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COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
                                                                                            

CONCORRÊNCIA PUBLICA  Nº.  34 / 2022 
 

 
 
 
 
 
  
 
DADOS DO INTERESSADO: 
  
Empresa:..................................................................................................................................... 
 
Endereço:.................................................................................................................................... 
   
Fone:.....................................fax......................................E-mail................................................. 
 
Nome:.......................................................................................................................................... 
 
RG:............................................cargo-função............................................................................. 
 
O interessado, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma 
de direito, que CONFERIU E RETIROU, toda a documentação referente a Concorrência Pública 
supra, atestando que foram fornecidas todas as informações necessárias e suficientes para 
elaboração da proposta comercial, bem como dos documentos necessários para habilitação. 
 
Visando á comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e 
Compras, pelo e-mail  licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Carapicuíba da comunicação, por 
meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação. 
 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações 
esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo licitatório.  
 
 

.................................................. , ................de..........................de 2022. 
 
 

 __________________________ 
Assinatura 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO 

DE ÁREAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE 

OBRA NESTE MUNICÍPIO. 

.  

 
 

mailto:licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br
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 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº.  34 / 2022  
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n°.  74025 / 22. 
 

A Prefeitura Municipal de Carapicuíba, através de seu Prefeito Marcos Aurélio dos Santos 

Neves, fará realizar na Sala de Licitações do Departamento de Licitações e Compras da 

Prefeitura, situada na Rua Joaquim das Neves, 211- térreo, Vila Caldas, Carapicuíba – SP, 

licitação na modalidade de Concorrência para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NESTE MUNICÍPIO, conforme especificação do Anexo I, 

parte integrante deste edital, em atendimento a diversas Secretarias. 

 
A presente licitação é regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, da Lei Complementar nº. 123 de 
14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e condições 
expressas neste edital. 
 
Os Envelopes 01 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e 02 “PROPOSTA DE PREÇOS” 
deverão ser entregues impreterivelmente, até às 09:30  horas do dia  27 de janeiro  de  2023, 
na sala de licitações, situada na Rua Joaquim das Neves, 211, térreo, Vila Caldas, 
devidamente identificados, onde serão protocolizados. 
 
A abertura dos envelopes se dará no dia, horário e endereço acima indicado, em ato 
público. 
 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias 
de nºs. 16.01.04.122.0002.3.3.90.39.99 SMAS – 745 elemento 78 (Tesouro), nº 
08.01.12.361.0002.3.3.90.39 SEME – 195 elemento 78 (Tesouro), nº 22.01.15.451.0006. 
3.3.90.39 SIU – 947 elemento 78 (Tesouro), 09.01.04.122.0002.3.3.90.39 SEMO -  278 elemento 
78 (Tesouro), nº  14.02.04.122.0002.3.3.90.39 SMTT – 497 elemento 78 ( Recurso Próprio), e nº 
13.02.10.302.0019.3.3.90.39 SSMP – 450,  elemento 78 (Convênio Federal). 
 
 
Os interessados em obter cópia do Edital e respectivos anexos deverão comparecer no 
departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura do Município de Carapicuíba, sito na 
Rua Joaquim das Neves, 211, térreo, Vila Caldas, Carapicuíba, SP, ou através do Email : 
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br. 
 
 
Após a data e horário estabelecido para entrega dos envelopes 01 e 02, estará 
automaticamente, encerrado o prazo para a entrega da documentação e proposta exigida, 
ficando proibidas inclusões, modificações ou substituições de quaisquer documentos, em todas 
as fases da licitação, ou recebimento de quaisquer outros documentos que não os existentes 
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nos respectivos invólucros, nem será permitido que se faça qualquer adendo ou esclarecimento 
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteúdo original, ressalvados os casos de 
aplicação do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
modificações, o que somente poderá ocorrer nos seus exatos termos e condições; 
 
Em nenhuma hipótese será concedido novo prazo para a entrega da documentação exigida 
neste Edital e não apresentados na forma, data e horário aqui fixado, e nem serão devolvidos os 
invólucros já protocolados, exceto nos casos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
Quaisquer esclarecimentos e informações a respeito da presente licitação poderão ser 
obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Carapicuíba, no endereço indicado no preâmbulo deste edital ou, através do telefone (011) 
4164.5500 – Ramal 5306, sempre no horário das 08h00min às 17h00min horas, até 02 
(dois) dias úteis antes da entrega das propostas ou pelo e-mail: 
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br, as respostas serão divulgadas no site. 
 
