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TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 
PROCESSO N.º 594/2019 

 

EDITAL 

 

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por determinação do Exmo. Prefeito 
Municipal, o Senhor DILADOR BORGES DAMASCENO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, FAZ SABER, a todos os interessados que se encontra aberta na 
Secretaria Municipal de Administração, através da Divisão de Licitação e Contratos, sito à 
Rua Coelho Neto, n.º 73, na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, a licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019, do TIPO MENOR PREÇO, sob regime de 
execução indireta na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, art. 10, II, alínea “a”, obedecidas as cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PRAZOS E VALOR ORÇADO: O objeto da presente 
licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES/INSTALAÇÕES DE 
ABRIGOS EM PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 

1.1. PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses, contados a partir do primeiro dia útil 
após a assinatura do contrato e da emissão da ordem para início da obra e dos serviços. 

1.2. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 18 (doze) meses, contados a partir do 
primeiro dia útil após assinatura do Contrato. 

1.3. VALOR ORÇADO PELO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA: o custo estimado do 
serviço pelo Município é de R$ 279.446,67 (duzentos e setenta e nove mil quatrocentos e 
quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).  

1.3.1. Origem dos Recursos:  
a) Trata-se de recursos oriundo do tesouro municipal. 

1.4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Na Divisão de Licitação e Contratos, situada na Rua 
Coelho Neto, 73 – ARAÇATUBA – SP – nos dias úteis no horário das 08h30min às 16h30min, 
telefone: (18) 3607-6617 – 3607-6618. Os Editais poderão ser retirados gratuitamente mediante 
apresentação CD-ROM/PEN DRIVE, para cópia eletrônica do Edital, ou através do site: 
www.aracatuba.sp.gov.br.  

1.5. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 
46 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações e ao artigo 34 
da Lei n.º 11.488/2007, atendendo ao direito de prioridade para a MICROEMPRESA e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE para efeito do desempate quando verificado na análise das 
propostas de preços. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DATA, LOCAL E HORA DA RECEPÇÃO DOS ENVELOPES: Os 
interessados em participar da presente licitação deverão entregar ou enviar pelos correios ou 
similar, 02 (dois) envelopes separados, devidamente fechados: um contendo a documentação 
exigida, conforme Cláusula Quarta deste edital e, outro contendo a proposta de preços, que 
serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação às 09h00min do dia 25 de abril de 
2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal, sito à Rua Coelho Neto, n.º 73 – ARAÇATUBA – 
SP – CEP-16015-920. 
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 2.1. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que 
impeça a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente 
prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, mantendo-se o horário e local, 
independentemente de nova comunicação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 3.1. Poderão participar desta licitação as empresas com regular cadastramento (CRC-
Certificado de Registro Cadastral) neste município, e não cadastradas até o terceiro dia anterior 
à data de recebimento das propostas e que atendam as demais condições exigidas deste Edital 
e apresentarem os documentos nele exigidos em dois envelopes fechados e indevassáveis, 
contendo, respectivamente, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope n.º 01 e 
PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope n.º 02, que satisfaçam as exigências do Edital e, 
observando-se as devidas ressalvas e benefícios conferidos às MICROEMPRESAS e 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme a Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações. 

3.1.1. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 terão 
tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos artigos 42 a 45 do 
mesmo diploma legal. 

3.1.2. Ter previsto no objeto ou objetivo social, atividade pertinente com o 
OBJETO DA LICITAÇÃO que for participar.  

  3.2. A participação na presente licitação implica em integral e incondicional aceitação de 
todos os termos, cláusulas e condições previstas no Edital e seus Anexos. 

3.3. Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais ou estrangeiras, 
isoladamente. 

 3.4. Estão impedidas de participar desta licitação pessoas jurídicas: 

3.4.1. Estrangeiras que não funcionem no País. 

3.4.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição, face à baixa complexidade e vulto econômico do objeto.  

3.4.3. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de participação em licitação e com impedimento de contratar com o Município de 
Araçatuba, nos termos que dispõe termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

3.4.4. Declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitadas nos 
termos do que dispõe o artigo 87, IV, da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 

3.4.5. Enquadradas nas proibições do artigo 9° da Lei Federal n.º 8.666/93. 

3.4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum.  

3.5. A licitante deverá apresentar exclusivamente os documentos requeridos nos 
envelopes n.º 01 - HABILITAÇÃO e n.º 02 - PROPOSTA, conforme os requisitos solicitados 
neste Edital. 

3.6. A presente licitação será processada e julgada pela Comissão de Licitação do 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, observadas as exigências ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

3.7. Os envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” poderão ser:  

3.7.1. Entregues ou enviados pelos correios ou similar, à Secretaria Municipal 
de Administração - Divisão de Licitação e Contratos, situada no Paço Municipal, à Rua 
Coelho Neto, 73 – Vila São Paulo – Araçatuba – SP, CEP: 16015-920.  
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  3.7.2. Entregues na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, por 
representantes legais devidamente credenciados por instrumento público ou particular de 
procuração da empresa, com plenos poderes, para tomar todas e quaisquer decisões atinentes a 
esta licitação, devidamente autenticado, acompanhado da respectiva Carteira de Identidade. 

3.8. - DO CREDENCIAMENTO: 

 3.8.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes deverá ser apresentado 
o que se segue: 

 3.8.2. Quanto aos representantes: 

  a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-
se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura; 

  b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou 
instrumento particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes para 
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar 
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 

  c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 
identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto; 

  d) Encerrada a fase de credenciamento pela Comissão de Licitação, não serão 
admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 

  e) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

 3.8.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

  3.8.3.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 
visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo II deste Edital. 

  3.8.3.2. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não proceda da 
forma estabelecida no item acima, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 

3.8.3.3. Nos casos em que as microempresas ou empresas de pequeno porte, 
não estejam com o Contrato Social regularizado no enquadramento de ME/EPP, deverão 
apresentar DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA ou 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. 

3.9. Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação das 
condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público no 
horário e local estabelecidos neste Edital.  

3.9.1. Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos 
serão conferidos e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e 
também pelos representantes presentes.  

3.10. Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão 
Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à 
interposição de recurso, poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos envelopes nº 2 (proposta 
comercial);  

 3.10.1. Caso não ocorra a hipótese prevista no item 3.10, a Comissão marcará e 
divulgará, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial).  
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 3.10.2. Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes Inabilitados 
permanecerão fechados e deverá ser retirado pelos interessados depois de transcorrido o prazo 
legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso, 
após o que serão inutilizados.  

3.11. Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas 
as ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitações e pelos representantes devidamente credenciados.  

3.12.  As comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário Oficial do 
Estado - Poder Executivo, no jornal credenciado pelo Município e em Jornal Diário de Grande 
Circulação no Estado.  

3.13. Fica ressalvado que a empresa licitante que se fizer representar por seu Diretor, 
terá substituída a credencial pela Cédula de Identidade, ou documento equivalente com foto, do 
mesmo desde que o nome do respectivo Diretor conste do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social, ou de seus termos aditivos vigentes, ou ainda do documento de eleição de seus 
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cartório de pessoas 
jurídicas, conforme o caso. 

CLÁUSULA QUARTA - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Para a habilitação, a licitante 
deverá apresentar no ENVELOPE N.º 01 os seguintes documentos: 

 4.1. Certificado de Registro Cadastral – CRC expedido pelo MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA, dentro do seu prazo de validade, não sendo aceitos Certificado de Registro 
Cadastral, expedidos por outros órgãos.  

          4.1.1. Os documentos para obtenção do CRC deverão ser apresentados à 
Comissão permanente de Cadastro (CRC) do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA até o 3º (terceiro) 
dia anterior à data de abertura dos envelopes.  

        4.1.2. Os documentos necessários à obtenção do CRC são aqueles explicitados 
nos artigos 28 a 31 da Lei Federal n.º 8.666/93, podendo a relação de documentos ser obtida 
junto à Comissão de Cadastro de Fornecedores do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, na Rua 
Coelho Neto, n.º 73, na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo ou no sítio oficial do 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA www.aracatuba.sp.gov.br.  

        4.1.3. Junto com o CRC a empresa deverá apresentar declaração de que não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
de sociedade de economia mista. 

 4.2. Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação (ANEXO III), 
conforme artigo 32, § 2º - Lei Federal n.º 8.666/93, no original, assinada por quem de direito e no 
caso de representante legal, acompanhada de instrumento público ou particular de procuração 
da empresa, devidamente autenticado. 
 4.3. Prova de Regularidade 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 os créditos tributários 
relativos às contribuições sociais ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

         4.3.1. Poderá ser apresentada Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa, emitida segundo a legislação vigente, desde que dentro de seu prazo 
de validade. 

         4.3.2. Aceitar-se-ão documentos emitidos via Internet, em original ou em cópia 
autenticada, condicionada sua aceitação à verificação da autenticidade do(s) documento(s).  

 4.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos moldes da Lei Federal n.º 
12.440/2011, podendo ser apresentada Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos da 
CNDT, conforme disposto no §2º, do artigo 1º do mesmo diploma legal. 



P.M.A. - SM.A. 
 

DLC 
 

Folha  N.º ______  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

 

5 
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 – PROCESSO N.º 594/2019 

Rua Coelho Neto n.º 73 – Vila São Paulo – Araçatuba – SP – CEP: 16015-920 
Fone: (18) 3607-6617 – 3607-6618 

4.5. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória a 
apresentação durante a fase de habilitação dos documentos exigidos nas alíneas de “4.3.” e 
“4.4” deste item, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

4.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista (alterada pela LC 155/16, art.43 §1º), será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Comissão Permanente de Licitação, para a regularização da documentação, com 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

4.5.2. A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo 
facultado ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, do art. 45, II, da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações. 

4.6. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei nº 8.666/93) 
consistirá em: 

4.6.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, sendo aceita a comprovação de 
qualquer quantitativo de fornecimento de qualquer item constante do item que dispute nesta 
licitação. 

4.6.2. Prova de Registro da pessoa jurídica no CREA – conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do fabricante dos equipamentos, constando o nome do responsável 
Técnico de nível superior, na forma da Lei. 

4.6.3. Prova de Registro da Pessoa Física no CREA – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia, do responsável Técnico. 

4.6.4. Comprovação do vínculo empregatício, em seu quadro permanente, do 
profissional indicado como responsável técnico, na data prevista para entrega da proposta, 
podendo ser através de Contrato Social, de cópia das página de Carteira Profissional pertinentes 
ao registro do funcionário ou, contrato de prestação de serviços por tempo determinado. 

4.6.3. O Atestado de Capacidade não poderá ser substituido por nota fiscal de 
fornecimento, sendo aceita apenas como complemento do atestado apresentado. 

4.7. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da 
Lei nº 8.666/93) consistirá em:  

4.7.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede (matriz ou filial) da licitante, com prazo de expedição inferior a 90 (noventa) 
dias da data desta Licitação. 

4.7.1.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva de 
Recuperação Judicial, hipótese em que necessário se faz que o interessado demonstre seu 
Plano de Recuperação, já homologado pelo Juizo competente e em pleno vigor, apto a 
comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos os 
requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos no edital.   

4.7.2. CAPITAL SOCIAL EXIGIDO: O capital mínimo ou o valor do patrimônio 
líquido da licitante deverá ser de no mínimo 08% (oito por cento) do valor orcado da licitação, 
devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma 
de lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais (conforme Art. 31. 
parágrafo 3º da Lei 8.666/93). 

4.8. Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho, conforme 
modelo do ANEXO V. 

