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PREÂMBULO  

 

EDITAL Nº 35/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 18/2018 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE  

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/07/2018 a partir das 09:00 HORAS  

LOCAL: DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

MARÍLIA – Rua São Luiz, n.º 359, Centro, Marília/SP. 

 

O Exmo. Sr. Marcelo José de Macedo – Presidente do Departamento de 

Água e Esgoto de Marília, torna público Licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando à 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial nas Unidades 

do DAEM em suas áreas internas e externas, conforme especificações contidas 

no ANEXO I deste Edital, pelo período de 12 (doze) meses;  que será 

regida pela Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 

Municipal n.° 9.492, de 16 de janeiro de 2.007, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, às disposições da Lei Federal n.° 

8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive Lei Complementar 

123/2006 alterada pela 147/2014 – ME e EPP, se for o caso.   

 

O presente processo será conduzido pela Srª LÍLIAN MARIA FORIN na 

função de Pregoeira, conforme designação da Portaria 1.139/2018. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 

serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de 

processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 

se apresentarem para participar do certame.  

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 19 de 

julho de 2018 a partir das 09:00 horas, na Divisão de Suprimentos do 

Departamento de Água e Esgoto de Marília, localizada na Rua São 

Luiz, n.º 359, Centro, Marília (SP) e será conduzida pelo Pregoeiro 

com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo 

em epígrafe.  

 

1     DO OBJETO  

1.1    A presente licitação tem por objeto, a Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços contínuos de 

vigilância desarmada e segurança patrimonial nas Unidades do DAEM em suas 

áreas internas e externas, conforme especificações contidas no ANEXO I 

deste Edital, pelo período de 12 (doze) meses e disposto da seguinte 

forma:  
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Posto/Serviço 

Quantidade 

de Postos 

 
Escala de Trabalho 

Posto de vigilância desarmada noturno, de segunda 

a domingo, inclusive feriados, sendo 12 horas 

ininterruptas, com regime de escala de 12x36 

horas. 

 

01 

 

12 X 36 (Diurno) 

 

 

 

 
Posto/Serviço 

Quantidade 

de Postos 

 
Escala de Trabalho 

Posto de vigilância desarmada noturno, de segunda 

a domingo, inclusive feriados, sendo 12 horas 

ininterruptas, com regime de escala de 12x36 

horas. 

 

03 

 

12 X 36 (Noturno) 

 

 

 
Posto/Serviço 

Quantidade 

de Postos 

 
Escala de Trabalho 

Posto de vigilância desarmada noturno, de segunda 

a domingo, inclusive feriados, sendo 12 horas 

ininterruptas, com regime de escala de 12x36 

horas. 

 

01 

 

12 X 36 (Diurno e 
Noturno) 

 

 Os serviços serão prestados nos seguintes locais: 

 

a) Posto 01 – São Miguel – Av. Santo Antônio, nº 1817, Marília-

SP (Diurno); 

b) Posto 02 – Cascata – Av. Vicente Ferreira, nº 1.042, 

Marília-SP; 

c) Posto 03 – Jardim Marambaia – Distrito de Nóbrega, cidade de 

Marília-SP; 

d) Posto 04 – Jardim Maracá – Distrito de Nóbrega, cidade de 

Marília-SP; 

e)  

f) Posto 05 – Pacaembu - Distrito de Nóbrega, cidade de 

Marília-SP; 

 

Fica franqueada aos interessados a realização de visita técnica nos 

locais de Prestação dos Serviços, objeto deste Edital, mediante prévio 

agendamento com a Divisão de Suprimentos do Departamento de Água e Esgoto de 

Marília-SP através do telefone (14) 3402-8510, no período das 08h30 às 

17h00, bem como o registro escrito de sua realização, o qual deverá 

ser elaborado pelo colaborador responsável e assinado pelo 

representante da empresa licitante. 

 

 

 

 



                                                     Departamento de Água e Esgoto de Marília  
                                                Rua São Luiz, 359 – Centro – Marília-SP – CEP.: 17500-110 
                                                Divisão de Suprimentos: Fone: (14) 3402-8510 
                                                E-mail: dacompra@terra.com.br        

2  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO 

2.1  As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado 

correrão por conta das seguintes dotações:  

 

UNIDADE: Coordenadoria de Projetos. 

CATEGORIA ECONÔMICA: 35 - 339037.00 – Locação de mão de obra          

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0412203022.811 

* E parte será onerado do orçamento de 2019 

 2.2  O valor global estimado para os gastos com objeto do presente 

certame é de R$  643.090,56 (seiscentos e quarenta e três mil, noventa 

reais e cinqüenta e seis centavos) para o período de 12 (doze) meses, 

conforme pesquisa de mercado realizada e exposta a seguir: 

 

Posto/Serviço 
Quantidade 

de Vigias 

Escala de 

Trabalho 
Valor mensal 

Valor 

total/anual 

Posto de vigilância 

desarmada diurno, de 

segunda a domingo, 

inclusive feriados, sendo 12 

horas ininterruptas, com 

regime de escala de 12x36 

horas. 

