 

19.1.9. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.10. Comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a 

prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013. 

19.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre 

outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas 

realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa ao licitante/adjudicatário.  

19.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Prefeitura de Restinga poderá, garantido o regular processo administrativo, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - Advertência - a ser aplicada pelo Contratante, por escrito, 

independente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das 

condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das 

recomendações ou determinações da fiscalização do HUCAM-EBSERH; 

II - Multa, na seguinte forma: 

a) De 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor do 

material não entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo 

previsto para entrega; 

b) De 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor 

total da Ordem de Fornecimento, no caso de não devolução de referido 

documento devidamente assinado no prazo previsto; 
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c) De 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da 

proposta, no caso de cancelamento do item, após a emissão da Nota de 

Empenho;  

d) De 1,0% (um por cento) do valor total da proposta, no 

caso de cancelamento da Nota de Empenho; 

e) De 1,5% (um e meio por cento) do valor total do contrato, 

no caso de inexecução parcial ou total do objeto contratado. 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura de Restinga, por prazo não superior 

a 02 (dois) anos. 

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 

prestada, quando houver, além da perda desta, responderá o contratado pela sua 

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Prefeitura de Restinga ou cobrada judicialmente. 

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III do caput 

poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias 

úteis a contar da notificação da instauração do processo administrativo para 

apuração de descumprimento de obrigação contratual. 

§ 3º Poderá ser emitido Documento de Arrecadação 

Municipal (DAM) para pagamento da multa devida pela contratada. 

19.4. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pelo 

Contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no 

contrato ou documento equivalente poderão, a critério deste, ser isentos total ou 

parcialmente da multa. 

19.5. Além das sanções anteriormente mencionadas, 

poderá, ainda, ser aplicada a Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Prefeitura de Restinga e com Administração Pública decorrente da prática 

de atos lesivos previstos na Lei de nº 12.846/13, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre em que o contratado ressarcir a Prefeitura de Restinga pelos prejuízos 

resultantes e após o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, a 

Contratada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital, no Contrato e demais cominações legais. 

19.7. As penalidades que gerarem aplicação de multas 

quando inferiores ou iguais ao valor de R$ 10,00 (dez reais) serão abonadas, 

conforme decisão do Gestor da Prefeitura de Restinga. 

19.8. A aplicação das sanções previstas neste Edital não 

exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, inclusive a 
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responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à 

Administração. 

19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, 

levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 

da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

19.10. Compete ao Órgão Não Participante, conforme 

Decreto nº. 7.892/2013, art. 22, § 7º, os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

19.11. As sanções aqui previstas também se aplicam aos 

integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 

justificativa recusada pela administração pública. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS 

20.1. Até 1 (um) dia útil antes da data fixada para abertura 

da sessão pública, ou seja, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório. 

20.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma 

eletrônica, até as 15 horas (horário de Brasília), exclusivamente pelo e-mail 

licitacaorestinga@yahoo.com. 

20.2. Caberá ao Agente de Licitação, auxiliado pela equipe 

de apoio, decidir sobre a petição no prazo de até 1 (um) dia útil. 

20.2.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, 

será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

20.2.2. Não serão conhecidas as impugnações ao Edital 

interpostas após os prazos legais, estabelecidos neste Edital. 

20.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este 

processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Licitação, até 1 (um) dia 

útil anterior à data designada para abertura da sessão pública, até as 15 horas 

(horário de Brasília), exclusivamente pelo e-mail licitacaorestinga@yahoo.com. 

20.4. O Agente de Licitação responderá aos pedidos de 

esclarecimentos no prazo de 1 (um) dia útil, contado da data de recebimento do 

pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

do Edital e dos anexos. 

20.4.1. O envio de pedido de impugnação e/ou de 

esclarecimento ao ato convocatório deste Pregão deverá ser confirmado junto 

ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura de Restinga, 

exclusivamente pelo e-mail licitacaorestinga@yahoo.com. 
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20.4.1.1. A petição de pedido de impugnação e/ou de 

esclarecimento deverá ser enviada exclusivamente em arquivos compatíveis com 

o Microsoft Word versão 97 e superiores, e também em formato PDF, para 

garantia do usuário, e como contraprova do documento enviado. 