 
 
 
1. - DO OBJETO 
 
1.1 – Contratação de empresa especializada para conservação de áreas urbanas, com 
fornecimento de equipamentos e mão de obra neste município, conforme memorial descritivo – 
anexo I deste edital.   
 
 
2. - DO PRAZO 
 
2.1. - O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto da presente licitação será de 12 
(doze) meses, a serem iniciados em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço. 
  
 
3. - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3.1. - O regime de execução será de execução indireta, empreitada por preço unitário, de acordo 
com os critérios estabelecidos nesse edital e nos seus anexos. 
 
 
4. - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL 
 
4.1. - Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante os seguintes 
documentos;                                                                                                                                    
 
ANEXO I – Memorial descritivo, planilha orçamentária 
 
ANEXO II – Modelos de Declarações 

mailto:licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br
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ANEXO III – Minuta do Contrato 
 
ANEXO IV – Termo de Ciência e Notificação 

 
 

5. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas do ramo pertinente ao objeto da 
contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam a todas às exigências deste Edital, para 
participar da licitação os interessados deverão: 
 
5.1.1 - Entregar no dia, horário e no local indicado no preâmbulo deste edital, junto à Comissão 
Permanente de Licitação, dois (02) envelopes, os quais deverão ser apresentados na forma 
prevista neste edital. 
 
5.1.2 - Apresentar carta (modelo nº 04) indicando seu representante, constando no texto 
AUTORIZAÇÃO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo dispensada 
a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário, devidamente 
comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo que em ambos os 
casos, a autorização ou o contrato social deverão constar fora dos envelopes de documentação 
ou de proposta. A não apresentação da autorização cerceará o direito da licitante em ser 
representada na sessão pública, cabendo-lhe tão somente a entrega dos envelopes. 
 
5.2 - Prestar garantia de participação, em qualquer uma das modalidades previstas no § 1º. Art. 
56 da Lei nº. 8666/93, no valor de R$ 132.753,43 (cento e trinta e dois mil setecentos e 
cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do 
valor estimado desta contratação, sendo que a garantia deverá estar inserida no envelope de 
documentos (item 10.4.4). 
 
5.2.1- Se a caução for feita em dinheiro deverá ser depositada na tesouraria desta Prefeitura e 
uma cópia do recibo deverá ser inserida no envelope de documentação, se for feita em títulos da 
dívida pública, fiança bancária ou seguro-garantia, basta inseri-la no envelope de 
documentação. 
 

 
5.4. Será vedada a participação de empresas na licitação quando: 
 
5.4.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 
5.4.2. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de Carapicuíba, nos 
termos da súmula 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
5.4.3. Também não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as pessoas 
relacionadas no art. 9° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, bem como aquelas que 
estejam impedidas por qualquer outro motivo de ordem legal. 
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5.4.4.  Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcios.  

 
5.5.- A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável pelas proponentes, 
dos termos e das condições do edital e seus anexos, que passarão a integrar o futuro contrato, 
tendo seu suporte legal na Lei Federal nº 8.666 / 93 e legislação pertinente em vigor, bem como 
na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis. 
 
 
6. – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1. - O ENVELOPE "01" – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO deverá conter, na parte 
externa e frontal, as indicações abaixo e deverá estar hermeticamente fechado e rubricados em 
seu fecho: 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                      
 
 
6.2. - O ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter, na parte externa e frontal, 
as indicações abaixo e deverá estar hermeticamente fechado e rubricado em seu fecho: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. - DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
 
7.1. - O ENVELOPE "01" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverá conter a 
documentação dos licitantes relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, 
Qualificação Técnica, e Qualificação Econômico-Financeira. 
 
7.2. - O ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta Preço de 
acordo com o modelo nº 01, e com o disposto no item 12 do presente Edital. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  74025 / 22 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº.  34 / 2022 
ENVELOPE nº. 01 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:................................................. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  74025 / 22 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº.  34 / 2022 
ENVELOPE nº. 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:................................................. 
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8. - DO PROCESSAMENTO 
 
8.1. - Esta licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação com 
estrita observância dos critérios estabelecidos na Legislação relativa a Licitações e neste edital, 
tramitando o respectivo feito na sede da Prefeitura Municipal de Carapicuíba sito a Rua Joaquim 
das Neves, 211, térreo - Vila Caldas. 
 