4.9. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que desejarem fazer 
uso dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006, deverão informar sua condição de ME, 
EPP, conforme ANEXO III. 
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4.9.1. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte não proceda da forma 
estabelecida no item acima, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 

4.10. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade.  

4.10.1. Caso não conste prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á 
o prazo de 90 (noventa) dias da data de emissão. 

4.11. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 

4.11.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 
participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de 
ambos os estabelecimentos. 

4.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição às certidões exigidas. 

4.13. A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta direta na 
internet nos respectivos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos 
obtidos por este meio eletrônico. 

4.14. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, art. 32 “caput” da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA PROPOSTA DE PREÇOS:  

5.1. As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em papel tamanho A4 ou 
similar, e, sem emendas, rasuras, borrões, ou entrelinhas, rubricadas em todas as folhas, 
numeradas, datadas e assinadas pelo licitante para sua perfeita caracterização, e deverão conter 
as seguintes informações: 

5.1.1.  CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: O valor financeiro da proposta deverá 
ser apresentado na moeda vigente - Real R$, considerando-se que deverá ser menor ou igual ao 
custo estimado pelo Município de Araçatuba (valor proposta ≤ custo estimado pela 
Administração), com duas casas decimais após a vírgula. 

  5.1.2. Valor total: O valor total da proposta apresentado pela empresa não 
poderá ser maior que o valor total apresentado pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

   5.1.3. Arredondamento: Os Valores totais de cada item devem seguir as regras 
de arredondamento vigentes, de forma que a soma dos valores dos itens seja igual ao valor final. 

          5.1.4. A não apresentação de qualquer um destes itens ensejará a 
desclassificação da proponente licitante. 

5.2. A Proposta de Preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) A razão social, endereço completo/CEP, e-mail, telefone e CNPJ/CPF da 
licitante; 

b) O preço proposto apresentado em valores monetários correspondentes à 
moeda vigente (Real R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo que o valor global 
deverá estar grafado também por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores prevalecerá o 
valor por extenso; 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data de apresentação dos envelopes nº 1 - Proposta de Preços, suspendendo-se este prazo 
na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial.  

d) Prazo de execução do serviço, conforme disposto no item 1.1 do presente 
edital; 
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e) Indicação clara e expressa de que não haverá reajuste, conforme disposto 
no presente edital; 

f) Declaração de que os preços apresentados contemplam todos os custos 
diretos e indiretos referentes ao objeto licitado; 

g) Declaração de que objeto ofertado atende todas as especificações exigidas 
no Termo de Referência e demais documentos anexos ao edital; 

h) As condições de pagamento de acordo com o previsto no presente edital; 

i) Declaração indicando aceitação total e irrestrita das cláusulas e condições 
estabelecidas neste edital;  

j) A licitante deverá indicar em sua proposta o nome e/ou número do banco, o 
número da agência e da conta em nome da licitante, onde serão efetuados os pagamentos, caso 
a mesma seja vencedora do certame, ou comprometer-se a prestar tais informações no ato da 
assinatura do contrato ou da entrega da 1ª medição; 

k) Indicação e todos os dados da pessoa responsável pela assinatura do 
contrato, caso a empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, 
Cargo/função exercida na empresa (Diretor, Sócio, procurador, etc.), n.º da Cédula de Identidade 
(RG) e da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF. 

5.3. Poderão ser admitidos pela Comissão Permanente de Licitação erros de natureza 
formal nas propostas, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão de sua Proposta e não comprometam o interesse público. 

 5.4. No tocante ao critério de aceitabilidade dos preços unitários e globais serão 
observadas as disposições do artigo 48, da Lei Federal n.º 8.666/93, não sendo aceito, ainda, 
preço unitário simbólico irrisório ou manifestamente inexeqüível, nos termos do artigo 44 do 
Estatuto das Licitações. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

6.1 Os valores ofertados na Proposta Comercial do licitante deverão conter, além do 
lucro, todas e quaisquer despesas, tais como: materiais, mão de obra, equipamentos, 
transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das 
obras, taxas e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos 
decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime 
de execução e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com o custo 
para a consecução do objeto desta licitação, além daquelas exigidas pelo CREA/CAU. 

6.2. As medições e pagamentos serão realizados em conformidade com as cláusulas 
constantes da minuta do contrato, a qual integra este edital. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL:  

7.1. Em até 10 (dez) dias, após a assinatura do presente Termo Contratual a 
CONTRATADA deverá apresentar a Garantia Contratual, no valor equivalente a 5% (cinco por 
cento) do valor do ajuste, de acordo com o artigo 56 § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93.  

7.2. A garantia prestada deverá obedecer os termos da Cláusula 08 – DA GARANTIA 
CONTRATUAL, da Minuta do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 8.1. Os documentos referentes aos envelopes n.º 01 - HABILITAÇÃO e n.º 02 - 
PROPOSTA, deverão ser acondicionados em envelopes distintos, fechados e, em seu fecho 
contendo na parte externa o timbre ou carimbo do proponente onde constem, no mínimo, os 
seguintes elementos: razão social e endereço, devendo ser caracterizados da seguinte forma: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAÇATUBA 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E 
CONTRATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONFECÇÕES/INSTALAÇÕES 
DE ABRIGOS EM PONTO DE PARADA 
DE ÔNIBUS CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. 

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAÇATUBA 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E 
CONTRATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONFECÇÕES/INSTALAÇÕES 
DE ABRIGOS EM PONTO DE PARADA 
DE ÔNIBUS CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA. 

  

8.2. Os documentos solicitados, contidos no interior dos envelopes 01 – HABILITAÇÃO 
e 02 – PROPOSTA, serão apresentados em uma pasta ou capa da seguinte forma: 

8.2.1. Claramente identificados de acordo com este edital, contendo todos os 
documentos e informações solicitadas. 

8.2.2. Deverão conter data, CNPJ, endereço completo e razão social do licitante. 

8.2.3. Como folha de rosto, dando início ao conjunto de documentos, devendo ser 
apresentado um índice no qual estejam relacionados os documentos ali contidos na ordem 
estabelecida neste edital. 

8.2.4. Ao final, de forma numérica e por extenso, será declarado o total de 
documentos contidos na pasta ou capa e anexos, seguindo-se termo de encerramento com o 
total de folhas apresentadas, devidamente assinado pelo licitante. 

8.2.5. Não serão aceitos pela Comissão permanente de Licitação os documentos 
que, apresentados em cópias, suas reproduções se mostrem ilegíveis. 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
9.1. Os envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” poderão ser:  

9.1.1. Entregues ou enviados pelos correios ou similar à Secretaria Municipal de 
Administração - Divisão de Licitação e Contratos, situada no Paço Municipal, à Rua 
Coelho Neto, 73 – Vila São Paulo – Araçatuba – SP, dirigidos à Comissão Permanente de 
Licitações ou; 

9.1.2. Entregues na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, por 
representantes legais devidamente credenciados por instrumento público ou particular de 
procuração da empresa, com plenos poderes, para tomar todas e quaisquer decisões atinentes a 
esta licitação, devidamente autenticado, acompanhado da respectiva Carteira de Identidade. 

 9.2. Recebidos os envelopes, a Comissão Permanente de Licitação promoverá a 
abertura do Envelope n.º 01 - HABILITAÇÃO, conferindo e rubricando toda a documentação. O 
Envelope n.º 02 – PROPOSTA, ainda fechado, será rubricado pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelos representantes presentes. 

 9.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta, nos moldes do §3º do artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 9.4. Concluído o exame da documentação de que tratam os Envelopes n.º 01 - 
HABILITAÇÃO, serão relacionadas as licitantes julgadas inabilitadas, às quais serão devolvidos 
os Envelopes n.º 02 - PROPOSTA, depois de adotadas as precauções de praxe sobre o sigilo 
das propostas, e desde que não tenha havido recurso, ou se ocorrido, após a sua denegação. 
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 9.5. O resultado da habilitação será divulgado, uma única vez, no Diário Oficial do 
Estado, no jornal local credenciado pelo Município e, se for o caso, em Jornal Diário de Grande 
Circulação no Estado, na forma e para efeitos da lei, marcando-se também o dia, hora e local 
para abertura dos Envelopes n.º 02 – PROPOSTA. 

 9.6. A critério da Comissão Permanente de Licitação, o resultado do julgamento da 
habilitação poderá ser divulgado na própria sessão de abertura do envelope n.º 01 - 
HABILITAÇÃO. Se isso ocorrer e se todas as licitantes desistirem do direito a eventual 
interposição de recurso, previsto na alínea “a” do inciso I, do art. 109, cc art. 43, inciso III da Lei 
Federal n.º 8.666/93, na mesma sessão poderão ser abertos os envelopes n.º 02 - PROPOSTA, 
rubricados pelas licitantes habilitadas e membros da Comissão permanente de Licitação. Destes 
fatos, será lavrada ata para assinatura dos membros da Comissão permanente de Licitação e 
pelas licitantes presentes. 

 9.7. A Comissão permanente de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo 
as propostas dos licitantes habilitados, desde que vencido o prazo concedido para interposição 
de recursos, ou tenha havido desistência expressa ou então após o julgamento dos recursos 
interpostos. 

9.7.1. Havendo desistência expressa de recursos por parte de todas as licitantes 
na fase de habilitação, será procedida a abertura do ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 
COMERCIAL. Caso a empresa não possua representante credenciado na sessão pública 
poderá manifestar a desistência de recurso quanto à habilitação via e-mail, no momento da 
sessão pública, bem como poderá enviar Carta de desistência de recurso quanto à habilitação 
dentro do ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS.  

 9.8. O resultado da licitação será divulgado, uma única vez, no Diário Oficial do Estado - 
Poder Executivo e no jornal credenciado pelo Município e, se for o caso, em Jornal Diário de 
Grande Circulação no Estado. 

 9.9. Em todas as sessões realizadas, serão lavradas atas circunstanciadas, nas quais 
constarão eventuais manifestações dos representantes legais das licitantes. 

 9.10. As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões serão resolvidas pela 
Comissão permanente de Licitação na presença dos licitantes. Persistindo as dúvidas, será 
objeto de transcrição em ata para posterior deliberação pela Comissão permanente de Licitação 
ou autoridade imediatamente superior, de acordo com os preceitos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO: 
 10.1. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

10.1.1. No julgamento das propostas de preços, será levado em consideração o 
tipo de licitação de MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.1.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações 
e às exigências contidas neste Edital ou que apresentarem valor superior ao orçado pela 
administração. 

10.1.3. São consideradas manifestamente inexequíveis, propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

  a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor 
orçado pela administração, ou, 

  b) valor orçado pela administração. 

10.1.4. Ocorrendo empate por absoluta igualdade de condições entre as 
propostas de menor preço, o desempate será realizado na forma do artigo 45, §2º, c/c artigo 3º, 
§2º, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

10.1.5. Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta 
que contenha quaisquer vantagens não previstas no edital. 
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10.1.6. Com base no §3º do artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, quando todas 
as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas poderá o 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste artigo.  