20.4.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não 

suspendem os prazos previstos no certame. 

20.5. Qualquer modificação no edital que, 

inquestionavelmente, afete a formulação das propostas exigirá divulgação pelo 

mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se 

o prazo inicialmente estabelecido. 

20.6. Para conhecimento da sociedade em geral e dos 

fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo 

para a obtenção das informações prestadas, as respostas às impugnações e os 

esclarecimentos prestados pelo Agente de Licitação serão disponibilizadas nos 

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura do 

Município de Restinga. 

 

21. DAS DESPESAS 

21.1. A despesa com a contratação do objeto do presente 

Edital correrá pela seguinte dotação orçamentária do Município: a) 

Departamento/Responsável: Ruas e Avenidas. Funcional Programática: 

154510025.1017. Natureza: 4.4.90.51. Ficha: 178. Saldo: R$ 477.500,00; b) 

Departamento/Responsável: Ruas e Avenidas. Funcional Programática: 

154520011.1017. Ficha: 134. Saldo: R$ 15.000,00 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão 

será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 

Agente de Licitação em contrário; 

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o 

Agente de Licitação poderá sanar falta, erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.3. A homologação do resultado desta licitação não 

implicará direito à contratação. 

22.4. O resultado desta licitação será lavrado na Ata da 

Sessão Pública e publicado no Portal Oficial do Município de Restinga 
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(www.restinga.sp.gov.br), em jornal de circulação regional, no Diário Oficial do 

Estado e no Diário Oficial da União. 

22.5. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Pregão poderão ser obtidos junto ao Agente de 

Licitação no e-mail: licitacaorestinga@yahoo.com. 

22.6. Esclarecimentos sobre a inscrição no SICAF poderão 

ser obtidos junto ao Site Comprasnet, na opção FORNECEDORES, através do 

link https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/posso-ajudar ou 

através do atendimento telefônico: 0800 978 9001. 

22.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que 

não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

22.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação 

e apresentação de suas propostas e a Prefeitura de Restinga não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

22.9. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da 

contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova 

pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital 

e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 

iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura de Restinga. 

22.11. O desatendimento de exigências formais não 

essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

22.12. Em caso de divergência entre disposições deste 

Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá 

as deste Edital. 

22.12.1. No interesse da Administração, sem que caiba aos 

participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter: 

22.12.1.1. Adiada a sua abertura; 

22.12.1.2. Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para 

a realização da licitação. 

22.13. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a 

Lei nº. 13.979/2020, Lei Federal nº. 13.303/2016 e alterações posteriores, a Lei 

nº. 10.520 de 17/07/2002, e às demais normas pertinentes. 

http://www.restinga.sp.gov.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 

- Estado de São Paulo - 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga – SP CEP: 14.430-000 
Telefone: (16) 3143-1172 | www.restinga.sp.gov.br 

22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 

eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

22.15. É facultado ao Agente de Licitação ou à autoridade 

competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

22.16. A autoridade competente poderá revogar a licitação 

por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente 

fundamentado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-

la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

22.17. Para fins de aplicação de sanção administrativa 

presente neste Edital, o lance é considerado proposta. 

22.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

a) ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 

b) ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE 

PREÇOS; 

c) ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

d) ANEXO IV – JUSTIFICATIVA DE ÍNDICES 

FINANCEIROS; 

e) ANEXO V – CÓPIA CONVÊNIO; 

f) ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO; 

g) ANEXO VII – DECLARAÇÃO, conforme dispõe o 

inciso XXXIII do art. 7º. da Constituição Federal; 

h) ANEXO VIII – DECLARÇAÇÃO DE CONFORMIDADE; 

i) ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DE 

OBRA; 

j) ANEXO X – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTA. 