 
9. - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. – Como condição de habilitação, as proponentes deverão apresentar, obrigatoriamente, os 
documentos indicados no item 10, incluindo especialmente o comprovante do recolhimento da 
garantia. 
 
9.2. - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por servidor da Administração, ou ainda por publicação em órgão 
da imprensa oficial. 
 
9.3. - Os documentos somente serão aceitos dentro do seu prazo de validade expresso, ou, na 
hipótese de não indicarem validade, quando emitidos em até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de sua apresentação. 

 
9.4. - A documentação relativa à habilitação das licitantes, conforme o art. 27 da Lei Federal 
8.666/93 consistirá em: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-
financeira; regularidade fiscal e trabalhista; e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° 
da Constituição Federal. 

 
 
10. – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
10.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
10.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
10.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
10.1.3. - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
10.1.4. - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
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10.2. – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
10.2.1 A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consiste em: 
 
10.2.1.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 
 
10.2.1.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a 
Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
 
10.2.1.3 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela 
Fazenda do Estado, devendo compreender os débitos inscritos e não inscritos na Divida Ativa.  
Nos estados onde a certidão é emitida de forma descentralizada, a licitante deverá apresentar as 
duas em conjunto. 

 
10.2.1.4 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 
emitida pela Prefeitura da cidade da sede da licitante. 

 
10.2.1.5 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do 
“CRF” – Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de 
seu prazo de validade; 

 
10.2.1.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011; 
 
10.2.2 Serão aceitas Certidões Positivas, com efeito de negativas, na forma da lei, ou 
documento equivalente. 
 
10.2.3 As certidões extraídas da Internet deverão ser apresentadas no original, as demais  
poderão ser apresentadas no original ou em cópia. 
 
10.2.4 A licitante deverá ter representante residente e domiciliado no País, com poderes para 
receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o 
instrumento de mandato com os documentos de habilitação. 
 
 
 
10.3. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

10.3.1 - Qualificação Técnico-Profissional:  

10.3.1.1 Atestado emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) 
da respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, ou entidade profissional 
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competente do profissional de nível superior, detentor do atestado de responsabilidade técnica, 
que comprove que o aludido profissional foi responsável técnico por atividade pertinente e 
compatível em características semelhantes com o objeto desta licitação.  
 
10.3.1.2. Serão considerados itens de maior relevância, cumulativamente:  
 
  

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1/1.2 Manutenção e Conservação de gramados 

2.1 
Remoção de entulhos de obra com caçamba metálica material volumoso 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal. 

4.1 Serviço de varrição mecanizada 

 
 
10.3.1.3 A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte 
das atribuições legais do profissional; 
 
10.3.1.4 O profissional de nível superior detentor do acervo técnico deverá fazer parte da relação 
de responsáveis técnicos da empresa. A comprovação deverá ser feita através da certidão de 
registro no Conselho Regional de Engenharia – CREA ou entidade profissional competente. 
 
10.3.1.5  O profissional detentor do(s) CAT(s) deverá possuir seu vínculo com a licitante, na data 
da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, em uma das seguintes situações, 
comprovada pela juntada de cópia autenticada de um dos seguintes documentos:  
 
a) na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de 
empregados ou registro em carteira profissional; 
 
b) na hipótese de ser profissional autônomo contratado pela empresa: contrato correspondente; 
 
c) na hipótese de ser proprietário ou sócio ou administrador da empresa: ato constitutivo ou 
documento de deliberação dos sócios onde constem as funções e os limites dos poderes do 
administrador. 
 
 
10.3.1.6 Declaração de que responsabilidade técnica responsável pela execução dos serviços, 
conforme modelo 08. 
 
 
10.3.2 - Qualificação Técnico-Operacional 
 
10.3.2.1 - Registro ou Inscrição da empresa no CREA ou entidade competente. 
 
10.3.2.2. Atestado em nome da empresa proponente, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a execução de obras ou serviços de características 
semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;  
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10.3.2.3. As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do 
objeto da presente licitação nas seguintes quantidades mínimas:  
 
 

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UND. 

1.1/1.2 Manutenção e Conservação de gramados 2.411.760,00 m² 

2.1 

Remoção de entulhos de obra com caçamba 
metálica material volumoso misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal. 