 10.2. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

10.2.1. O julgamento e a respectiva classificação final das propostas, mediante 
parecer da Comissão permanente de Julgamento, após sua publicação no Diário Oficial do 
Estado - Poder Executivo e no jornal credenciado pelo Município e, se for o caso, em Jornal 
Diário de Grande Circulação no Estado, em uma única edição, para feito de recursos, serão 
submetidos à homologação da Autoridade Superior, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 

10.2.2. Homologada esta licitação, o seu objeto será contratado com a licitante 
classificada em primeiro lugar. 

10.2.3. Conforme disposto no artigo 43, §5º da Lei Federal n.º 8.666/93, a 
Administração caso tenha conhecimento posterior ao julgamento da licitação, sobre atos ou fatos 
que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou administrativa da adjudicatária, através de 
despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante vencedora da presente licitação, 
mesmo que já tendo ocorrido a assinatura do “Termo de Contrato”, ou a entrega da “Nota de 
Empenho”, sem que caiba à mesma o direito de indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo 
de aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 10.3. DA PARTICIPAÇÃO E DO BENEFÍCIO À MICROEMPRESA E A EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE: 
  10.3.1. Será assegurada a preferência de contratação para as microempresas, 
empresas de pequeno porte quando for constatado o empate. Neste caso, conforme 
estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
suas alterações, a Comissão permanente de Licitação aplicará os critérios para desempate em 
favor da microempresa ou empresa de pequeno porte.  

10.3.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

10.3.3. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

I – a MICROEMPRESA e a EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem 
classificada, caso tenha manifestado o interesse de fazer uso dos benefícios da Lei 
Complementar n.º 123/2006, após análise das propostas e estando em condição de empate, 
será convocada pela Comissão permanente de Licitação, a fim de apresentar nova proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, onde serão analisados os requisitos 
pertinentes a proposta e sendo apresentada de acordo com o solicitado no edital será o objeto 
licitado adjudicado em seu favor. 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as microempresas, empresas de 
pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
realizar-se-á sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

 10.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 10.5. Somente se aplicará o critério de desempate em favor da MICROEMPRESA (ME) 
ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por uma MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 11.1. Dos atos praticados pela Administração a respeito desta licitação, caberão 
recursos, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do ato no Diário 
Oficial do Estado - Poder Executivo e no jornal credenciado pelo Município e, se for o caso, em 
Jornal Diário de Grande Circulação no Estado, da lavratura da ata circunstanciada da reunião ou 
da comunicação do fato à Secretaria Municipal de Administração, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) rescisão do contrato e/ou aplicação das penas de advertência ou multa, 
contado da comunicação pela Secretaria Municipal de Administração; 

e) suspensão temporária, contado da publicação do ato no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e nos demais meios legais. 

 11.2. Os recursos previstos nos itens “a” e “b” desta cláusula terão efeito suspensivo. 

 11.3. O recurso será interposto pela licitante que assim desejar, dirigido ao Exmo. 
Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão permanente de Licitação, podendo 
os membros da Comissão por maioria de votos reconsiderarem sua decisão, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, e/ou não reconsiderando sua decisão, fazer subir os autos de Recurso 
devidamente informado à autoridade superior, o que neste caso, esta autoridade proferirá sua 
decisão dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento do recurso. 

 11.4. Interposto recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 11.5. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 11.6. Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica ou verbal, 
devendo os mesmos obrigatoriamente serem protocolados, no ORIGINAL ou através de CÓPIA 
AUTENTICADA por cartório competente, no Serviço de Protocolo Geral do MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA, sito na Rua Oscar Rodrigues Alves, 295, Centro, em Araçatuba, CEP: 16.010-
330, sempre dirigido à Comissão permanente de Licitação, informando o número da TOMADA 
DE PREÇOS N.º 003/2019. 

11.6.1. Os recursos deverão ser acompanhados de documentação comprobatória 
que demonstre a representatividade do representante legal que assinou os mesmos. 

 11.7. Serão aceitos recursos por intermédio de e-mail (licitacao@aracatuba.sp.gov.br) 
ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do ORIGINAL ou da CÓPIA 
AUTENTICADA por cartório competente, no prazo máximo de 01 (um) dia útil subseqüente e 
dentro do horário de expediente do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (08h30min às 16h30min). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO: 

12.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos 
ou providências em relação a presente LICITAÇÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde 
que o faça com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das 
propostas, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, dirigidas ao 
subscritor deste Edital, o qual encaminhará a comissão de licitação designada para 
manifestação.  
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12.2. O pedido de esclarecimento ou a apresentação de impugnação ao Edital serão 
admitidos pelo e-mail licitacao@aracatuba.sp.gov.br, condicionado à validade da impugnação ao 
regular protocolo do original junto ao protocolo do Município, sito a Rua Oscar Rodrigues Alves, 
n.º 295, Centro, CEP: 16.010-330 – ATENDE FÁCIL, no prazo máximo de 01 (um) dia útil depois 
de expirado o prazo regular de 02 (dois) dias para o referido pedido de impugnação. 

12.2.1. Os atos referidos deverão estar acompanhados de documentação 
pertinente à pessoa física ou jurídica, neste último, com a documentação comprobatória da 
representatividade legal de quem o subscreve. 

12.3. Admitida a impugnação ao Edital, em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a realização deste certame. 

12.4 As respostas às impugnações serão disponibilizados na página da internet 
www.aracatuba.sp.gov.br, sendo de responsabilidade da licitante o acompanhamento e aos 
pedidos de esclarecimentos encaminhados via e-mail o qual deverá ser indicado 
obrigatoriamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONTRATO: 

 13.1. O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, na qualidade de contratante, convocará o licitante 
que vier a ser declarado vencedor, nos termos e para efeitos do art. 64 da Lei Federal n.º 
8.666/93, para assinar o Termo de Contrato, na sede do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme minuta em anexo, sob pena de decair do direito à 
contratação, com a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo 
das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 13.2. A recusa injustificada ou atraso do adjudicatário em assinar o Termo de Contrato, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 
previstas no ato convocatório, bem como a Lei Federal n.º 8.666/93. 

 13.3. Na hipótese do adjudicatário se recusar a assinar o Contrato, a Administração 
efetuará a convocação do licitante remanescente, na ordem de classificação, obedecido o 
disposto no § 2º do art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 13.4. O vencedor deverá apresentar, no prazo estipulado, a garantia contratual a que se 
refere este edital, sob pena de incidirem nas sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

 13.5. Vinculam-se, a Administração e as licitantes, às condições deste edital e seus 
anexos, bem como as cláusulas do contrato a ser assinado. 

 13.6. O contrato regular-se-á, em suas cláusulas pelos preceitos do Direito Público e pelo 
disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 14.1. As despesas decorrentes com a realização desta licitação correrão à conta da 
dotação orçamentária: FCV n.º 559 CD n.º 4.4.90.5101, Funcional Programática n.º 06.181.0025-
2061 da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 15.1. A LICITANTE VENCEDORA terá que apresentar no prazo de 15 (quinze) dias após 
a assinatura do contrato os seguintes elementos: 

  a) Prova de ter registrado o contrato junto ao CREA (SP), bem como cópias das 
ART e respectivas guias de recolhimentos, de todos os técnicos envolvidos no trabalho, com as 
devidas atividades e responsabilidades indicadas nas ART/RTT;  

        b) A relação dos nomes e registros dos profissionais especializados em 
segurança e Medicina do Trabalho/SESMT, que acompanharão a execução da obra. 
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  c) A relação dos nomes e registros dos empregados da empresa que trabalharão 
na obra. 

 15.2. A obra e serviços contratados deverão obedecer às normas e especificações da 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e as constantes deste Edital. 

 15.3. A LICITANTE VENCEDORA, não poderá subcontratar outras empresas para 
execução das obras e serviços contratuais. 

 15.4. O(s) Técnico(s) autor(es) e responsável(eis) técnico(s) do projeto deverão ser 
inscrito no ISSQN do município  de Araçatuba como autônomo. 

 15.5. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser 
resolvidas pela fiscalização do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, ao seu inteiro critério. 

 15.6. A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar na primeira medição o Certificado 
de Matrícula e alteração (CMA) e a cada medição a Guia de Recolhimento da Previdência Social 
anterior (INSS). Com a apresentação de documento de regularidade para recebimento do 
atestado provisório da obra. 

 15.7. A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar Declaração atestando que não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
de sociedade de economia mista; assim como Declaração do certame informando o CNAE que 
representa a atividade de maior receita da empresa.  

 15.8. A apresentação dos envelopes por si só importa na aceitação tácita, pelo licitante, 
de todas as condições deste Edital e seus anexos, da legislação vigente e nas demais normas 
regulamentares aplicáveis. 

 15.9. Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação, aquele que aceitando-a 
sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que teriam viciado 
o processo licitatório, hipótese em que tal interposição não terá efeito de recurso. 

 15.10. O projeto, as especificações e toda a documentação pertinente ao processo 
licitatório são complementares entre si, de modo que qualquer omissão que possa ser suprida 
por outro documento não será tida como prejudicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ANEXOS:  

 16.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

  ANEXO I - Minuta do Contrato; 

  ANEXO II - Modelo de Declaração de Enquadramento – ME, EPP. 

  ANEXO III - Modelo de Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivo 

  ANEXO IV - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do 
Trabalho; 

  ANEXO V - Modelo de Apresentação de Proposta; 

  ANEXO VI – Termo de Referência; 

  ANEXO VII - Projetos. 

ANEXO VIII - Indicação do Responsável pela assinatura do Contrato, caso seja 
vencedor (DENTRO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO). 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 17.1. A apresentação dos envelopes por si só importa na aceitação tácita, pelo licitante, 
de todas as condições deste Edital e seus anexos, da legislação vigente e nas demais normas 
regulamentares aplicáveis. 

 17.2. Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação, aquele que aceitando-a 
sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que teriam viciado 
o processo licitatório, hipótese em que tal interposição não terá efeito de recurso. 

 17.3. O projeto, as especificações e toda a documentação pertinente ao processo 
licitatório são complementares entre si, de modo que qualquer omissão que possa ser suprida 
por outro documento não será tida como prejudicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO: 

 18.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta 
licitação é o da Comarca de Araçatuba/SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DLC, Araçatuba, 05 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 
 

ARNALDO MORANDI  
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V I S T O: 
 
 
 
 
DILADOR BORGES DAMASCENO 
     - PREFEITO MUNICIPAL - 



P.M.A. - SM.A. 
 

DLC 
 

Folha  N.º ______  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

 

15 
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 – PROCESSO N.º 594/2019 

Rua Coelho Neto n.º 73 – Vila São Paulo – Araçatuba – SP – CEP: 16015-920 
Fone: (18) 3607-6617 – 3607-6618 

 ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO SMA/DLC N.º  

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÕES/INSTALAÇÕES DE ABRIGOS 
EM PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA E A EMPRESA 
“..............................” 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, com sede à 
Rua Coelho Neto n.º 73, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.511.847/0001-79, doravante 
denominado MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, representado neste ato pelo Exmo. Prefeito 
Municipal, o Sr. DILADOR BORGES DAMASCENO, assistido pelo Secretário Municipal de 
Administração, o Sr. ..........................., pelo Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, o 
Sr. ......................, pelo Secretário Municipal da Fazenda, o Sr. .................., pelo Secretário 
Municipal de Assuntos Jurídicos, o Sr. ........................... e de outro lado a empresa 
..............., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........., com sede na Rua .............., na cidade de 
................., CEP: ............., neste ato representada por seu ...................., o Sr. ......................, 
portador da cédula de identidade RG n.º ............ e do CPF n.º ................., ao final assinado, 
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado 
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019, pelo Senhor Prefeito Municipal, pelo tipo MENOR 
PREÇO - regime de execução indireta - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, regida pela 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, art. 10, II, alínea “a”,  têm entre si justa e 
acordada a celebração do presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente Contrato é a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES/INSTALAÇÕES DE ABRIGOS 
EM PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA: 

2.1. PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses, contados a partir do primeiro dia útil 
após a assinatura do contrato e da emissão da ordem para início da obra e dos serviços. 