 
 

 
04 

 
 

12 X 36 

(Diurno) 

 
 

 
R$ 16.798,32 

 
 

 
R$ 201.579,84 

 

 

Posto/Serviço 
Quantidade 

de Postos 

Escala de 

Trabalho 
Valor mensal 

Valor 

total/anual 

Posto de vigilância 

desarmada noturno, de 

segunda a domingo, 

inclusive feriados, sendo 12 

horas ininterruptas, com 

regime de escala de 12x36 

horas. 

 
 

 
08 

 
 

12 X 36 

(Noturno) 

 
 

 
R$ 36.792,56 

 
 

 
R$ 441.510,72 

 

 

3  DA PARTICIPAÇÃO  

3.1    Poderão participar do certame todos os interessados do 

ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que 

preencherem às condições de credenciamento constantes deste Edital.  

 

 

4   DO CREDENCIAMENTO  

4.1   Para o credenciamento deverão ser apresentados os 

seguintes documentos:  

a)   tratando-se de representante legal, o estatuto social, 

contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura;  

b)   tratando-se de procurador, a procuração por instrumento 

público ou particular, da qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
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acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 

alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

c)    Em se tratando de micro empresa que queira exercer o 

direito de preferência de que trata a Lei Complementar Federal nº 

123/06, em seus artigos 44 e 45, a qualidade de micro empresa ou 

empresa de pequeno porte, deverá ser expressa no documento 

apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a”, deste Item 

4.  

4.2   O representante legal e o procurador deverão identificar-

se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.  

4.3   Será admitido apenas 01 (um) representante para cada 

licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar 

apenas uma credenciada.  

4.4   A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, 

importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, 

salvo autorização expressa da Pregoeira.  

 

5   DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

4.1   A declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo II, deverá 

ser apresentada fora dos Envelopes n.° 01 e 02. 

4.2   A proposta e os documentos para habilitação deverão ser 

apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes não 

transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 

externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE N.°01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 18/2018 

NOME DO LICITANTE 

 

 

ENVELOPE N.°02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 18/2018 

NOME DO LICITANTE 

 

5   DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

5.1   A proposta, nos termos do item 4.2 da clausula 04, deverá 

ser apresentada datilografada ou digitada, respeitado o vernáculo, 

sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, 

juntando-se a procuração; devendo conter: 

   - Quanto aos preços:  

5.1.1  Preço unitário e totais líquidos, expressos em moeda 

corrente, irreajustáveis, conforme planilha anexa. 

  - Quanto à validade da proposta:  

5.2    O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 

60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. 

5.2.1  Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao 

processo pelo seu prazo de validade, não sendo permitida sua 

retirada ou a desistência de participação por parte do proponente.  

5.2.2  Apresentada a proposta, o proponente estará 

automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e condições 

do presente Edital.  
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5.2.3  Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo 

de sua validade, esta será considerada válida por 30 (trinta) dias, 

independentemente de qualquer outra manifestação.  

   - Quanto à condição de pagamento:     

5.3  Serão efetuadas medições mensais, sendo que a Contratada 

deverá entregar a medição física ao DAEM, imediatamente após o 

encerramento do mês. 

5.3.1  O DAEM, através do Supervisor de Corte, deverá aprovar a 

medição para fins de faturamento, comunicando a Contratada, que 

apresentará a respectiva fatura, no primeiro dia subseqüente à 

comunicação.  

5.3.2  Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil 

após a emissão da fatura, até a quitação total do valor do contrato. 

5.3.3  O pagamento realizado pelo DAEM, não isentará a 

Contratada, das responsabilidades contratuais e nem implicará nos 

recebimentos provisórios ou definitivos dos serviços. A não 

aceitação dos serviços pela Fiscalização, implicará na suspensão 

imediata do pagamento. 

5.3.4  Não serão consideradas propostas com condições de 

pagamento “Antecipado” e com prazo contado “Da emissão da Nota 

Fiscal”. 

5.3.5  O Daem não efetuará pagamento através de cobrança 

bancária (boleto). Os pagamentos serão efetuados nas modalidades: 

Ordem de Pagamento Bancária ou Duplicata em Carteira. 

 

 

6   DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  

6.1   O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do 

item 4.2 da clausula 4, deverá conter os documentos a seguir: 

6.1.1  Habilitação Jurídica 

6.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 

no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

6.1.1.3 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, 

acompanhado de prova de diretoria em exercício; 

6.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando atividade assim o exigir. 