 

23. DO FORO 

23.1. As questões decorrentes da execução deste 

Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente serão 

processadas e julgadas no Foro da Justiça Estadual, da comarca de Franca – 

Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

24. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL DE 

PREGÃO ELETRÔNICO 

a) ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 

b) ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE 

PREÇOS; 
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c) ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

d) ANEXO IV – JUSTIFICATIVA DE ÍNDICES 

FINANCEIROS; 

e) ANEXO V – CÓPIA CONVÊNIO; 

f) ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO; 

g) ANEXO VII – DECLARAÇÃO, conforme dispõe o 

inciso XXXIII do art. 7º. da Constituição Federal; 

h) ANEXO VIII – DECLARÇAÇÃO DE CONFORMIDADE; 

i) ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DE 

OBRA; 

j) ANEXO X – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTA. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 

possa alegar ignorância, manda-se expedir o presente Edital, que será publicado 

no lugar público e de costume junto à Prefeitura Municipal, sendo que o seu 

resumo será publicado no Diário Oficial e em jornal local. 

 

Restinga, 20 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. DAS OBRIGAÇÕES E DAS PENALIDADES 

1.1. A empresa vencedora deverá promover a limpeza do 

local, retirada e transporte do material excedente e aplicação da pintura de 

ligação na área a ser trabalhada. 

1.2. A licitante vencedora fica sujeita às disposições dos 

arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

1.3. À licitante vencedora que se tornar inadimplente pela 

falta de execução total ou parcial das obrigações objeto do contrato, será 

aplicada uma ou mais das seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com o Município de Restinga, por prazo não superior 

a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de Inidoneidade, ficando proibida de 

contratar com o Poder Público por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

1.4. As multas por inadimplência terão o seguinte valor, no 

caso de formalização do contrato: 

a) multa de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor 

global do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

contrato após esgotado o prazo fixado no subitem anterior. 

1.5. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos 

fortuitos ou força maior, desde que sejam devidamente comprovados. 

1.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento 

do faturamento apresentado pela licitante, e caso este não baste, da garantia da 

execução contratual, se for o caso. 

1.7. A aplicação das multas deverá se concretizar após 

comunicação por escrito dirigida à licitante infratora, resguardando-se o direito 

de defesa no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 

1.8. A licitante vencedora se obriga a executar os serviços 

de acordo com a PREGÃO ELETRÔNICO e com as especificações contidas em 

anexo, que fazem parte integrante do procedimento independente de transcrição 

e/ou traslado. 

1.9. Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a 

fazê-lo não atender ao chamado no prazo de 05 (cinco) dias úteis caracterizando, 

assim, o inadimplemento, ficando ainda a licitante vencedora sujeita às sanções 

aludidas nos 64, 81 e 86 da Lei Federal que rege esta licitação, garantidos 

contraditório e ampla defesa. 
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1.9.1. Em se verificando a situação do subitem 12.8, a 

licitante decairá do direito à contratação, sendo facultado ao Município convocar 

as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 

quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das 

sanções previstas neste Edital. 

1.9.2. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até 

a contratação, se tiver o Município conhecimento de fato ou circunstância 

superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação 

técnica e/ou econômica. Neste caso, poderá ser procedida a convocação das 

licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto no Item 13.8.1 acima. 

1.10. Não poderá o licitante pleitear acréscimo de preço 

sob a alegação de falhas, omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, bem 

como as decorrentes de sua vistoria e visita aos locais da execução dos serviços. 

 

2. DA FISCALIZAÇÃO 

2.1. O Departamento de Engenharia do Município de 

Restinga, designará servidor que irá proceder à fiscalização do objeto contratado, 

conforme o art. 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

2.2. A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a 

responsabilidade da contratada inclusive perante terceiros por qualquer 

irregularidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caio Ribeiro de Andrade 

Engenheiro Civil 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO IV – JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES FINANCEIROS 

 

 

Pregão Eletrônico, sob o regime de execução indireta de 

empreitada, do tipo menor preço global, para eventual e futura contratação de 

empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico em vias do 

Município de Restinga – SP, conforme especificações constantes em edital e 

anexo, no valor máximo de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). 

Conste-se que parte do valor a ser utilizado para o pagamento tem 

origem em Convênio firmado entre o Município de Restinga e o Governo do 

Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento 

Regional. 