8.564 m³ 

4.1 Serviço de varrição mecanizada 6.529.061 m² 

 
 
10.4. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
10.4.1 - De forma a demonstrar a Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão 
apresentar: 
 
10.4.2. - Certidão negativa de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da data de abertura dos envelopes. 
 
10.4.2.1 - Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor.  
 
10.4.3 - Comprovação de capital social ou patrimônio líquido, de no mínimo R$ 1.327.534,30 
(um milhão trezentos e vinte e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) que 
corresponde a 10% (dez) por cento do valor estimado da contratação; 
 
10.4.4. – Prova do depósito da garantia de participação em qualquer uma das modalidades 
previstas no § 1º. Art. 56 da Lei nº. 8666/93, no valor de R$ 132.753,43 (cento e trinta e dois mil 
setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), que corresponde a 1% (um por 
cento) do valor estimado desta contratação. 
 
10.4.4.1 – O prazo de validade da garantia de que trata o subitem 10.4.4. deverá ser de no 
mínimo 60 (sessenta) dias, devendo este prazo, se necessário, ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos. 

 
10.4.4.2 – A devolução da garantia para licitar será efetuada após publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, do ato que homologar a presente licitação, mediante requerimento do 
licitante devidamente protocolado das 08h00min às 17h00min, no Departamento de Licitações e 
Compras, sita no endereço que consta deste edital.  
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10.4.5 – Declaração expressa de concordância aos termos do edital e inexistência de fatos 
superveniente, bem como a submissão e observância dos regulamentos e normas gerais e 
especial que regem a matéria; (modelo 03). 

 

10.4.6 - Declaração expressa firmada pelo representante que se responsabiliza integralmente 
pela documentação e proposta apresentadas, respeitadas as condições previstas no Aviso de 
Licitação. (modelo 06). 

 
10.4.7. – Declaração firmada pelo representante legal da licitante interessada, sob as penas da 
lei, de que vem dando cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 
Federal (lei nº. 9854, de 27/10/99)  (modelo 02). 
 
10.4.8 – As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem ter preferência no 
critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar 
nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também declaração (modelo 05) de 
que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) 
nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e que querem exercer a preferência no 
critério de desempate no julgamento das propostas de preços.  
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
a) Serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativas, na forma da lei. 

 
b) A comprovação de regularidade fiscal será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

 
c) As empresas de pequeno porte e microempresas (que assim se declararam), por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigidas para fins de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição; 

 
d) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista (ME ou EPP), 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da homologação do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

 
e) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação.  
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11. - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO. 
 
11.1. - Em data e horário, designados para abertura dos envelopes "01", no local indicado, a 
Comissão Permanente de Licitação dará início à abertura dos envelopes, sendo toda a 
documentação rubricada, pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes, lavrando-
se Ata circunstanciada. 
 
11.2. - Não serão aceitos os envelopes das licitantes que pretendam entregá-los à comissão 
após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital.  
 
11.3. - Os envelopes de nº 02 dos licitantes que não atendam as condições de habilitação, 
poderão ser retirados pelos interessados depois o decorrer do prazo legal de recurso do 
julgamento da habilitação ou, se for o caso, da publicação do julgamento dos recursos 
interpostos. Caso não sejam retirados nos 15 (quinze) dias subsequentes, a comissão os 
inutilizará, independentemente de qualquer aviso ou notificação.  
 
11.4. - A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão quando da abertura 
dos envelopes, a fim de que tenha melhores condições da avaliar os documentos. Ocorrendo 
essa hipótese, ela designará uma nova data para a continuidade da sessão de abertura dos 
envelopes "02" – PROPOSTA DE PREÇO, sendo que o não comparecimento de qualquer 
proponente a tal sessão, não impedirá que a mesma se realize. 
 
11.5. - O julgamento quanto à habilitação será publicado no Diário Oficial do ESTADO DE SÃO 
PAULO, bem como a data e horário para a abertura dos envelopes "02" – PROPOSTA DE 
PREÇO. 
 
11.6 – Caso haja desistência expressa de interposição de recursos na abertura do ENVELOPE 
"01", poderá a Comissão dar prosseguimento ao processo licitatório abrindo os ENVELOPES 
"02" – PROPOSTA DE PREÇO. 
 