6.1.1.5 Cartão do CNPJ. 

6.1.1.6  Os documentos relacionados nos itens 6.1.1.1 a 6.1.1.3,  

deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos 

de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

6.1.2  Regularidade Fiscal,  

6.1.2.1 Prova de regularidade para com a para com a Fazenda 

Federal abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas 

“a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991; 

6.1.2.2 Certidão Negativa de Débitos Inscritos e Não Inscritos 

com Fazenda Estadual (ICM/ICMS), em validade; 
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6.1.2.3 Certidão Negativa de Débitos com Fazenda Municipal 

(Imobiliária e Mobiliária) do domicílio ou sede do proponente, em 

validade; 

6.1.2.4 Certificado de Regularidade de situação – CRS com o FGTS, 

em validade; 

6.1.2.5 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 

ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

6.1.2.7  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do trabalho, 

aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 Alterada 

pela LEI nº 12.440, de 7 de julho de 2011 – DOU de 

08/07/2011.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

6.2  Qualificação Técnica  

Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, certificando que a empresa tenha prestado serviços 

contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial com efetivo mínimo 

de 03 (três) postos. O atestado deverá conter a identificação do 

signatário a ser apresentado preferencialmente em papel timbrado do 

declarante e com firma reconhecida, no caso de atestado emitido por pessoa 

jurídica de direito privado, ficando reservado à Comissão Permanente de 

Licitação o direito de solicitar cópias dos contratos a que se referem 

tais documentos. 

 

Autorização para Funcionamento no Estado de São Paulo, conforme 

estabelece a Lei nº. 7.102, de 20.06.83 e alterações, Lei nº 

9.017/95, Decreto nº. 89.056, de 24.11.83, Portaria nº. 387/DPF/MJ, de 

28/08/2006 e Portaria 1.670/DPF/MJ, de 20/10/2010. 

 

Certificado de Segurança da empresa na atividade objeto desta licitação e em 

plena validade, conforme previsto no art. 7º do Decreto nº. 1.592/95, 

Portaria  nº.  387/DPF/MJ,  de  28/08/2006  e  Portaria  1.670/DPF/MJ,  

de 20/10/2010. 

 

Declaração emitida pelo Centro ou Curso de Formação e Treinamento de 

Vigilantes, de que a licitante vem reciclando periodicamente seus vigilantes e 

agentes de segurança pessoal conforme determina o Art. 16 da Lei nº 

7.102,  de  20.06.83,  Portaria  nº.  387/DPF/MJ,  de  28/08/2006  e  

Portaria 1.670/DPF/MJ, de 20/10/2010. 

 

a) Os documentos referentes à Qualificação Técnica quando não apresentados 

os originais, deverão ser apresentados através de cópia autenticada 

por tabelião de notas. 

 
 

6.3  Qualificação Econômico-Financeira 

6.3.1  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, do 

ano anterior ao do processo licitatório, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

Balancetes ou Balanços Provisórios, podendo ser atualizados por 
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índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de 

apresentação da proposta. 

6.3.2  Quando se tratar de Sociedade Anônima, esta deverá 

apresentar comprovante de publicação da documentação referida no 

item acima, no órgão de imprensa oficial. 

6.3.2.1 Quando se tratar de Sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, a Comissão de Licitação se reservará o 

direito de exigir a apresentação do Livro DIÁRIO em que o Balanço 

foi transcrito, para o efeito de verificação dos valores 

apresentados. 

6.3.3  A boa situação financeira será comprovada através da 

apresentação da memória de cálculo dos índices contábeis a seguir 

descritos, extraídos do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis exigidos. Esta demonstração deverá estar certificada por 

profissional regularmente habilitado junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade, este documento deverá também ser apresentado com 

firma reconhecida. 

 

 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)  1,00 ONDE: 
 

ILG = Ativo Circulante + ativo realizável a longo prazo 

    Passivo circulante + passivo exigível a longo prazo 

 

 

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)  1,00 ONDE: 
 

ILC =   Ativo    Circulante     

       Passivo Circulante  

  

 

c) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)  0,50 ONDE: 
 

IE =  Passivo circulante + passivo exigível a longo prazo 

Ativo total 

 

A não obtenção de qualquer dos índices estabelecidos importará 

na inabilitação da licitante 

 

 

6.3.4  Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

Distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não 

superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 

apresentação da proposta;  

 

 

6.4   DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS: 

6.4.1   Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua 

participação; que não foi declarada inidônea e não está impedida de 

contratar com o Poder Publico ou suspensa de contratar com a 

Administração e que se compromete a comunicar ocorrência de 

quaisquer fatos supervenientes (Anexo 03); 

6.4.2  Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos (Anexo 4).  
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OBSERVAÇÕES :  

a) Fica isento de apresentação da documentação descrita nos itens 

6.1.1, 6.1.2, 6.3 e seus sub-itens (EXCETO OS ITENS 6.1.1.5 – CNPJ, 

6.1.2.4 – FGTS ; 6.1.2.5 – INSS; 6.1.2.7 Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, demonstrando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;  6.2 – QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA), a licitante que apresentar o Certificado de Registro 