2.2. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 18 (doze) meses, contados a partir do 
primeiro dia útil após assinatura do Contrato. 

2.3 Nos termos do Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, os prazos poderão ser prorrogados 
por meio de termo aditivo, quando solicitado em tempo hábil para as devidas análises e 
tramitações, devidamente justificado e documentado. A solicitação deverá ser analisada pelo 
Fiscal da Obra nomeado pelo Município de Araçatuba, que atestará a legitimidade do pedido 
quando julgar procedente a solicitação e desde que esteja de acordo com a legislação vigente. 

2.4. Havendo a expedição de ordem de paralisação ou de retomada da obra por 
interesse da Administração ou a pedido do contratado, desde que devidamente fundamentado e 
justificado, com deferimento do gestor do contrato, o período de paralisação será acrescido aos 
prazos de execução e de vigência, por meio de termo aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR:  
 3.1. O valor global para os serviços contratados é de R$ ................... 
(..............................), nos quais estão inclusos todos os custos diretos e indiretos da atividade, 
incluindo taxas, tributos, despesas indiretas, custos decorrentes de trabalho executado. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. Das Medições: As medições deverão ser obrigatoriamente apresentadas pela 
Empresa Contratada mensalmente, rubricadas e assinadas pelo Corpo Técnico responsável 
pela execução do projeto, considerando a execução total de cada etapa de serviços do 
cronograma (medição Mensal) contratual anexada, juntamente com os respectivas 
documentações relativas a cada etapa do trabalho, que será efetivamente aceito pelo 
Fiscal nomeado pela Prefeitura Municipal de Araçatuba, em conformidade com o 
orçamento da proposta e o respectivo Cronograma Físico Financeiro a ser apresentado pelo 
proponente: 

  4.1.1. As etapas (medição mensal) deverão ser executadas em até 30 dias, 
seguindo o cronograma físico financeiro apresentado pela proponente, considerando 
rigorosamente o prazo contratual, iniciadas a partir da emissão da Ordem de Serviço e somente 
será atestado e pago após analise e aprovação pelo Fiscal responsável, que atestará o 
cumprimento da respectiva etapa, correspondente a execução da etapa mensal. 

4.1.2. A apresentação antecipada das etapas (medição mensal) poderá ser antes 
dos prazos determinado, mediante disponibilidade orçamentária do município e da autorização 
por escrito do Fiscal responsável pelo Contrato firmado entre a empresa contratada e o 
Município de Araçatuba.    

  4.2. Das Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) 
dia após a apresentação da medição e seus anexos (documentos relativos a cada etapa do 
trabalho ), após a devida análise e aprovação do fiscal nomeado pelo Município de Araçatuba, 
emissão da nota fiscal (devidamente preenchida com informações solicitadas pela SMF / nº do 
contrato e período da medição), e demais documentos pertinentes às obras e serviços 
executados. 

            4.2.1. Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado.  

4.2.2. Para liquidação da Despesa a CONTRATADA deverá apresentar as 
medições da seguinte forma:  

a) Oficio endereçado ao Fiscal responsável contendo no mínimo as 
seguintes informações: 

Ao Sr. Fiscal Responsável 

(nome completo do fiscal) 

Contrato nº :  ____/20___ 

Nº do Empenho :  ____/20___ 

Objeto: (igual ao apresentado no Contrato) 

Período da medição:  ___/___/20___ a ___/___/20___ 

Medição (relatório/comprovantes) dos serviços realizados no respectivo período 
dos serviços prestados nos termos proposto no Certame acompanhado de demais documentos 
que se fizerem necessários. 

b) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços 
executados, período de execução da etapa, nº. da licitação, nº. do contrato, nº de empenho e 
observação referente a retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não 
apresentar rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo fiscal; 

c) relação de todos funcionários que prestam o serviço à 
CONTRATANTE, referente ao período de execução; 

d) Certidão Negativa de Débitos (CND) junto à Seguridade Social; 

e) Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS), com 
comprovante de quitação do mês de execução 

f) Certificado de regularidade de situação (CRF) junto ao FGTS; 
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g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS, com comprovante de 
quitação e GFIP completa, referente ao mês de execução do serviço prestado. 

Todas as medições serão, obrigatoriamente, protocoladas na Central de Atendimento - 
Atende Fácil – Rua Oscar Rodrigues Alves, nº 295, Centro, Araçatuba – SP 

4.2.3. Caberá ao Fiscal responsável da Secretaria requisitante, a análise 
minuciosa e aferição do cumprimento das exigências estabelecidas, em conformidade com a 
proposta apresentada pela CONTRATADA e documentos pertinentes ao serviço prestado. 

4.2.4. Após análisada e atestada, a Nota Fiscal/Fatura a Secretaria requisitante, 
através do seu respectivo almoxarifado, lançará no Sitema de Gestão de Materiais gerando o 
Boletim de Recebimento de Materiais - BRM e/ou Termo Contratual. 

4.2.5 Cumprida as exigências estabelecidas, O Secretário requisitante fará o 
encaminhamento á Divisão de Gestão de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de 
Administração, respeitando o prazo para pagamento apresentado em Licitação e Termo 
Contratual. 

4.2.6. A simples emissão de nota fiscal/fatura não torna exigível o pagamento, 
sendo necessário o prévio empenho e sua regular liquidação. 

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação, inclusive financeira, que lhe for imposta em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços, correção monetária ou 
compensação financeira, indenização, etc.. 

4.3. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, por culpa exclusiva do MUNICÍPIO 
DE ARAÇATUBA será aplicada as seguintes regras:  

 a) Correção Monetária: IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
conforme o Artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 93/2001, ou outra qua vier substituí-la;  

b) Juros Moratórios: 0,50% ao mês, consoante o Artigo 1º da Lei Complementar 
nº119/2002, ou outro que vier substituí-lo; 

c) Multa: 0,11% ao dia, até o limite de 9,00% consoante o Artigo 1º da Lei 
Complementar nº119/2002,  

4.3.1. Os critérios de atualização, compensação e penalização serão aplicados 
quando o atraso do pagamento ocorrer EXCLUSIVAMENTE por conta do MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA. 

4.4. A Secretaria requisitante efetuará a verificação dos documentos apresentados e 
estando de acordo fará encaminhamento à Divisão de Material e Patrimônio para a respectiva 
liquidação, respeitando o prazo para pagamento apresentado em Licitação e Termo Contratual.  

4.5. A Secretaria requisitante é a responsável pelo encaminhamento e acompanhamento 
do andamento do processo de pagamento até a sua efetiva liquidação.  A fim de evitar qualquer 
penalidade indevida ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, ocorrendo eventuais atrasos por parte 
exclusiva da CONTRATADA, antes da regular liquidação, caberá a Secretaria requisitante: 

 a) Comunicar/notificar a CONTRATADA sobre a irregularidade; 

 b) Elaborar relatório pormenorizado sobre a ocorrência  e das providências 
efetuadas para o saneamento; 

 c) Juntar os documentos comprobatórios das providências tomadas (ofício, e-
mail, etc);  

4.5.1. A liquidação da despesa será efetuada estritamente nos termos 
apresentaos seguindo rigorosamente o prazo de pagamento pactuado, indicando a data de 
vencimento da NOTA DE LIQUIDAÇÃO. 

4.6.  Os documentos deverão ser protocolizados no “ATENDE FÁCIL” do Município de 
Araçatuba. 
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4.7. Ao término do prazo de vigência Contratual, não havendo prorrogação, a 
CONTRATADA ao requerer o pagamento da última medição, deverá anexar, obrigatoriamente, 
ao seu requerimento, os documentos citados no subitem 4.2.2 (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”), 
referente ao período de execução do serviço, sem o qual não será efetuado o último pagamento, 
sem que isso gere direito a reajustamento de preços, correção monetária ou compensação 
financeira, indenização, etc. 

4.8. Os documentos do subitem 4.2.2., alíneas “a” a “g”, deverão ser referente ao período 
de execução dos serviços. 

4.9.  Os documentos do subitem 4.2.2. que, na oportunidade da apresentação da 
medição, não tiverem sido recolhido o produto arrecadado ou apresentado a guia e informações, 
devido as prerrogativas do Decreto nº 3.048/99, deverão ser apresentados conforme solicitado, 
com a referência do mês de recolhimento anterior. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS REAJUSTES:  
 5.1. Os preços contratados e das respectivas etapas fixadas neste contrato, não sofrerão 
reajustes. 

CLÁUSULA SEXTA – DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES: 

 6.1. Se na realização da licitação ou na formalização ou execução do contrato, ficar 
comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplência contratual de que possa ser 
responsabilizada a licitante, adjudicatária ou contratada, ficará, conforme o caso, incursa nas 
penalidades e sanções de: 

I – advertência, através de ofício, sempre que forem constatadas irregularidades 
para as quais tenha a licitante ou CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será 
registrada no Cadastro de Fornecedores do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

II – multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, salvo disposição 
contrária estipulada no presente edital. 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 6.2. Ressalvada a hipótese de força maior, conforme conceituada no item 6.3 desta 
cláusula, a inexecução parcial ou total das obras e serviços objeto desta licitação, nos prazos 
fixados em cronograma aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e 
Habitação, sujeitará a CONTRATADA à aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
global do preço contratado. 

 6.3. Entende-se por motivo de força maior, para efeitos de penalidades e sanções, o ato 
de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreição levantada, epidemias, avalanches, tempestades, 
raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos 
semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de 
qualquer parte interessada que, mesmo diligentemente, não se consiga impedir sua ocorrência, 
excluídas a greve trabalhista por ser direito do trabalhador. 

 6.4. A CONTRATADA deverá comunicar o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, os fatos de 
força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos de sua verificação, e apresentar os 
documentos para a respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos a partir da data 
de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

 6.5. O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou 
recusar os motivos alegados, dando, por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa. 



P.M.A. - SM.A. 
 

DLC 
 

Folha  N.º ______  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria Municipal de Administração 

Divisão de Licitação e Contratos 

 

19 
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 – PROCESSO N.º 594/2019 

Rua Coelho Neto n.º 73 – Vila São Paulo – Araçatuba – SP – CEP: 16015-920 
Fone: (18) 3607-6617 – 3607-6618 

 6.6. O pagamento da multa será efetivado no prazo máximo de ATÉ 10 (DEZ) DIAS 
consecutivos, contados da data em que ocorrer o ilícito motivador da penalidade, sendo 
respeitado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação da aplicação da 
multa, para efeito de recurso devolutivo, e, no caso em que não ocorra o pagamento no prazo 
fixado neste item, nem recursos, ou após os recursos, sendo estes denegados, a multa será 
reajustada. 

 6.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, e subsidiariamente, da garantia 
contratual, ou cobrada judicialmente. 

 6.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 6.1 desta cláusula poderão também 
ser aplicadas conjuntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 6.9. A sanção prevista no inciso IV do item 6.1 desta cláusula é de competência exclusiva 
da Autoridade Superior, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data de abertura de vista. 

 6.10. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 6.1 desta cláusula poderão 
também ser aplicadas a licitante adjudicatária ou contratada que, em razão desta licitação: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

II - praticar atos ilícitos, visando a frustrar o objetivo desta licitação. 

III - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA, em virtude de atos ilícitos anteriormente praticados. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
 7.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, além da aplicação das sanções previstas no contrato, na forma do art. 78 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 7.2. Constituem motivos para a rescisão do contrato: 

7.2.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos. 