Para avaliar a qualificação econômico-financeira dos licitantes, 

serão considerados os índices de Liquidez Corrente, Índice de Endividamento e 

Índice Liquidez Geral, apurados pelas fórmulas abaixo: 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um), 

obtido através da seguinte fórmula: 

 

LC =   ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinquenta 

centésimos), obtido através da seguinte fórmula: 

 

EN = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 

 

Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,50 (um inteiro 

e cinquenta centésimo), obtido através da seguinte fórmula: 

 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONTO PRAZO 

 

Os índices acima não ferem ao disposto no art. 31, da Lei 8.666/1993 

e foram estabelecidos em valores extremamente razoáveis para avaliar a qualificação 

econômico-financeira dos licitantes. 
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O índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento 

a curto prazo, relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto prazo com 

as dívidas também de curto prazo. Índice menor do que 1,00 demonstra que a 

empresa não possui recursos financeiros para honrar suas obrigações de curto 

prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da empresa. 

O índice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da 

empresa a longo prazo, relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto e 

no longo prazo com as dívidas também de curto e de longo prazo. Índice menor do 

que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros suficientes para 

pagar as suas dívidas a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade das 

atividades da empresa. 

Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5º., da Lei 

nº. 8.666/93, pois permitem a comprovação da situação financeira da empresa de 

forma objetiva, foram estabelecidos observando valores usualmente adotados para 

a avaliação da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o 

caráter competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos 

aceitáveis. 

 

Restinga, 20 de julho de 2020. 

 

 

 

 

SILVIA MARIA GOMES HENCISO 

CONTADORA 
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ANEXO V – CÓPIA DO CONVÊNIO 
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RESTINGA E A EMPRESA *****. 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE RESTINGA(SP), pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Geraldo Veríssimo, n.º 633, Centro, 

Restinga - SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 45.318.581/0001-42, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. AMARILDO TOMÁS DO 

NASCIMENTO, neste ato denominado CONTRATANTE, e ***** Ltda., Inscrita 

no CNPJ/MF sob n.º *****, com sede na Av. *****, cidade de *****, neste ato 

representada por seu *****, Sr. *****, doravante denominado CONTRATADO, 

tendo em vista a homologação de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 

n.º  ****/20**, de conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 

firmam o presente contrato mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a execução de *****. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

O valor global do presente Contrato será de R$*****. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para cobrir as despesas do presente Contrato correrão por conta da 

dotação orçamentária: Departamento: *****. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1.O pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização 

da obra, e faturas devidamente atestadas, mediante a apresentação da 

documentação abaixo relacionada; 

4.1.1.Boletim da Medição, devidamente aferida pela Fiscalização do 

Departamento de Engenharia do Município em conjunto com a Secretaria 

Estadual de Assistência e Desenvolvimento Regional, com a percentagem física 

executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 

5.1. A empresa vencedora deverá promover a limpeza do local, retirada e 

transporte do material excedente e aplicação da pintura de ligação na área a ser 

trabalhada. 

5.2. A licitante vencedora fica sujeita às disposições dos arts. 86 e 87 da Lei 

8.666/93. 

5.3. À licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total 

ou parcial das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das 

seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
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b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o Município de Restinga, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de Inidoneidade, ficando proibida de contratar com o Poder 

Público por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

5.4. As multas por inadimplência terão o seguinte valor, no caso de formalização 

do contrato: 

a) multa de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor global do contrato, 

até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após esgotado o 

prazo fixado no subitem anterior. 

5.5. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, 

desde que sejam devidamente comprovados. 

5.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento 

apresentado pela licitante, e caso este não baste, da garantia da execução 

contratual, se for o caso. 

5.7. A aplicação das multas deverá se concretizar após comunicação por escrito 

dirigida à licitante infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 10 

(dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 

5.8. A licitante vencedora se obriga a executar os serviços de acordo com a 

PREGÃO ELETRÔNICO e com as especificações contidas em anexo, que fazem 

parte integrante do procedimento independente de transcrição e/ou traslado. 

5.9. Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao 

chamado no prazo de 05 (cinco) dias úteis caracterizando, assim, o 

inadimplemento, ficando ainda a licitante vencedora sujeita às sanções aludidas 

nos 64, 81 e 86 da Lei Federal que rege esta licitação, garantidos contraditório e 

ampla defesa. 