Cadastral (CRC) emitido por pessoa jurídica de Direito Público, 

expedido nos termos do Artigo 34 ao 37 da Lei Federal 8666/93, 

guardada a conformidade com o objeto da Licitação, devendo portanto, 

juntar o Certificado de Registro Cadastral, por cópia autenticada e 

que deverá estar em validade. Com a apresentação do Certificado de 

Registro Cadastral, será juntada a declaração que não possui fato 

superveniente impeditivo de habilitação, após a expedição do 

Certificado de acordo com o “Modelo B do Anexo 03”. 

b) Os documentos que não constarem prazo de validade, serão 

considerados validos, por esta Autarquia e para efeito desta 

licitação, pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da data de 

expedição dos mesmos. 

c) Todas as certidões deverão ser apresentadas na forma da Lei 

dentro do prazo de validade fixado nos documentos oficiais, ou de 

90(noventa) dias a contar da data de expedição dos mesmos, caso não 

conste qualquer prazo de validade. 

d) Poderão  ser  apresentadas  Certidões  Positivas  com  efeitos  

de  negativa, conforme artigo 206  do Código Tributário Nacional 

(Lei n.º 5.172, de 25 de  Outubro de 1.966). 

e) A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a 

apresentação dos mesmos em desacordo com o presente edital, 

implicará na desclassificação da licitante. 

 

  
6.5   DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

6.5.1  A documentação exigida poderá ser apresentada no original 

ou através de impresso informatizado obtido via Internet, com data 

de expedição não anterior a 90 (noventa) dias, contados da data de 

encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar 

nos documentos. 

6.5.1.1  A documentação também poderá ser apresentada através de 

cópia, produzida por qualquer processo de reprodução, autenticada 

por cartório competente;  

 

6.6  ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

6.6.1  Atestado de inspeção do local onde serão executados os 

serviços expedidos pelo Departamento de Água e Esgoto de Marília 

(conforme item 14). 

 

7  DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

7.1   No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a 

sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento 

dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 10 

(dez) minutos.  

7.2   Após os respectivos credenciamentos, as licitantes 

entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo 02 

do Edital, e em envelopes separados, a proposta de preços e os 

documentos de habilitação. 
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7.2.1  Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará 

encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame. 

7.3   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 no Edital;  

b)   que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta 

das demais licitantes.  

7.3.1  No tocante aos preços, as propostas serão verificadas 

quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor 

total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, 

tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 

serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

7.3.2  Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas 

propostas das demais licitantes.  

7.4   As propostas não desclassificadas 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 03 (três) preços na condição 

definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que 

apresentarem os menores preços, até o máximo de 05 (cinco). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  

7.4.1  Para efeito de seleção será considerado o preço total do 

serviço executado por lote.  

7.5   O Pregoeiro convidará individualmente os autores das 

propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, 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.  

7.5.1  A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a 

posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e 

assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

7.6   Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a 

redução mínima entre os lances – Lance Mínimo de R$ 100,00 (cem 

reais)- aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do 

valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço 

total do serviço executado por lote.   

7.7   A etapa de lances será considerada encerrada quando todos 

os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.  

7.8   Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as 

propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na 

ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado.  

7.9   O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta 

de menor valor com vistas à redução do preço.  

7.10   Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.  

7.10.1  A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de 

mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados 

mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada 

aos autos por ocasião do julgamento.  
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7.11   Considerada aceitável a oferta de menor preço, será 

aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu 

autor.  

7.12   Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos 

documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de 

processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante:  

a)   substituição e apresentação de documentos, ou 

b)   verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 

informações. 

7.12.1  A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão 

ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

7.12.2  A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será 

inabilitada.  

7.13   Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada 

vencedora do certame. 

7.14   Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante 

desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a 

oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará 

as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

7.15   Para julgamento também será observada a Lei Complementar 

123/2006 alterada pela 147/2014 - ME e EPP, se for o caso.  

 

 

8  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

8.1   No final da sessão, a licitante que quiser recorrer 

deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-

se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de 

memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos.  

8.2   A ausência de manifestação imediata e motivada da 

licitante importará: a decadência do direito do recurso. 

8.3   Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a 

sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 

competente.  

8.4   Decididos os recursos e constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.5   O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, 

e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

8.6   Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o 

seguinte:  

8.6.1  somente serão válidos os documentos originais;  

8.6.2  quando encaminhadas via FAC-SÍMILE, as razões do recurso 

serão válidas por até 48 (quarenta e oito) horas, tempo que o 
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interessado deverá protocolar os memoriais originais junto ao 

Departamento de Água e Esgoto de Marília. 

8.6.3  as razões deverão ser protocoladas na Divisão de 

Protocolo do Departamento de Água e Esgoto de Marília, endereçadas à 

Divisão de Licitação, Almoxarifado e Compras, Rua São Luiz, n.º 359, 

Centro, Marília (SP) – A/C Lílian Maria Forin - Pregoeira;  

8.6.4  não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não 

apreciará o teor dos citados memoriais.  

 

 

9   DA FORMA DE PAGAMENTO  

9.1  Serão efetuadas medições mensais, sendo que  a Contratada 

deverá entregar a medição física ao DAEM, imediatamente após o 

encerramento do mês. 