11.7. - Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, sob pena de perda da 
garantia para licitar, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
11.8. - Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertura das propostas comerciais, 
não caberá a desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento, nos termos do § 5°, do art. 43, 
da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
11.9. - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta.  
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12. - DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
12.1. - A Proposta de Preços, deverá ser apresentada conforme "MODELO DE PROPOSTA DE 
PREÇO", modelo nº 01, do presente Edital, em papel timbrado da proponente, em 01 (uma via) 
datilografada ou digitada, datada, rubricada e assinada (com indicação clara do subscritor), sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, contendo todos os preços, expressos em reais, e 
em algarismo e por extenso. 
 
12.2. - Nos preços ofertados em sua proposta, deverão estar incluídos todos os custos dos 
serviços, despesas operacionais, salários, encargos sociais e trabalhistas, taxas, tributos, em 
especial ISSQN e despesas diretas e indiretas, que eventualmente possam incidir sobre os 
serviços objeto da presente licitação. 
 
12.3 - Os preços ofertados não poderão ultrapassar o valor estimado por esta Prefeitura. 
 
12.4. - Na Proposta de Preços, a proponente não deverá apresentar preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários, acrescidos dos 
respectivos encargos.  
 
12.5. – A proposta apresentada terá sua validade de 60 sessenta dias contados da data limite 
para apresentação dos envelopes, devendo este prazo ser prorrogado por sucessivos períodos, 
conforme o caso. 
 
12.6. - A proposta deverá estar acompanhada da planilha orçamentária e composição do BDI, 
sob pena de desclassificação. 
 
 
 
13. - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
13.1. - Em data, horário e local designado em sessão pública, serão abertos os envelopes “02”, 
sendo classificada em 1° lugar a proponente que apresentar na forma do item acima o menor 
preço total. 
 
13.2. - Por ocasião da abertura das propostas, as proponentes poderão fazer ressalvas (sobre 
os trabalhos) desde que pertinentes e que constarão em ata.  
 
13.3. - Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as 
ofertas apresentarem, salvo as ressalvas legais. 
 
13.4. – Se entre as empresas melhor classificadas houver uma enquadrada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, com preço igual ou até 10 % (dez por cento) superior à proposta 
classificada em 1º lugar, esta poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada  
 



 

                  Prefeitura de Carapicuíba               
                    Secretaria da Fazenda 

                            Departamento de Licitações e Compras 
 

 

13 

Processo Administrativo nº.  74025 / 2022 – Concorrência Pública nº.  34 / 2022 
 

 

 
 
vencedora no prazo de 02 (dois) dias úteis, situação em que o objeto será adjudicado em seu 
favor. 
 
13.4.1. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem nessas categorias (ME e EPP) e cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no item 13.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
13.4.1.2 - Se houver empate entre os preços apresentados por microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no limite de 10% (dez por cento) estabelecido no item 13.4, 
será observado o critério estabelecido no art. 3º parágrafo 2º da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, (cujas comprovações dos incisos IV e V deverão ser anexadas à proposta de preço) 
persistindo o empate será realizado sorteio a ser realizado em ato público para o qual todos os 
licitantes serão convocados. 
 
13.5. – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
13.6 - Se houver empate entre as empresas não enquadradas como microempresas e empresas 
de pequeno porte, a classificação se fará pelo critério estabelecido no art. 3º parágrafo 2º da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, persistindo o empate a classificação será decidida por sorteio, a 
ser realizado em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados: 
 
13.6.1 – O sorteio será realizado em ato público, para o qual todos os Licitantes classificados 
serão convocados, indicando-se o dia, a hora e o local do evento, decorridos 30 (trinta) minutos 
da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio realizar-
se-á com a presença de qualquer número de Licitantes presentes. 
 
13.6.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências constantes do 
presente Edital, seus Anexos, da Lei Federal 8.666/93, e em especial as que: 
 
13.6.2.1 - Omitirem ou contrariarem qualquer dado constante do modelo nº 01 - MODELO DE 
PROPOSTA DE PREÇOS; 
 
13.6.2.2 - Basearem seus preços nos dos outros proponentes ou oferecerem reduções sobre as 
propostas mais vantajosas. 
 
13.6.2.3. - Forem subordinadas a quaisquer condições não previstas neste Edital. 
 
13.6.2.4. - Contiverem ressalvas em relação às condições dispostas neste Edital.  
 