7.2.2. O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações e prazos. 

7.2.3. O atraso injustificado do início da execução do contrato. 

7.2.4. A lentidão da execução do contrato, levando o MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA a presumir a não conclusão das obras e serviços nos prazos estipulados. 

7.2.5. A paralisação da execução do contrato, sem justa causa e sem prévia 
comunicação e autorização do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

7.2.6. A subcontratação total ou parcial da execução do contrato; a cessão ou 
transferência total ou parcial do contrato. 

7.2.7. O desatendimento das determinações regulares do gerente do contrato do 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, bem como dos seus superiores hierárquicos. 

7.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas no 
“Livro de Ordem” do contrato. 

7.2.9. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação 
judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais.  

7.2.9.1. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de 
recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata 
rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
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7.2.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

7.2.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato. 

7.2.12. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 

7.2.13. A supressão, por parte do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, de obras e 
serviços, acarretando modificação do valor inicial contratado, além do limite de 50% (cinqüenta 
por cento) previstos em lei, desde que as supressões não sejam resultantes de acordo celebrado 
entre as partes. (art. 65 - § 2º - inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93). 

7.2.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita do MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações e 
outras previstas, assegurado ao contratado, nesse caso, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

7.2.15. A não liberação, por parte do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, da área, local 
ou objeto para a execução do contrato, nos prazos contratuais. 

7.2.16. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

7.2.17. O atraso superior a 90 (noventa) dias consecutivos dos pagamentos 
devidos pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, decorrentes de obras e serviços já medidos, 
verificados, classificados ou conferidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem ou guerra, fica assegurado à contratada, nesse caso, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

 7.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

7.3.1. Determinada por ato unilateral, e escrito do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, 
nos casos enumerados nos itens 7.2.1 a 7.2.13. 

7.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

7.3.3. Judicial, nos termos da legislação processual. 

 7.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório da 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e de autorização escrita e 
fundamentada da Autoridade Superior. 

 7.5. No caso de haver rescisão motivada pelo que se expressa o item 7.2.13 desta 
cláusula, a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, que 
houver sofrido, tendo ainda direito a: 

7.5.1. Devolução da garantia contratual. 

7.5.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

 7.6. A rescisão contratual motivada por qualquer das condições definidas no item 7.2.1 a 
7.2.12 desta cláusula, acarreta as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem 
prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima Oitava deste edital: 

7.6.1. Assunção imediata, pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, do objeto do 
contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato da própria Autoridade Superior. 

7.6.2. Ocupação e utilização do local, pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, das 
instalações, materiais empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade. 

7.6.3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento do MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA e dos valores das multas e indenizações a ela devidas. 
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7.6.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

 7.7. A aplicação das medidas prevista nos itens 7.6.1 e 7.6.2 fica a critério do 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, que poderá dar continuidade as obras e serviços objeto desta 
licitação, por execução direta ou indireta, neste último caso o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, em 
consequência de rescisão contratual de que trata o item 7.6 poderá, desde que atendida a ordem 
de classificação desta licitação e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo vencedor, 
inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, vir a efetivar a contratação do remanescente 
das obras e serviços objeto desta licitação. 

 7.8. O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA poderá, a seu exclusivo juízo, em caso de 
recuperação judicial ou extrajudicial, manter o contrato, assumindo o controle de determinadas 
atividades necessárias a sua execução. 

 7.9. Na hipótese da ocorrência do que expressa o item 7.6.2 desta cláusula, o ato de 
ocupação será precedido de autorização expressa da Autoridade Superior. 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:  
 8.1. Em ATÉ 10 (DEZ) DIAS, após a assinatura do presente Termo Contratual a 
CONTRATADA deverá apresentar a Garantia Contratual, no valor de R$..............................., 
(.....) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do ajuste, de acordo com o artigo 56 § 1º da Lei 
Federal n.º 8.666/93.  

8.2. A exigência da garantia de execução do contrato será apresentada nos moldes do 
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante toda a execução do contrato e mais 03 
(três) meses, para seu regular exaurimento, após o término da vigência contratual, devendo ser 
renovada a cada prorrogação, nos mesmos termos, observados ainda os seguintes requisitos: 

  a) a contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, 
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo que, nos casos de contratação de 
serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, o valor da garantia deverá 
corresponder a cinco por cento do valor total do contrato;  

  b) a garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 
pagamento de: 

  1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

  2. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 

  3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
contratada; e 

  4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 
não adimplidas pela contratada; 

  c) a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados nos itens da alínea “b”; 

  d) a garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica com correção 
monetária, em favor do contratante, que será indicada na oportunidade da assinatura do 
Contrato; 

  e) a inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento); 

  f) o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 
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  g) o garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
contratada; 

  h) a garantia será considerada extinta: 

  1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu 
todas as cláusulas do contrato; e 

  2. após o término da vigência do contrato, que poderá ser estendido em 
caso de ocorrência de sinistro; 

              i) o contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

  1. caso fortuito ou força maior; 

  2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais; 

  3. descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou 
fatos da Administração; ou  

  4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração; 

  j) não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as 
previstas na alínea “i”; e 

  k) A garantia prevista no Contrato somente será liberada ante a comprovação de 
que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e 
que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da 
vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas 
diretamente pela Administração. 

 8.3. Em caso de alteração contratual, a CONTRATADA deverá promover a 
complementação da garantia, bem como, se for o caso, de sua respectiva validade, de modo a 
que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% do valor contratual e seu 
período de validade seja sempre o determinado nesta Cláusula. 

 8.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, e não rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 8.5. A garantia Contratual deverá ser apresentada nos termos desta Cláusula e, em 
hipótese alguma, será aceita garantia “pro rata temporis”. 

 8.6. DA GARANTIA ADICIONAL: Da Licitante vencedora, cujo valor global da proposta 
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do art. 
48 da Lei Federal nº 8.666/93, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 
adicional, dentre as mesmas modalidades indicadas no §1º do art. 56 da citada Lei, igual à 
diferença entre aquele “menor valor” e o valor da correspondente proposta. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA: - Sem que a ela 
se limite sua responsabilidade, será a Administração Pública responsável pelos seguintes itens: 

9.1. Designar um técnico responsável pela fiscalização da execução dos serviços 
contratados; 

9.2. Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento das 
obras e serviços; 

9.3. Fiscalizar e acompanhar as obras e serviços, podendo, a qualquer tempo, exigir 
relatórios parciais do trabalho desenvolvido; 

9.4. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas na forma 
e nos prazos fixados em contrato; 
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9.5. Garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária (plantas de 
cadastro, etc.). 

9.6. Garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: No contrato a ser firmado com 
o 1º classificado ou seu substituto, se for o caso, deverá constar as seguintes obrigações: 

10.1. A CONTRATADA deverá obedecer a normas e especificações, na forma da Lei, 
bem como respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 

10.2. A CONTRATADA deverá comunicar à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da Ordem de Início dos Serviços, o preposto com formação compatível com a obra e 
serviço contratado que, uma vez aceito pelo Município de Araçatuba, representará na execução 
do contrato. 

10.2.1. O Preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência do Município 
de Araçatuba. 

10.2.2. A Equipe de Trabalho da CONTRATADA deverá ser devidamente aceita 
pelo Fiscal da Obra e da Secretaria Municipal da Educação, que poderá solicitar substituição de 
qualquer membro da equipe que julgar necessário para o melhor andamento dos trabalhos; 

10.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar a relação da Equipe de Trabalho, 
composta por Engenheiros e demais funcionários pertinentes aos serviços a serem 
desenvolvidos, com seus respectivos documentos comprobatórios de suas competências; 

10.2.4. A CONTRATADA deverá manter durante a execução das obras e 
serviços um técnico responsável pela obra/serviço, indicar o técnico de segurança do trabalho e 
manter na obra/serviço relação de todos os funcionários com suas respectivas funções; 

10.2.5. Toda equipe da CONTRATADA deverá estar devidamente identificada e 
uniformizada, de forma a facilitar a identificação dos funcionários da contratada. 

10.2.6. Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente 
equipados com trajes, e acessórios, que garantirão a sua segurança e integridade. 

10.2.7. Serão, ainda, de responsabilidade da CONTRATADA as obrigações 
decorrentes de acidentes do trabalho ocorridos na execução dos serviços contratados; uso 
indevido de patentes registradas; as resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, pela 
destruição ou danificação de qualquer natureza, pelas indenizações que possam vir a serem 
devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via 
pública; bem como pelas obrigações trabalhistas e encargos sociais decorrentes da execução 
dos trabalhos, com o seguro de acidentes de seus empregados, bem como, a quitação das 
exigências municipais, estaduais ou federais; 

10.2.8. A CONTRATADA deverá adotar todas as providências para serem 
cumpridas, rigorosamente, por seus empregados quanto às normas de higiene e de prevenção 
de acidentes vigentes, devendo cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Higiene, 
Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive o Capítulo V, Titulo II, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, bem como demais Leis, Portarias, NBR-ABNT e Normas Regulamentadoras 
pertinentes; 

10.3. A CONTRATADA deverá comparecer, sempre que solicitada, à Sede do Município 
de Araçatuba, em horário por este estabelecido, a fim de receber instruções e acertar 
providências, incidindo a CONTRATADA no caso de não atendimento desta exigência, na multa 
estipulada no contrato; 

10.4. A CONTRATADA deverá respeitar todas as leis e as normas de execução de obras 
em vias e logradouros públicos do Município onde será realizada a obra/serviço, que são parte 
integrante deste contrato, incidindo a Contratada no caso de não atendimento desta exigência, 
na multa estipulada em contrato; 
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10.5. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente manter no local da Obra a “Livro de 
Ordem” (nos termos da Resolução CONFEIA nº 1.024/2009), que deverá ficar a disposição da 
Fiscalização para anotações de todas as ocorrências da obra/serviço. 

10.5.1. O Livro de Ordem deverá ser periodicamente preenchido pelo 
encarregado da obra/serviço (Engenheiro/Arquiteto), informando os serviços diários executados, 
as ocorrências que por ventura ocorrerem, o número de funcionários e suas funções, os dias que 
ocorreram precipitações, e demais informações referentes à obra/serviço, e deixar à disposição 
da Fiscalização para anotações das ocorrências e orientação pertinente à obra/serviço. 

10.5.2. À CONTRATADA estabelece-se a presunção de que tenha ciência de 
pleno e cabal conhecimento de todos os termos de qualquer registro que venha a ser feito no 
“Livro de Ordem”, dando ciência à contratante no que couber e observando possíveis 
solicitações da fiscalização, sendo que essas últimas deverão ocorrer com assinatura do fiscal 
no livro de ordem. 

10.6.  A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.7. Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, 
obedecer às especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do projeto 
aprovados pela fiscalização antes de sua utilização. Na ocorrência devidamente comprovada da 
impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado deverá ser solicitado a sua 
substituição a juízo da fiscalização, fornecendo no mínimo informações quanto a sua qualidade, 
resistência, aspecto, preço e justificativas, para análise anterior a aplicação na obra/serviço. 

10.7.1. A CONTRATADA deverá fornecer todo material, transporte e 
equipamentos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos contratados, bem como se 
responsabiliza pela manutenção e segurança dos materiais e equipamentos utilizados. 

10.7.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será 
da CONTRATADA, em decorrência de que não poderá a mesma solicitar prorrogações de prazo 
e nem justificar retardamento na conclusão dos serviços pelo fornecimento deficiente de 
materiais. 