5.9.1. Em se verificando a situação do subitem 5.9, a licitante decairá do direito 

à contratação, sendo facultado ao Município convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 

preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções 

previstas neste Edital. 

5.9.2. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver 

o Município conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone 

sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. Neste caso, 

poderá ser procedida a convocação das licitantes remanescentes, em 

conformidade com o disposto no Item 13.8.1 acima. 

5.10. Não poderá o licitante pleitear acréscimo de preço sob a alegação de falhas, 

omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, bem como as decorrentes de 

sua vistoria e visita aos locais da execução dos serviços. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1.O Município, através de seu Departamento de Engenharia, fiscalizará o objeto 

contratado, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

6.2.A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

7.1.A vigência do presente Contrato será a partir de ***** até *****, admitida a 

prorrogação nos termos do § 1º, do Art. 57, da lei n.º 8.666/93, mediante termo 

aditivo, persistindo as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia. 

7.2. Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 

7.2.1. O prazo de execução dos serviços, será de **** (****) meses, contados a 

partir da data de assinatura do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ADITAMENTO 

O presente Contrato poderá ser modificado, através de TERMO ADITIVO, por 

causa superveniente, força maior, ordem legal, conveniência Administrativa, 

desde que haja interesse da administração. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado no prazo de até 

10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – O presente contrato está vinculado ao Edital de Pregão 

Eletrônico n° ******/20** e à Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, mesmo nos casos 

omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Franca - SP, como competente para solucionar 

eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito juntamente com as testemunhas abaixo 

firmadas, que declaram conhecer todas as cláusulas contratadas. 

 

Restinga-SP, ****** de ****** de 20****. 

 

 

 

 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 

 Prefeito Municipal 

Contratante 
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Contratado 

 

Testemunhas: 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
EMPRESA:  
OBRA:  
MUNICÍPIO:  
DATA: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº               /2020 
 
Declaro, sob as penas da lei, que não existe em meu quadro 

de pessoal, menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

 
 
 
 

Localidade(SP),            de                       de 20     . 
 
 
 
 
 
 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS E PREÇOS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS 

 

 

 

 

 

EMPRESA:  

OBRA:  

MUNICÍPIO:  

DATA: 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº              /20__ 

 

Declaramos para os devidos fins de classificação na 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº          /           , que tomamos conhecimento e estamos 

de acordo com as exigências contidas no Edital, ao que se refere: as 

Especificações Técnicas e/ ou Memoriais e aos Preços Máximos admissíveis, 

referentes a obra supra mencionada. 

 

Localidade(SP),           de                                      de 20     . 

 

 

 

 

 

 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

 

 

 

EMPRESA: 

OBRA: 

PROJETO: 

MUNICÍPIO: 

DATA: 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº              /20__ 

 

 

Declaramos para fins de participação no Pregão Eletrônico nº            /          , que 

visitamos “ in loco” o(s) local(ais) onde será(ão) realizados os serviços, objeto 

desta licitação, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os 

esclarecimentos necessários à formulação de nossa proposta financeira e que 

não foram observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças que compõe 

o Edital. 

 

 

 

Localidade (SP),          de                                  de 20     . 

 

 

 

 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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ANEXO X - MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

Restinga, ..... de ............................... de 20.......  

 

 

Ao 

Município de Restinga – Estado de São Paulo 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº         /20_______ 

 

Prezados Senhores, 

 

Submetemos à apreciação de V.Sas., proposta relativa à 

Pregão Eletrônico em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer 

erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

 

Os preços considerados para fins de licitação e contrato 

resulta o seguinte valor global de nossa proposta: R$ ........................................... 

(.................................................................................................). 

 

A validade é de ............... (..........................) dias a contar da 

data limite para entrega dos envelopes 01 e 02 contendo respectivamente os 

documentos de habilitação e a proposta de preço. 

 

O prazo de execução, conforme objeto deste contrato, será 

de ............ (.............................) dias, contados do início da contratação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

............................................................................. 

Nome 

Cargo 