13.6.2.5. - Apresentarem preços inexequíveis, ou apresentarem preço superior ao limite 
estabelecido no item 19 deste edital, o que será analisado pela comissão Permanente de 
Licitação nos termos do artigo 48, inciso II, da Lei de Licitações e demais exigências deste edital. 
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13.6.2.6. - Forem omissas, vagas ou apresentarem irregularidades ou defeitos que dificultem o 
julgamento. 
 
13.7 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as Propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
a apresentação de nova "DOCUMENTAÇÃO" ou de outras "PROPOSTAS" escoimadas dos 
vícios que determinaram à inabilitação ou a desclassificação, conforme disposto no artigo 48º, § 
3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações subsequentes. 
 
13.8. - Após a classificação das proponentes seu resultado será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo. 
 
 
 
14. - DOS RECURSOS E/OU IMPUGNAÇÕES 
 
14.1 - Fica assegurado o direito de recurso hierárquico da decisão que julgar as propostas, nos 
termos do disposto no inciso I, alínea "b" do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, o qual será 
recebido com efeito suspensivo. 
 
14.2 - Os recursos e/ou impugnações deverão ser encaminhados ao Departamento de  
Licitações e Compras, protocolados junto à divisão do Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Carapicuíba, sito a Rua Joaquim das Neves, 211, térreo – Vila Caldas, no horário de expediente. 
 
 
 
15 - ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
15.1 - O adjudicatário deverá firmar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 
03 (três) dias corridos da data em que for convocado pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba,  
sob pena de perda do direito da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei Federal nº. 
8.666/93.  
 
15.2 - A caução de garantia de execução do contrato deverá ser depositada no prazo de até 72 
horas pela Contratada, em qualquer uma das modalidades previstas no § 1º. Art. 56 da Lei nº. 
8666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, e responderá pelo 
inadimplemento das obrigações contratuais e por todas as multas que forem impostas pela 
CONTRATANTE, para perfeita execução do objeto deste Contrato.  No caso de alteração para 
maior do valor contratual, a Contratada obriga-se a efetuar o depósito no valor complementar, 
sendo que o não cumprimento do mesmo implicará a rescisão automática do presente contrato. 
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16. - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. - A Administração Municipal exercerá a mais ampla fiscalização da execução do contrato 
através dos seus prepostos, podendo esta delegar os poderes necessários a outros órgãos 
envolvidos, devendo a empresa CONTRATADA permitir o acesso das pessoas credenciadas 
para a fiscalização. 
 
16.2. - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venham a 
cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 
 
 
17. - DAS PENALIDADES 
 
17.1. - A não assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a 
desistência da proposta após a fase de habilitação, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, ensejando a aplicação pelo Município, de multa equivalente a 5% (cinco 
por cento) do valor total do contrato não assinado. 
 
17.2. - O atraso injustificado na prestação dos serviços contratados implica no pagamento de 
multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia, limitando a 10% (dez por cento), calculada sobre o  
valor total atualizado do contrato, isentando, em consequência, o Município de quaisquer 
acréscimos, sob qualquer título, relativos a período em atraso. 
 
17.3. - A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o valor total atualizado do contrato. 
 
17.4. - A aplicação de multa a ser determinada pela Secretaria de Transporte e Trânsito, após 
regular procedimento que garanta a ampla defesa e contraditório da empresa inadimplente na 
forma da Lei, não exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções prevista no art. 87 da 
Lei 8.666/93 e alterações. 
 
 
18. - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
18.1 - Os pagamentos das notas serão efetuados diretamente pela Tesouraria da Prefeitura 
Municipal de Carapicuíba, através de depósito bancário, com o prazo de carência de até 30 
(trinta) dias, contados da data do recebimento, referentes aos serviços efetivamente prestados e 
aprovados pela fiscalização, salvo se este dia coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia em 
que não houver expediente na sede da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, hipótese em que, 
prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir. 
 
18.2 - Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de 
compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a 
data de sua efetivação, calculados” pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 
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19. - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. - O valor total estimado da presente licitação, para doze meses de execução é de R$ 
13.275.343,05 (treze milhões, duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais 
e cinco centavos). 

19.2. – Ao apresentar os envelopes "01" e "02", a proponente declara tacitamente que está 
ciente de todas as condições estabelecidas no presente Edital e em seus Anexos, e se 
responsabiliza pela documentação apresentada. 
 
19.3. – A Prefeitura Municipal de Carapicuíba não receberá documentação e proposta enviada 
por via postal. 
 