10.7.3. Todo equipamento instalado deverá possuir garantia mínima de 01 (um) 
ano.  

            Os termos de garantia do fabricante deverão ser conforme Lei Federal no. 
8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e entregues ao fiscal após sua instalação. 

10.7.4. A CONTRATADA é responsável pela guarda e manutenção da 
obra/serviço, equipamentos e materiais até o recebimento provisório da obra/serviço. 

10.7.5. Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar, pelo período que for 
necessário, equipamentos mecânicos e ferramental adequado, bem como contratar mão de obra 
idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 
operários, mestres, empregados e engenheiros/arquiteto que possam assegurar o progresso 
satisfatório e seguro das obras e serviços contratados. 

10.7.6. A CONTRATADA será obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais, da 
execução dos serviços contratados, facultando a fiscalização a qualquer hora, o acesso a todas 
as partes das obras contratadas. Deverá, também, facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, 
armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou 
obra em preparo; 

10.8.  O CONTRATADO, na execução do contrato, sem prejuízo dos responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite 
admitido, em cada caso, pela administração. 

10.9.  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras e serviços até o limite de 25% 
(Vinte e Cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme dispositivo no § 1º do artigo 
65 da Lei Federal nº 8666/93. 
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10.10. A CONTRATADA somente deverá executar eventuais serviços não constantes do 
Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados, quando previamente aprovados pelo 
Fiscal da Obra e da Secretaria Municipal de Educação; 

10.11. Está incluso nos custos da CONTRATADA, quaisquer gastos referentes aos 
levantamentos, laudos, licenciamentos, sondagens, deslocamentos, estadias, alimentações, 
cópias, impressões, equipamentos, taxas de qualquer natureza e outras relacionadas ao trabalho 
contratado. 

10.12. À CONTRATADA caberá a responsabilidade das instalações provisórias no local 
de execução dos serviços, inclusive o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte 
horizontais e verticais para atender as necessidades dos serviços. 

10.13. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, 
dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 
constatados pela Fiscalização na obra ou nos materiais e equipamentos empregados. 

10.14. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos materiais e ambientais 
que venham a ocorrer em virtude os serviços realizados bem como assumirá integral 
responsabilidade pelos danos que causar ao Município de Araçatuba ou a terceiros, por si ou por 
seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando o poder público de 
qualquer responsabilidade. 

10.15. Os locais de trabalho deverão ser devidamente sinalizado pela CONTRATADA de 
forma que evite qualquer acidente em decorrência da falta de informação, tanto dos seus 
operários como de toda população. 

10.16. Todos os trabalhos desenvolvidos deverão ser entregues em relatórios, laudos e 
medições em vias impressas e com cópias em mídias, devidamente abertas para a utilização do 
município das informações e dados levantados, quando julgar necessários; 

10.17. A CONTRATADA deverá ceder todos os direitos patrimoniais das informações 
levantadas, e o Município de Araçatuba terá todos os direitos das informações relativos ao 
trabalho contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO  

11.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante a Certidão de Conclusão de Obra, assinado pelas partes, tendo o MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA, o prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da expedição da Certidão de 
Conclusão de Obra, para lavrar o Termo de Recebimento Provisório. 

11.1.1. A Certidão de Conclusão de Obra somente será lavrada se todos os 
serviços estiverem concluídos e aceitos após vistoria efetuada pelo Fiscal da obra do 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, conforme designado e, quando em contrário, será lavrado Termo 
de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, 
depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra. 

11.2. Definitivamente, pelo fiscal da Administração ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de 90 (noventa) dias e vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido após a apresentação, 
pela CONTRATADA, da CND - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos 
de Negativa do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, ressalvados os casos previstos, 
em que a CONTRATADA deverá apresentar a GFIP específica, conforme Instruções Normativas 
do INSS, acompanhada do comprovante de recolhimento do valor devido para o INSS.  

11.3. Qualquer falha na execução do contrato deverá ser prontamente reparada pela 
CONTRATADA, estando sujeita ainda às penalidades indicadas no contrato. 

11.4. O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 
CONTRATADA pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela execução do 
contrato, nos moldes da legislação vigente. 
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11.5. Fica vedado o aditivo contratual em relação à quantidade dos materiais e serviços 
orçados no projeto básico sob a alegação de que os quantitativos não conferem com o projeto, 
pois a empreitada é global e considera-se que a Licitante analisou o projeto e orçamento antes 
de ofertar a proposta de preços (artigo 619 da Lei Federal n.º 10406/2002 – Código Civil). 

11.6. O recebimento da obra, após sua conclusão obedecerá o disposto nos 73 c/ 76 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  
12.1. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei Federal n.º 8.666/93, 

cabe, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, recurso nos casos de: 

12.1.1. Rescisão do contrato e/ou aplicação das penas de advertência ou de multa, 
contado da comunicação pela Secretaria Municipal de Administração. 

12.1.2. Suspensão temporária, contado da publicação do ato no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e outros meios legais. 

12.2. No caso específico da aplicação da pena de declaração de inidoneidade esta 
somente poderá ser aplicada pela autoridade superior, dela cabendo o PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da publicação do ato no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e outros meios legais. 

12.3. O recurso será interposto pela CONTRATADA que assim desejar, dirigido ao 
Exmo. Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, nos moldes 
da legislação vigente. 

12.4. Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 
os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

12.5. Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica ou verbal, 
devendo os mesmos obrigatoriamente serem protocolados, no ORIGINAL ou através de CÓPIA 
AUTENTICADA por cartório competente, no Serviço de Protocolo Geral do MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA, sito na Rua Oscar Rodrigues Alves, 295, Centro, em Araçatuba/SP, sempre 
dirigido à Secretaria Municipal de Administração, informando o número da TOMADA DE 
PREÇOS N.º 003/2019 e do presente instrumento contratual. 

12.5.1. Os recursos deverão ser acompanhados de documentação comprobatória 
que demonstre a representatividade do representante legal que assinou os mesmos. 

12.6. Serão aceitos recursos por intermédio de e-mail (licitacao@aracatuba.sp.gov.br) 
ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do ORIGINAL ou da CÓPIA 
AUTENTICADA por cartório competente, no prazo máximo de 01 (um) dia útil subseqüente e 
dentro do horário de expediente do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (08h30min às 16h30min). 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:  

13.1. Toda a obra executada pela CONTRATADA será fiscalizada por prepostos 
credenciados do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, obrigando-se a contratada a assegurar livre 
acesso aos locais de serviços, facilitando para que a fiscalização possa exercer integralmente 
sua função. A fiscalização terá poder de embargo da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA REGULARIDADE COM O INSS:  

 14.1. A CONTRATADA deverá apresentar na primeira medição o Certificado de 
Matrícula e Alteração – CMA. A regularidade com o INSS será comprovada em conformidade 
com a legislação vigente, na oportunidade da emissão do Termo de Recebimento Definitivo com 
apresentação, pela CONTRATADA da CND Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, ressalvados os 
casos previstos, em que a CONTRATADA deverá apresentar a GFIP específica, com o código 
150 ou 907, conforme Instruções Normativas do INSS, acompanhada do comprovante de 
recolhimento do valor devido para o INSS. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 15.1. As despesas decorrentes com a realização deste CONTRATO correrão à conta da 
dotação orçamentária: FCV n.º 559 CD n.º 4.4.90.5101, Funcional Programática n.º 06.181.0025-
2061 da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. A CONTRATADA terá que apresentar no prazo de 15 (quinze) dias após a 
assinatura do contrato os seguintes elementos: 

a) Prova de ter registrado o contrato junto ao CREA (SP), bem como cópias das 
ART e respectivas guias de recolhimentos, de todos os técnicos envolvidos no trabalho, com as 
devidas atividades e responsabilidades indicadas nas ART/RTT;  

b) A relação dos nomes e registros dos profissionais especializados em 
segurança e Medicina do Trabalho/SESMT, que acompanharão a execução da obra. 

16.2. A obra e serviços contratados deverão obedecer às normas e especificações da 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e as constantes deste Edital. 

16.3. A CONTRATADA, não poderá subcontratar outras empresas para execução das 
obras e serviços contratuais. 

16.4. O(s) Técnico(s) autor(es) e responsável(eis) técnico(s) do projeto deverão ser 
inscrito no ISSQN do município como autônomo. 

16.5. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser 
resolvidas pela fiscalização do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, ao seu inteiro critério. 

16.6 A CONTRATADA deverá apresentar na primeira medição o Certificado de Matrícula 
e Alteração (CMA) e a cada medição a Guia de Recolhimento da Previdência Social anterior 
(INSS). Com a apresentação de documento de regularidade para recebimento do atestado 
provisório da obra. 

16.7. A CONTRATADA deverá apresentar Declaração atestando que não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade 
de economia mista; assim como Declaração do certame informando o CNAE que representa a 
atividade de maior receita da empresa. 

16.8. Fica como parte integrante do contrato o Edital e a proposta do Licitante Vencedor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:  
 17.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Araçatuba - SP, com exclusão de 
quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos 
da execução deste Contrato. 

Assim estando justos e pactuados, assinam as partes este Termo de Contrato, em 03 (três) vias 
de igual teor, para que produzam os jurídicos e legais efeitos. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DLC, Araçatuba ......... de ............................ de 2019. 

 
DILADOR BORGES DAMASCENO 

- PREFEITO MUNICIPAL – 
................................... 

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 
............................................................. 

- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO - 
.............................................................. 

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA - 
.................................... 

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - 
...................................................... 

- CONTRATADA - 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 
CONTRATADA: ___________________________________ 
CONTRATO SMA/DLC Nº:_________________________ 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES/INSTALAÇÕES DE 
ABRIGOS EM PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema 
de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido 
na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 

conseqüente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL  
 

 
ÓRGÃO OU ENTIDADE:  

 

Nome:  

Cargo:  

CPF:   

RG:  

Data de Nascimento:  ____/____/_____ 

Endereço residencial:   

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone Residencial:   

Telefone Comercial:   

Telefone Celular:   

Período de gestão:   
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ANEXO II 
 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DE O LICITANTE 
SER UMA ME, EPP) 

 

 

 

A empresa .............................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
........................................................................, DECLARA para todos os fins de direito, 
especificamente para participação de licitação na TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019, que 
estou(amos) sob o regime de tributação de microempresa, empresa de pequeno porte, para 
efeito de participação em processo licitatório, conforme disposto na Lei Complementar n.º 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.  

 

(local e data) 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(nome e número da carteira de identidade do declarante) 
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ANEXO III 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS 

 

 
 

 

Ref: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 

 

 

 

   ................................................................................, inscrito no CNPJ nº 
..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................................ e do CPF nº ......................................DECLARA, para fins do disposto no § 
2º do artigo 32 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a 
Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de 
quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou da 
Licitação, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 
participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa 
decorrer. 

 

 

 

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

(data) 

 

 

 

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

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 
 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 
 

 
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 
 
 
 

A Firma/Empresa _____________________________________ Ref. (identificação da licitação) 
........................................., inscrito no CNPJ nº...................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº........................ e 
do CPF nº............................,DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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.  

SIM ( ) OU NÃO ( ). 

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

(data) 

 

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

 

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

(representante legal) 

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

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 
 

REF. TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019 
 
 

A empresa ......................................................................................., estabelecida à 
...................................................................................................., inscrita no CNPJ sob n.º 
............................................................., pelo presente, propõe executar os serviços objeto da 
licitação supra sendo o valor global dos serviços de R$............ (..................................................). 

Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e 
condições do Edital relativas à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente. 

A validade da presente proposta é de ...... (......................) dias corridos. 