9.1.1  O DAEM, através do Supervisor de Cortes, deverá aprovar a 

medição para fins de faturamento, comunicando a Contratada, que 

apresentará a respectiva fatura, no primeiro dia subseqüente à 

comunicação.  

9.1.2  Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil 

após a emissão da fatura, até a quitação total do valor do contrato. 

9.1.3  O pagamento realizado pelo DAEM, não isentará a 

Contratada, das responsabilidades contratuais e nem implicará nos 

recebimentos provisórios ou definitivos dos serviços. A não 

aceitação dos serviços pela Fiscalização, implicará na suspensão 

imediata do pagamento. 

9.1.4  Não serão consideradas propostas com condições de 

pagamento “Antecipado” e com prazo contado “Da emissão da Nota 

Fiscal”. 

9.1.5  O Daem não efetuará pagamento através de cobrança 

bancária (boleto). Os pagamentos serão efetuados nas modalidades: 

Ordem de Pagamento Bancária ou Duplicata em Carteira. 

 

 

10   DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

10.1   O prazo de execução do presente contrato, será de até 12 

(doze) meses, contados da emissão da Ordem de Serviços. 

10.2   Eventual prorrogação, poderá ser efetuada, desde que em 

comum acordo entre as partes, de acordo com os ditames da Lei 

Federal 8.666/93, atualizada.  

 

 

11   DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

11.1   A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de 

suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o 

complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais: 

Art. 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.2   No caso de inexecução parcial do ajustado ficará a 

empresa vencedora sujeita a multa de 30% (trinta por cento) do valor 

dos produtos não entregues; 

11.3   No caso de inexecução total do ajustado ficará a empresa 

vencedora sujeita a multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos 

produtos não entregues; 

11.4   Em caso de atraso, relativo ao prazo de entrega, estará a 

contratada sujeita às seguintes penalidades, sempre relativas ao 

valor remanescente do fornecimento: 

11.4.1  Atraso de até 10 dias, multa de 0,25% ao dia. 



                                                     Departamento de Água e Esgoto de Marília  
                                                Rua São Luiz, 359 – Centro – Marília-SP – CEP.: 17500-110 
                                                Divisão de Suprimentos: Fone: (14) 3402-8510 
                                                E-mail: dacompra@terra.com.br        

11.4.2  Atraso de 11 a 20 dias, multa de 0,50% ao dia. 

11.4.3  Atraso superior a 20 dias, multa de 01% ao dia.  

11.5   Aos proponentes que convocados dentro do prazo de 

validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, 

ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 

comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou 

cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 

seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 

DAEM, pelo infrator: 

11.5.1  Advertência 

11.5.2  Multa 

11.5.3  Suspensão temporária do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de até 05(cinco) anos. 

11.5.4  Declaração de inidoneidade para licitar e contatar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou  penalidade. 

11.6   Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos 

prazos definidos em lei. 

 

 

12  DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL  

12.1   Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão.  

12.1.1  As petições deverão ser protocoladas junto a Divisão de 

Protocolo do Departamento de Água e Esgoto de Marília, endereçadas à 

Divisão de Suprimentos, Rua São Luiz, n.º 359, Centro, Marília (SP) 

– A/C Lílian Maria Forin - Pregoeira; dirigida à autoridade 

subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil.  

12.1.2  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame.  

12.1.3  Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, 

que afete a formulação das propostas, o prazo de divulgação será 

restituído na íntegra.  

12.2   Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá 

obedecer o procedimento abaixo:  

12.2.1  somente serão válidos os documentos originais;  

12.2.2  quando encaminhados via FAC-SÍMILE ou meio digital,  

esses documentos serão válidos por até 24 (vinte e quatro) horas, 

tempo que o interessado deverá protocolar os documentos originais 

junto ao Departamento de Água e Esgoto de Marília;  

12.2.3  os documentos deverão ser protocolados na Divisão de 

Protocolo do Departamento de Água e Esgoto de Marília, endereçadas à 

Divisão de Suprimentos, Rua São Luiz, n.º 359, Centro, Marília (SP) 

– A/C Lílian Maria Forin - Pregoeira;  

12.2.4  não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não 

apreciará o teor dos citados documentos.  

 

 

13  DOS CONTRATOS 
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13.1   A empresa vencedora será convocada no prazo de cinco dias 

úteis da data de homologação e adjudicação, pelo Daem, para firmar o 

Contrato. 

13.2   O não comparecimento para firmar o Contrato dentro do 

prazo de cinco dias úteis, contados do recebimento da convocação de 

que trata o item anterior, facultará a Administração a adjudicar o 

objeto do certame à segunda classificada, consoante o disposto no 

Artigo 64 e parágrafos da Lei Federal 8.666/93. 

13.3   O contrato será firmado nos termos do disposto no Artigo 

65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93, e nos termos do Anexo 

05(minuta) deste Edital. 