19.4. – A Prefeitura do Município poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observadas as prescrições legais, sem 
que caiba qualquer indenização aos interessados. 
 
19.5. - Das sessões públicas lavrar-se-ão atas circunstanciadas, assinadas pelas licitantes, 
presentes e pela Comissão Permanente de Licitação.  
 
19.6. - No interesse da Prefeitura do Municipal de Carapicuíba, e sem que caiba aos 
participantes qualquer reclamação ou indenização, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá: 

 
19.6.1. - Adiar a abertura desta licitação, ou alterar o Edital, com fixação, se for o caso, de novo 
prazo para a entrega dos envelopes. 
 
19.6.2 - Cada interessado deverá ser representado por apenas uma pessoa em cada sessão, 
não se admitindo que uma mesma pessoa represente mais de um interessado. 
 
19.6.3 - A Prefeitura Municipal de Carapicuíba, poderá diligenciar para verificação da exatidão 
das informações. 
 
19.6.4 - Qualquer documento, tanto do Credenciamento, Habilitação Jurídica, Regularidade 
Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica, e Qualificação Econômico-Financeira e demais 
documentos exigidos neste edital que forem apresentados em cópia simples deverão estar 
acompanhados do original, para serem autenticados pela Comissão de Licitação ou funcionário 
público autorizado, conforme disposto na Lei nº 8.666/93 em seu artigo 32, sob pena de 
desclassificação. 
 
19.6.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base 
na Lei 8.666/93. 
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20. - DO FORO 
 
20.1. – Fica eleito o foro da Comarca de Carapicuíba, como o único competente para serem 
dirimidas todas as questões judiciais que porventura se originem no presente edital e do futuro 
contrato. 
 
E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente edital afixado na 
portaria do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, no 
lugar de costume, bem como publicado no site, no Diário Oficial do Estado e da União, e em 
jornal de grande circulação, conforme determina o artigo 21, incisos II e II da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
Carapicuíba,  23  de  dezembro  de  2022.  

 
 

Comissão Permanente de Licitações 
 
 

Eliana dos Santos Soares Santana – Presidente  

 

Cleonice Dias de Sousa - membro 

 

Marilza Moraes Rodrigues - membro 

 

Normando Ribeiro Lopes - membro 

 

Pietro Vincenzo – Secretário                  

 

 
E 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, COM 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. 

 
1 –OBJETO: 
O presente Termo de Referência estabelece os requisitos mínimos a serem observados para a execução dos serviços 

de conservação de áreas urbanas, sendo vias públicas, praças, parques, escolas, canteiros, campos de futebol entre outros 
próprios públicos, descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerão o relacionamento 
técnico entre a PREFEITURA e a Contratada.  

 
2 –OBJETO CONTRATUAL: 
Serviços de conservação de áreas urbanas, sendo vias públicas, praças, parques, escolas, canteiros, campos de futebol 

entre outros próprios públicos.  
 
3 –CONCEITOS E DEFINIÇÕES:  
A prestação de serviços de conservação de áreas urbanas, envolverá todas as etapas do processo de operacionalização 

das áreas identificadas, conforme o padrão estabelecido pela PREFEITURA, observando-se, ainda: Os serviços deverão estar 
sob a responsabilidade técnica de profissional de nível superior em áreas correlatas ao objeto contratado (engenharia e 
agronomia) com registro junto ao Conselho Regional correspondente, conforme legislação vigente. 

Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com quadro de pessoal operacional 
capacitado e em número suficiente 

A Contratada deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado, dentre as quais se 
destacam: 

 
3.1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS EM ÁREA PLANA:  

 Acompanhamento técnico periódico;  

 Aplicação de produtos químicos, com a devida proteção ambiental, dos funcionários e pessoas;  

 Capinação;  

 Coleta e remoção de lixo;  

 Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta;  

 Cortes de gramados, incluindo recortes em passeios, canteiros, árvores e muros;  

 Desinçamento dos gramados e canteiros;  

 Erradicação das plantas invasoras;  

 Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores e galhos secos, de ervas 
arrancadas nas capinações e qualquer outro tipo de detrito;  

 Manutenção geral do gramado com controle de daninhas;  

 Pequenos acertos de terreno para desvio de águas pluviais utilizando métodos para conservação do solo;  

 Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte;  

 Refilamento das áreas gramadas;  

 Roçada. 
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3.2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS EM ÁREA DE TALUDE: 

 Acompanhamento técnico periódico;  

 Aplicação de produtos químicos, com a devida proteção ambiental, dos funcionários e pessoas;  

 Capinação;  

 Coleta e remoção de lixo;  

 Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta;  

 Cortes de gramados, incluindo recortes em passeios, canteiros, árvores e muros;  

 Desinçamento dos gramados e canteiros;  

 Erradicação das plantas invasoras;  

 Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores e galhos secos, de ervas 
arrancadas nas capinações e qualquer outro tipo de detrito;  

 Manutenção geral do gramado com controle de daninhas  

 Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte;  

 Refilamento das áreas gramadas;  

 Roçada. 
 