O pagamento será .............................................., em conformidade com o previsto na Cláusula 
Sexta do edital. 

A data base da presente proposta é ......................................., de acordo com disposto no edital. 

DECLARAMOS, ainda:  

a) Os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto 
licitado. 

b) O objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência e demais 
documentos anexos ao edital. 

c) Aceitamos total e irrestritamente as cláusulas e condições estabelecidas no edital. 
 

Data 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante) 

Nome: 

R.G. 

Cargo: 
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ANEXO VI 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO E METAS DA CONFECÇÃO DOS ABRIGOS 

a) Confecção, e instalação de 71 (setenta e um) abrigos em ponto de parada de 
ônibus, assim distribuídos: 

I) 50 (cinquenta) abrigos medindo 02 (dois) metros; 

II) 21 (vinte e um) abrigos medindo 03 (três) metros; 

DAS EXIGÊNCIAS INICIAIS ABRIGOS DE 2 METROS: 
  Antes do início da obra, após a assinatura do contrato, a contratada deverá 
apresentar ao fiscal da obra a Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou 
RRT) de execução junto, respectivamente, ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) ou Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
do Estado de São Paulo (CAU/SP), bem como atender a todas as exigências legais no 
tocante ao recolhimento de tributos e cláusulas contratuais. 

  Todas as dimensões consideradas na proposta deverão ser conferidas e estar em 
conformidade com o Termo de Referência e seus anexos, qualquer divergência deverá ser 
relatada e aprovada junto ao fiscal de obra. 

  Todas as execuções devem ser confirmadas e aprovadas junto ao fiscal de obra 
antes de iniciarem as etapas seguintes. 

  Todos os serviços e materiais deverão estar de acordo com as normas especificas 
vigentes. 

  Todos os metais deverão passar por decapagem e desengraxamento antes de ser 
aplicado o primer e a pintura. 

DAS FASES DE OBRAS: 
1. FUNDAÇÕES 
  Inicialmente deverá ser feita a locação das estacas determinando os eixos principais, 
os pontos dos pilares; determinados estes pontos, deverá ser feita a escavação manual de 
cavas nas dimensões de 0,55 x 0,55 m de largura e com 1,05 m de profundidade. 

  Após a escavação deverá ser executado o apiloamento do terreno e o preenchimento 
do fundo das cavas com 5 cm lastro de concreto impermeabilizado com aditivo hidrofugante. 
Estando dispostas as armaduras deverá ser procedida a conferência e a aprovação de 
posicionamentos e prumadas, e em seguida o preenchimento das cavas com concreto, sem 
necessidade de forma. 

2. ESTRUTURA 
   A estrutura será confeccionada em metalon de 150 x 150 mm, espessura de 2mm 
nos comprimentos de 3,50 m para os pilares. 

     No topo das peças deverá ser soldada uma placa fechando e calafetando o interior 
do metalon, o acabamento da solda deverá ser lixado, para remover rebarbas de corte e 
solda das peças, depois será aplicada massa plástica e novamente lixada para acabamento 
da massa. A extremidade inferior destas mesmas peças (pilares) deverá apresentar-se em 
forma de placa base suficientemente sólida e estável para fixação do abrigo previamente 
fabricado à fundação do concreto, com parafuso e buchas metálicas S 10. 

3. COBERTURA 

    A cobertura (2,00 x 2,00 m) em balanço será curva, estruturada por trama metálica 
composta por metalon 50 x 30 mm e placas de aço galvanizado a fogo com espessura de 
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1,5 mm, com fundo galvite e pintura esmalte base solvente, em cor a definir. 

4. EQUIPAMENTO  
4.1. PAINEL DE CAMPANHAS PÚBLICITÁRIAS 

   Será composto por: 

   - Trama metálica de metalon 50 x 30 mm, espessura de 1,5 mm, na dimensão de 
2,30 x 1,00 m soldada à estrutura principal a altura de 1 m do piso acabado.  

   - Chapa fina de aço galvanizado a fogo com espessura de 1,5 mm na dimensão de 
2,00 x 1,00 m que deverá ser soldada a trama metálica. 

   - Todos os pontos de solda deverão receber acabamento conforme descrito na etapa 
anterior. 

   - Todo o conjunto deverá receber fundo galvite e pintura esmalte base solvente, em 
cor a definir. 

4.2. ASSENTO 
   Será composto por: 

   - Trama metálica de metalon 50 x 50 mm, espessura de 2,0 mm, na dimensão de 
1,00 x 0,50 m, com barra de travamento de 2,00 m entre os pilares, soldada à estrutura 
principal e ao apoio do assento na altura de 0,40 m do assento ao piso acabado. 

   - Chapa fina de aço carbono com espessura de 2,0 mm na dimensão de 1,20 x 0,70 
m com bordas dobradas em torno da trama metálica e parafusadas e soldadas na parte 
inferior da mesma. 

   - Todos os pontos de solda deverão receber acabamento conforme descrito na etapa 
anterior. 

   - Todo o conjunto deverá receber fundo galvite e pintura esmalte base solvente, em 
cor a definir. 

4.3. LIXEIRA 

   Lixeira cilíndrica com 32 cm de diâmetro e 50 cm de altura, soldada na lateral de um 
dos pilares estruturais, composta por: 

   - Chapa perfurada em aço, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, dimensão 1,05 x 
0,50 m, que deverá ser calandrada no diâmetro da lixeira com sobreposição de 5 cm na 
ponta para solda e fixação. 

   - Chapa de aço com espessura de 0,60mm, para fundo da lixeira, recortada em de 
raio 0,16 m, perfurada no centro para impedir o acúmulo de chorume no cesto e soldada à 
tela calandrada. 

   Os pontos de solda deverão receber acabamento conforme descrito na etapa 
anterior. Todo o conjunto deverá receber fundo galvite e pintura esmalte base solvente, em 
cor a definir. 

DAS EXIGÊNCIAS INICIAIS ABRIGOS DE 3 METROS: 
  Antes do início da obra, após a assinatura do contrato, a contratada deverá 
apresentar ao fiscal da obra a Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou 
RRT) de execução junto, respectivamente, ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) ou conselhos de arquitetura e Urbanismo do 
Estado de São Paulo (CAU/SP), bem como atender a todas as exigências legais no tocante 
ao recolhimento de tributos e cláusulas contratuais. 

        Todas as dimensões consideradas na proposta deverão ser conferidas e estar em 
conformidade com o Termo de Referência e seus anexos, qualquer divergência deverá ser 
relatada e aprovada junto ao fiscal de obra. 
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Todas as execuções devem ser confirmadas e aprovadas junto ao fiscal de obra antes de 
iniciarem as etapas seguintes. 

  Todos os serviços e materiais deverão estar de acordo com as normas especificas 
vigentes. 

  Todos os metais deverão passar por decapagem e desengraxamento antes de ser 
aplicado o primer e a pintura. 

DAS FASES DE OBRAS: 
1. FUNDAÇÕES 

  Inicialmente deverá ser feita a locação das estacas, determinando os eixos principais 
e os pontos dos pilares; determinados estes pontos, deverá ser feita a escavação manual de 
cavas nas dimensões de 0,55 x 0,55 m de largura e com 1,05 m de profundidade. 

  Após a escavação deverá ser executado o apiloamento do terreno e o preenchimento 
do fundo das cavas com 5 cm lastro de concreto impermeabilizado com aditivo hidrofugante. 
Estando dispostas as armaduras, deverá ser procedida a conferência e a aprovação de 
posicionamentos e prumadas, e em seguida o preenchimento das cavas com concreto, sem 
necessidade de forma. 

2. ESTRUTURA 
   A estrutura será confeccionada em metalon de 150 x 150 mm, espessura de 2 mm 
nos comprimentos de 3,50 m para os pilares. 

     No topo das peças deverá ser soldada uma placa fechando e calafetando o interior 
do metalon, o acabamento da solda deverá ser lixado, para remover rebarbas de corte e 
solda das peças, depois será aplicada massa plástica e novamente lixada para acabamento 
da massa. A extremidade inferior destas mesmas peças (pilares) deverá apresentar-se em 
forma de placa base suficientemente sólida e estável para fixação do abrigo previamente 
fabricado à fundação de concreto, com parafusos e buchas metálicas S10. 

3. COBERTURA:            

   A cobertura (3,00 x 2,00m) em balanço será curva, estruturada por trama metálica 
composta por metalon 50 x 30 mm e placas de aço galvanizado a fogo com espessura de 
1,5mm, com fundo galvite e pintura esmalte base solvente, em  cor a definir. 

4. EQUIPAMENTOS: 
    4.1. PAINEL DE CAMPANHAS PÚBLICITÁRIAS 

   Será composto por: 

   - Trama metálica de metalon 50 x 30 mm, espessura de 1,5 mm, na dimensão de 
3,30 x 1,00 m soldada à estrutura principal a altura de 1 m do piso acabado.  

   - Chapa fina de aço galvanizado a fogo com espessura de 1,5 mm na dimensão de 
3,00 x 1,00 m que deverá ser soldada à trama metálica. 

   - Todos os pontos de solda deverão receber acabamento conforme descrito na etapa 
anterior. 

   - Todo o conjunto deverá receber fundo galvite e pintura esmalte base solvente, em 
cor a definir. 

   4.2. ASSENTO 

   Será composto por: 

   - Trama metálica de metalon 50 x 50 mm, espessura de 2,0 mm, na dimensão de 
2,00 x 0,50 m com barra de travamento de 3,00 m entre os pilares, soldada à estrutura 
principal e ao apoio do assento na altura de 0,40 m do assento ao piso acabado. 

   - Chapa fina de aço carbono com espessura de 2,0 mm na dimensão de 2,20 x 0,70 
m com bordas dobradas em torno da trama metálica e soldadas na parte inferior da mesma. 
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   - Todos os pontos de solda deverão receber acabamento conforme descrito na etapa 
anterior. 

   - Todo o conjunto deverá receber fundo galvite e pintura esmalte base solvente, em 
cor a definir. 

   4.3. LIXEIRA 

   Lixeira cilíndrica com 32 cm de diâmetro e 50 cm de altura, soldada na lateral de um 
dos pilares estruturais, composta por: 

   - Chapa perfurada em aço, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, dimensão 1,05 x 
0,50 m, que deverá ser calandrada no diâmetro da lixeira com sobreposição de 5 cm na 
ponta para solda e fixação. 

   - Chapa de aço com espessura de 0,60mm, para fundo da lixeira, recortada em 
círculo de raio 0,16 m, perfurada no centro para impedir o acumulo de chorume no cesto e 
soldada à tela calandrada. 

   Os pontos de solda deverão receber acabamento conforme descrito na etapa 
anterior. Todo o conjunto deverá receber fundo galvite e pintura esmalte base solvente, em 
cor a definir 

JUSTIFICATIVA 

        O município de Araçatuba tem entre suas competências 
determinadas pela Lei Orgânica, o ordenamento e planejamento da operação dos 
Transportes Coletivos e individuais, como direito fundamental da coletividade e, para tanto, 
são estabelecidas algumas diretrizes. A concessão para a exploração desta atividade deverá 
observar a legislação vigente, tendo sempre o interesse público como premissa básica. 