13.4   O Daem se reserva o direito de denunciar o contrato, por 

qualquer razão de interesse público, mediante notificação com 

antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

 

14   DA VISITA TÉCNICA  

14.1  Os licitantes deverão agendar dia e horário para visita 

técnica, na Divisão de Suprimentos do DAEM, Fone (014) 3402-8510, 

com a servidora Lílian Maria Forin.  

14.2   O agendamento deverá ser realizado a partir da data de 

aquisição do edital até o dia 17/07/2018.  

14.3   Para visita técnica no local da obra, a empresa 

proponente deverá enviar responsável, munido de documento com 

autorização.  

14.4   Na visita técnica serão feitos os esclarecimentos 

pertinentes aos serviços, sendo condição de participação da presente 

licitação em caráter obrigatório.  

 

 

 

15  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1   As normas disciplinadoras desta licitação serão 

interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 

igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

15.2   De todas as sessões públicas realizadas para esta 

licitação será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, onde serão 

registradas as impugnações fundamentadas porventura apresentadas 

pelos representantes legais presentes.  

15.2.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem 

ser registradas expressamente na própria ata.  

15.3   Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem 

abertos na sessão e as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e 

pelos licitantes presentes.  

15.4   O Comunicado de Abertura de licitação, bem como resultado 

do presente certame será divulgado através de publicação no Diário 

Oficial do Estado, na Imprensa Oficial do Município e em jornal de 

grande circulação contratado.  

15.5   Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados 

e outros relativos à licitação presente, quando necessários serão 

formalizados, através de publicação no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo. 
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15.6   Os envelopes contendo os documentos de habilitação das 

demais licitantes serão devolvidos oportunamente, após a celebração 

do contrato ou instrumento equivalente.  

15.7   Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados 

pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio. 

15.8   A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou 

revogada, por interesse público, com amparo na legislação que rege o 

presente certame.  

15.9   Informações complementares que se fizerem necessárias 

deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão de Suprimentos do 

Daem, Rua São Luiz, n.º 359, Centro, Marília, Telefone (14) 3402-

8500, ou pelo site www.daem.com.br, Portal Transparência ou pelo 

email dacompra@terra.com.br.  

 

Marília, 04 de junho de 2018. 

 

 

Marcelo José de Macedo 

Presidente – DAEM 
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ANEXO 01 

 
 

 

 

Pregão Presencial nº 18/2018 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial nas Unidades 

do DAEM em suas áreas internas e externas, conforme especificações contidas 

no ANEXO I deste Edital, pelo período de 12 (doze) meses 

 

 

 

Lote Qtde Unid Descrição 

01 01 Serv. Prestação de serviços contínuos de 

vigilância desarmada e segurança 

patrimonial nas Unidades do DAEM em suas 

áreas internas e externas, conforme 

especificações contidas no ANEXO I 

deste Edital, pelo período de 12 

(doze) meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Departamento de Água e Esgoto de Marília  
                                                Rua São Luiz, 359 – Centro – Marília-SP – CEP.: 17500-110 
                                                Divisão de Suprimentos: Fone: (14) 3402-8510 
                                                E-mail: dacompra@terra.com.br        

ANEXO 02 – EDITAL  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO  

 

“DECLARAÇÃO”  

 

Ao 

DEPARTAMETO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA  

 

At. – Pregoeiro Oficial  

 

Pregão n.º XXX/XXXX 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço 

completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, 

neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no 

uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de 

habilitação.  

 

Por ser verdade assina a presente  

 

..................., ............... de 

................................ de 2018. 

 

 

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  

N.°do documento de identidade  
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ANEXO 03 – EDITAL   

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 

“DECLARAÇÃO”  

 

Ao 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA  

 

At. – Pregoeiro Oficial  

 

Pregão n.º XXX/XXXX 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço 

completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, 

neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no 

uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à 

sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 

e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 

compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  

 

Por ser verdade assina a presente.  

 

..................., ............... de 

................................ de 2018. 

 

 

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  

N.°do documento de identidade  
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ANEXO 03 - EDITAL  

 

MODELO B 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

 

Referência: (identificar a licitação) 

 

 

 

Declaramos expressamente sob as penas da Lei que não possuímos fato 

superveniente impeditivo de habilitação após a expedição do Certificado de 

Registro Cadastral .............(identificar o Certificado) . 

 

Por ser verdade, firmo o presente 

 

 

 

Cidade, data 

 

 

 

________________________ 

nome 

função  

RG 
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ANEXO 04 – EDITAL  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO  

 

“DECLARAÇÃO”  

 

Ao 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA  

 

At. – Pregoeiro Oficial  

 

Pregão n.º XXX/XXXX 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço 

completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, 

neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no 

uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins 

do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz ( ).  

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

Por ser verdade assina a presente.  

 

..................., ............... de 

................................ de 2018. 

 

 

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  

N.° do documento de identidade  
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ANEXO 5 – EDITAL 

 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO nº__________, 

 

 

 

QUE O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA 

- DAEM FAZ COM A EMPRESA XXXXXXXXXXX PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA 

DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NOAS UNIDADES 

DO DAEM EM SUAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, DE 

ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE 

CUSTO E CRONOGRAMA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 

MESES. 

 

O DEPARTAMENTO ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA - D.A.E.M., situado à Rua 

São Luís, nº 359, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrito junto ao CNPJ/MF sob nº 52.061.181/0001-60, neste ato 

representado por seu Presidente, SR. MARCELO JOSÉ DE MACEDO, de uma 

parte e denominado CONTRATANTE e, de outra parte, a empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida à Rua xxxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxxxx, 

Fone/Fax xxxxxxx, na cidade de xxxxxxx, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 

xxxxxxxxxxxxxx, I.E. nº xxxxxxxxxxxxxxxx, por seu Sócio Gerente, Sr. 

xxxxxxxxxxx, RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxx,  denominada 

CONTRATADA, partes ao final assinadas, celebram o presente Contrato, 

de acordo com as disposições nele contidas, de conformidade com o 

Processo Administrativo nº 3541/2018, do Pregão Presencial nº 

18/2018, sujeitando-se às Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, 

mediante as seguintes cláusulas: 

 

 

PRIMEIRA:   DO OBJETO 

 

A CONTRATADA, em decorrência da adjudicação homologada, que lhe fora 

feita no Processo Administrativo nº 3541/2018, obriga-se prestar 

para o CONTRATANTE, prestação de serviços contínuos de vigilância 

desarmada e segurança patrimonial nas Unidades do DAEM em suas áreas 

internas e externas, conforme especificações contidas no ANEXO I do Edital 

e demais especificações descritas e inseridas na Pasta Técnica do 

Pregão Presencial nº 18/2018 e respectivo Edital que, para os 

devidos fins, integram este Contrato, em todos os seus itens como se 

transcritos fossem; 

 

SEGUNDA:   DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

A contratação e seu regime de execução é o de EMPREITADA POR MENOR 

PREÇO POR LOTE, cujos valores e parcelas mensais serão fixos. 

 

TERCEIRA:   DOS PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços especializados deste 

Contrato, pelo preço total de R$-XXXXXX (xxxxxxxx), sendo R$-XXXXXX 
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(xxxxxxxx) por cada lote relacionado, já incluídos nestes valores as 

taxas fiscais, encargos, transporte, com pessoal, aquisição e 

fornecimento de equipamentos, lucros e demais despesas deste 

Contrato; 

 

QUARTA:   DOS PAGAMENTOS 

 

Os serviços contratados serão pagos em até o 5º (quinto) dia útil, 

após a emissão da fatura, seguindo as medições mensais, até a 

quitação integral do valor contratado;  

 

QUINTA:   DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de vigência, validade e conclusão dos serviços contratados 

será de no máximo 12 (doze) meses, tudo conforme planilha de 

execução, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, 

sendo que etapa atenderá o proposto Cronograma de Execução, dos 

serviços, constante da proposta da CONTRATADA, apresentada na pasta 

do Pregão Presencial nº 18/2018; 

 

Eventual prorrogação de prazo deverá ser formalizada através de 

Termo de alteração contratual, respeitadas as condições prescritas 

na Lei nº 8.666/93. 

 

SEXTA:   DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão recebidas pelo CONTRATANTE, após constatado que no 

objeto do Contrato fora plenamente atendido e em conformidade com as 

exigências contidas no Pregão Presencial nº 18/2018, mediante aceite 

dos Termos de Recebimento, Provisório e Definitivo, firmado pelas 

partes; 

 

SÉTIMA:   DAS DOTAÇÕES 

 

A execução dos serviços objeto deste instrumento será suportada por 

conta de recurso financeiro próprios do DAEM, CATEGORIA ECONÔMICA 

35-339037.00 – Locação de Mão de Obra; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

0412203022.811; 

 

OITAVA:   DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES 

 

As partes, em especial a CONTRATADA, se responsabilizam pelo 

cumprimento integral do Edital e seus Anexos, obrigações e proposta 

apresentada, para o perfeito atendimento do objetivo deste Contrato. 

Pelo não cumprimento dessas obrigações, a CONTRATADA ficará sujeita 

as responsabilidades e penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, quantificadas e as estabelecidas no 

Edital do Pregão Presencial nº 18/2018, não se isentando das 

eventuais cíveis e criminais; 

 

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo cumprimento e observação das 

normas e itens de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho, 

bem como por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais, fiscais e comerciais, que possam resultar da execução dos 

serviços deste Contrato; 
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A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter os pagamentos à 

CONTRATADA, decorrentes deste contrato, caso seja acionada ou 

interpelada por trabalhadores, credores ou terceiros eventualmente 

prejudicados pela CONTRATADA em decorrência do descumprimento de 

qualquer obrigação legal, seja de natureza administrativa, civil, 

criminal, fiscal ou trabalhista. 