   O Art. 149 da Lei Orgânica Municipal é taxativo em estabelecer a necessidade da 
comodidade, conforto e segurança do usuário. Complementando esta norma legal, a Lei 
7.921 de 04 de abril de 2.017, aprovou a Política Municipal de Mobilidade Urbana e 
estabeleceu o Plano de Mobilidade Urbana de Araçatuba. Destes dispositivos legais emerge 
a necessidade de construção de abrigos nos pontos de parada dos ônibus que operam o 
transporte coletivo, para que se dê efetividade na garantia dos direitos dos usuários. O 
município de Araçatuba possui também o programa instituído pela Lei n.º 8.081 de 23 de 
maio de 2.018, referente ao Programa “Adote um Ponto de ônibus”, normatizado pelo 
Decreto n.º 20.220 de 30 de julho de 2.018 e alterado pelos Decretos n.º 20.243 de 21 de 
agosto de 2.018 e 20.598 de 20 de março de 2.019; sendo que este último em seu artigo 2.º 
parágrafo único normatiza “A Secretaria Municipal de Planejamentos Urbano e Habitação 
poderá aprovar outros modelos padronizados, além do especificado neste artigo, se assim 
considerá-los convenientes e apropriados para os locais específicos, cumprindo o disposto 
no artigo 5.º da Lei Municipal n.º 8.081 de 23 de maio de 2.018”, somando-se a este, o 
presente Termo de referência, confeccionado pela Secretaria Municipal de Planejamentos 
Urbano e Habitação a pedido da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, destinado à 
aquisição de unidades de abrigos pela administração municipal, tudo para dar cumprimento 
ao dever do poder público de promover o transporte coletivo com observância das diretrizes 
emanadas das normas legais.    

   Esta aquisição tem por meta a adequada qualidade na prestação de serviço, 
considerando como tal o serviço que satisfaça às condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, generalidade, cortesia na sua prestação e atualidade, a qual 
compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e sua instalação. 

    A disponibilização deste conjunto de informações objetiva prover os elementos 
necessários à formulação de propostas para os serviços a serem executados para a 
Prefeitura Municipal de Araçatuba, na implantação dos mencionados equipamentos urbanos, 
em especial, no que se refere ao objeto, métodos, processos, procedimentos, estratégias, 
operações, logísticas, quantidades, tipos de serviços, bem como o detalhamento de prazos. 
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   Nesse contexto, entende-se que o aferimento da capacidade técnica das licitantes 
deve compreender a análise do domínio e o conhecimento das condições de realização e 
execução dos serviços que serão objeto da licitação. 

   Dessa forma, a atribuição de pontos às propostas das licitantes dar-se-á conforme 
sua abordagem, em sua Proposta Técnica, dos tópicos, na forma e no detalhamento exigido 
nos  Anexo que compõem esse termo. 

   Todas as informações que deverão constar da formulação e da apresentação da 
proposta serão utilizadas e verificadas pela Comissão Julgadora, na análise da 
exequibilidade das condições apresentadas. A Comissão Julgadora poderá desclassificar a 
proposta, no caso de não atendimento dos termos do Edital e seus anexos, assim como de 
incoerências e incompatibilidade de informações. 

DEFINIÇÕES 

 As definições e conceitos adotados neste Termo de Referência são as seguintes: 

a) MOBILIÁRIO URBANO: Abrigo: é o equipamento de uso coletivo instalado em logradouro 
público com o fim de atender a uma utilidade ou a um conforto público. 

b) PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS: área localizada, ao longo do trajeto do veículo, que 
permite o embarque e desembarque. (Norma Brasileira ABNT NBR 14022:2006 de 
Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de 
passageiros); 

c) MARCO DO PONTO: é o elemento de comunicação visual destinado à identificação do 
ponto de parada de ônibus, quando houver impedimento para instalação de abrigos, 
conforme definido no Código de Trânsito Brasileiro; 

d) PAINEL PUBLICITÁRIO: elemento do mobiliário urbano destinado à exploração 
publicitária ou veiculação de informações e mensagens institucionais, por meio de imagens 
impressas ou eletrônicas; 

e) PUBLICIDADE: mensagem veiculada por qualquer meio, forma e material, cuja finalidade 
seja a de promover ou identificar produtos, empresas, serviços, empreendimentos, 
profissionais, pessoas, coisas ou idéias de qualquer espécie.; 

f) MOBILIDADE URBANA: é a facilidade de deslocamentos de pessoas e bens dentro de 
um espaço urbano, de acordo com as atividades nele desenvolvidas, e deve ser realizada de 
forma universal, segura, eficiente e sustentável; 

g) ACESSIBILIDADE: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento 
urbano e elementos. (Norma Técnica NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos, 2ª edição de 31/05/2004); 

h) TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS: é o serviço público compreendido no 
sistema de transporte coletivo regular de passageiros, efetuado pelos coletivos que circulam 
no Município, compreendendo veículos, equipamentos e infra-estrutura;  

– O prazo de início da prestação de serviços relativos a implantação de abrigos em local 
definido pela Prefeitura Municipal de Araçatuba será de, no máximo, 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço. Em caso de substituição de 
abrigo instalado em desconformidade com o Termo de Referência e não aceito pela 
administração, o mesmo deverá ser substituído em 15 dias. 

– PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PADRÃO DE 2 METROS E 3 METROS 

– O prazo total de implantação dos 71 (setenta e um) abrigos em pontos de parada de 
ônibus (coletivo) será de, no máximo, 05 (cinco) meses, contados a partir da data de 
assinatura da Ordem de Serviço – Cronograma Básico de execução e o prazo de vigência 
contratual será de 18 (dezoito) meses após a data de assinatura do contrato: 
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Período Prazo Obrigações 

1º mês 

Até 30 dias após a 
assinatura do 

contrato 

• Início da prestação de serviços relativos a confecção e 
instalação dos abrigos existentes em ponto da parada 
de ônibus; 

• Operação e manutenção do sistema. 

Até 30 dias após a 
assinatura do 

contrato 

• Implantação dos primeiros 10 (dez) abrigos: 
• Sendo 10 (dez) abrigos de 2 metros, em locais definido 

pela Prefeitura Municipal de Araçatuba. 
• Operação e manutenção do sistema. 

 
2º mês 

 
Até 60 dias após a 

assinatura do 
contrato 

• Implantação de mais 16 (dezesseis) abrigos; 
• Sendo 10 (dez) abrigos de 2 metros e 06 (seis) abrigos 

de 3 metros, em locais definido pela Prefeitura 
Municipal de Araçatuba; 

• Operação e manutenção do sistema. 

   3º mês 
Até 90 dias após a 

assinatura do 
contrato 

• Implantação de mais 15 (quinze) abrigos; 
• Sendo 10 (dez) abrigos de 2 metros e 05 (cinco) 

abrigos de 3 metros, em locais definido pela Prefeitura 
Municipal de Araçatuba; 

• Operação e manutenção do sistema. 

 
4º mês 

 
Até 120 dias após a 

assinatura do 
contrato 

• Implantação de mais 15 (quinze) abrigos; 
• Sendo 10 (dez) abrigos de 2 metros e 05 (cinco) 

abrigos de 3 metros, em locais definido pela Prefeitura 
Municipal de Araçatuba; 

• Operação e manutenção do sistema 

 
5º mês 

Até 150 dias após a 
assinatura do 

contrato 

• Implantação de mais 15 (quinze) abrigos; 
• Sendo 10 (dez) abrigos de 2 metros e 05 (cinco) 

abrigos de 3 metros, em locais definido pela Prefeitura 
Municipal de Araçatuba; 

• Operação e manutenção do sistema 

 

OBSERVAÇÃO: 

 Fica fazendo parte deste Termo de Referência os Anexos I e II, que contém 
detalhamento técnico do Projeto. 

– Constituem premissas e diretrizes gerais para a implantação dos novos abrigos em pontos de 
parada de ônibus: 

a) Promover ações que priorizem a utilização do sistema de transporte público de passageiros, 
devendo ser instalados  em locais de interesse e utilidade pública; 

b) Promover condições de conforto e segurança para os usuários do sistema de transporte 
público de passageiros; 

– Na concepção dos projetos dos abrigos em pontos de parada de ônibus, deverão ser 
consideradas as condições conceituais abaixo descritas, de forma clara e objetiva, como parte 
do plano de elaboração, produção e implantação: 

a) Propiciar funcionalidade, conforto e segurança aos usuários do sistema de 
transporte coletivo de passageiros; 

b) Atender as necessidades complementares do sistema de mobilidade urbana, no que 
tange às condições necessárias para espera do embarque e do desembarque de passageiros 
usuários do transporte coletivo; 

c) Ser compatível com a paisagem urbana, tendo projeto arquitetônico adequados com 
as várias linguagens que compõem a paisagem urbana do município de Araçatuba sem perder a 
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adequada identificação do equipamento por parte dos usuários; 

d) Melhorar o padrão de qualidade dos elementos de mobiliário urbano, instalados no 
município de Araçatuba, agregando valor à paisagem urbana; 

e) Criar uma identidade dos mobiliários urbanos, independente das variações 
dimensionais, criando uma variedade de modelos que dialoguem entre si, como mobiliários 
urbanos da mesma “família”; 

f) Maximizar a durabilidade, a resistência e a facilidade de manutenção dos mobiliários 
urbanos propostos, minimizando a vulnerabilidade ao desgaste natural e ao vandalismo a partir 
das especificações técnicas e dimensionamentos adequados; 

g) Oferecer soluções tecnológicas aos usuários do sistema, através de facilidades 
disponibilizadas no local do ponto de embarque de passageiros, agregadas ao mobiliário urbano 
proposto; 

h) Observar as normas vigentes, relativas à livre circulação dos transeuntes pelas faixas 
localizadas nos passeios públicos, respeitando as dimensões e características dos referidos 
passeios; 

i) Atender aos princípios gerais de sustentabilidade; 

j) Oferecer um projeto diferenciado e customizado para o município de Araçatuba; 

k) Minimizar o impacto no sistema viário e interferências com tráfego de veículos. 

– Os projetos dos novos abrigos e marcos do ponto deverão considerar, também, a diversidade 
e as características urbanísticas do município de Araçatuba, bem como os impactos da 
implantação do objeto da concessão, quanto aos benefícios aos usuários do transporte coletivo e 
aos cidadãos do município. 

– Visando atender às necessidades da população do município de Araçatuba e, quanto à 
mobilidade e acessibilidade urbana, o desenho universal deve ser concebido, possibilitando o 
acesso de todos os  cidadãos ao mobiliário urbano, de forma plena e integral. Além disso, os 
projetos deverão atender as normas e legislações vigentes. 

De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 9050, todos os abrigos em pontos de embarque e 
desembarque de transporte coletivo devem ser acessíveis para pessoas em cadeira de rodas. 
Nos abrigos devem ser previstos assentos fixos para descanso e espaço para pessoas em 
cadeira de rodas. Estes assentos não devem interferir com a faixa livre de circulação. 

O Termo de Referência foi elaborado com base na Lei n.º 7.556 de 26 de junho de 2.013, e 
obedecendo o modelo criado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano alicerçado no 
artigo 2º do Decreto n.º 20.598 de 20 de março de 1.998. 

Os locais de instalação será fornecido pelo Município de Araçatuba por meio da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbano na Ordem de Serviço.  
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ANEXO VII 
 

 

PROJETOS 
 
 
 

- VIDE ARQUIVO ANEXO – “ANEXOS.RAR” 
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ANEXO VIII 
 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. 
TOMADA DE PREÇOS N.° 003/2019  
OBJETO: REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS 
CONFECÇÕES/INSTALAÇÕES DE ABRIGOS EM PONTO DE PARADAS DE ÔNIBUS 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 

  
CADASTRO DOS SIGNATÁRIOS DO CONTRATO 

 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

 

 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 
encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

(Aditamento aprovado pela Resolução 06/06 – D.O.E. de 17/08/06) 

 