 
A CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou parte, os serviços 

objetos deste Contrato, sem a prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE, pena de imediata rescisão deste instrumento, que ficará 

ao inteiro critério do DAEM, sem prejuízo da aplicação e exigência 

da multa respectiva; 

 

A CONTRATADA responsabiliza-se por todos os eventuais danos que vier 

a causar ao DAEM ou a terceiros, direta ou indiretamente, pela 

execução dos serviços objetos deste Contrato, não assumindo 

quaisquer ônus o CONTRATANTE, responsabilidade essa, que poderá ser 

civil e ou criminal; 

 

O CONTRATANTE se reserva o direito de, a sua escolha, proceder à 

vistoria e acompanhar os trabalhos, na pessoa de seu Engenheiro, o 

qual ficará responsável pela aprovação dos serviços objeto do 

Contrato; 

 

A CONTRATADA declara-se plenamente conhecedora dos locais, em todos 

os seus aspectos físicos e geográficos a ensejar a feitura dos 

serviços objetos deste Contrato, ante a obrigação prévia da inspeção 

do local, fornecendo, instalando e retirando, às suas expensas, 

todos os equipamentos necessários à obra e, ao final, proceder a 

retirada total dos entulhos e limpeza geral dos locais; 

 

A CONTRATADA obriga-se a reparar e corrigir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução, garantindo e 

responsabilizando-se pelos serviços nos termos e prazo da lei civil 

e de regência; 

 

O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, 

determinar ou vetar serviços objetos deste Contrato que estejam 

incompatíveis com as normas técnicas ou em desacordo com os termos 

da licitação, em que a CONTRATADA obriga-se a refaze-lo no prazo 

estipulado na licitação e Contrato, obedecendo rigorosamente as 

normas técnicas e os Anexos todos do respectivo Edital e proposta 

apresentada; 

 

À CONTRATADA ficará a inteira responsabilidade dos impostos, taxas e 

demais despesas incidentes dos serviços objetos, bem como, às suas 

expensas, o fornecimento e transporte de todos os equipamentos 

necessários, com vigilância total do local; 

 

No caso de inexecução parcial do ajustado ficará a Empresa 

CONTRATADA sujeita, a multa de 30% (trinta por cento) e no caso de 

inexecução total, a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor 

empenhado; 
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No caso de eventual impossibilidade do fornecimento das quantidades 

solicitadas, pela CONTRATANTE, a CONTRATADA estará sujeita às 

seguintes multas sobre o valor empenhado: 

 

a.) atraso de até l0 (dez) dias, multa de 0,25% (vinte e cinco 

centésimos percentuais) ao dia; 

b.) atraso de 11 (onze) a 20 (vinte) dias, multa de 0,50% (cinquenta 

centésimo percentuais) ao dia;  

c.) atraso superior a 20 (vinte) dias, multa de l% (Um por cento) ao 

dia. 

 

NONA:   DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e 

exclusiva responsável por danos ou prejuízos que vier a causar ao 

DAEM, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da 

execução dos projetos e serviços deste contrato, correndo às suas 

inteiras expensas, sem quaisquer ônus para ao DAEM, ressarcimentos 

ou indenizações, danos ou prejuízos que esses serviços 

especializados possam causar; 

 

Essa responsabilidade é exclusiva da CONTRATADA, independente da 

fiscalização, recebimento e aprovação dos serviços objetos deste 

instrumento, visto que tal aprovação somente o será quanto a seu 

cronograma de execução; 

 

DÉCIMA:   DA VINCULAÇÃO E RESCISÃO 

 

O cumprimento deste Contrato vincula-se a Lei Federal nº 8.666 de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, e bem assim à todos os termos do 

Pregão Presencial nº 18/2018 e da proposta da CONTRATADA, e poderá 

ser rescindido nas condições previstas na Seção V, artigos 77 a 80 

da Lei Federal acima citada; 

 

DÉCIMA PRIMEIRA:  DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A CONTRATADA reconhece todos os direitos da Administração no caso de 

rescisão deste Contrato, conforme previsto no Art.77, c.c Inc. IX do 

Art. 55, ambos da Lei Federal n. 8.666/93; 

 

DÉCIMA SEGUNDA:  DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do presente 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, cumprindo 

fielmente sua proposta; 

 

DÉCIMA TERCEIRA:  DO FORO 

 

Este Contrato será regido pelas disposições da lei federal n. 

8.666/93 e suas alterações, sendo que os casos omissos ou duvidosos 

serão dirimidos pelo Foro de Marília com renuncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) 

vias de igual teor, forma e validade, perante testemunhas 

identificadas, para os seus efeitos legais de direito. 

 

    Marília, xx de xxxxxxxx de 2018. 

 

 

PELA CONTRATANTE: 

     

 

     Marcelo José de Macedo 

       Presidente do DAEM 

 

 

PELA CONTRATADA: 

 

 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    

  xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1)____________________ 2)_____________________  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE JURÍDICA DO EDITAL E CONTRATO: 

Contrato formalmente em ordem nos termos 

Da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 
 