3.3 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS:  

 Acompanhamento técnico periódico;  

 Afofamento do solo nos vasos e jardineiras;  

 Capinação; 

 Coleta e remoção de lixo;  

 Condução de trepadeira; 

 Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos;  

 Cortes de cercas vivas;  

 Cultivo e expansão de mudas;  

 Desinçamento dos gramados e canteiros;  

 Erradicação das plantas invasoras;  

 Limpeza e reposição de folhagens e flores, com colocação de terra e adubo nos vasos e floreiras; 

 Limpeza geral: limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores e galhos secos, de ervas 
arrancadas nas capinações e qualquer outro tipo de detrito; 

 Ornamentação dos Jardins;  

 Pequenos acertos de terreno para desvio de águas pluviais utilizando métodos para conservação do solo;  

 Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte;  

 Recorte específicos de meio fios, calçadas e canteiros;  

 Reformulação de canteiro de flores e folhagens;  

 Roçada;  

 Tratamento das plantas nos vasos internos (poda de limpeza, afofamento do solo, adubação e aplicação de 
óleo mineral); 

 Combate e/ou controle a pragas e doenças específicas a cada espécie vegetal;  

 Coroamento em plantas ou colocação de cobertura morta. 
 
3.4 - PODA DE PEQUENA MONTA (arbustos, cercas vivas e árvores de pequeno porte – ou aquelas cuja altura na fase 

adulta atinge até 1,8 metros):  

 Acompanhamento técnico periódico;  

 Coleta e remoção de lixo;  

 Condução de trepadeira;  
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 Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos;  

 Cortes de cercas vivas;  

 Erradicação das plantas invasoras;  

 Poda de formação;  

 Poda de limitação de crescimento dos arbustos;  

 Poda de limpeza; 

 Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte. 
 
3.5 - PODA DE ÁRVORE (poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 

0,40 m):  

 Acompanhamento técnico periódico;  

 Coleta e remoção de lixo;  

 Condução de trepadeira;  

 Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos;  

 Erradicação das plantas invasoras;  

 Poda de formação;  

 Poda de limpeza;  

 Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte. 
 
 
3.6 – HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES: 
Fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a mão de obra necessária para a execução do serviço de 

limpeza em superfície, por meio de jato d’água de alta pressão. 
 
3.7 - REMOÇÃO DE ENTULHO de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal: 
1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).  
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de material rejeitado e misturado 

por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até 
unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área 
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que 
atenda às exigências de legislação municipal, abrangendo:  

 A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, 
deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de 
julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 
1999, e normas;  

 Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a 
reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente 
da distância do local de despejo;  

 Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou 
horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;  

 Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;  

 A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e 
descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.  
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3.8 – CAIAÇÃO DE MEIO FIO: 

 Será aplicado uma demão contínua de tinta, à base de cal (caiação), nos meios fios dos passeios e canteiros 
centrais e logradouros públicos indicados pelo responsável competente da contratante; 

 Tais serviços serão executados nos locais indicados pela prefeitura do Municipal de Carapicuíba, 
eventualmente poderão ser estipulados horários especiais para execução dos mesmos. 

 Todo serviço deverá ser sinalizado, para não por em risco os funcionários da empresa e os munícipes.   
 

3.9 – VARRIÇÃO MECANIZADA: 

 A Varrição consiste em varrer mecanicamente as vias públicas e os logradouros públicos, procedendo-se a 
limpeza das sarjetas em ambos os lados da via pública. Se a via pública possuir canteiro central, também 
deverá ser feita a varrição das sarjetas do canteiro; 

 O serviço deverá ser realizado em uma faixa de 1 a 2 metros da via pública retirando por completo os 
resíduos acumulados nesta faixa, sendo também realizadas limpezas em lixeiras fixas e resíduos que 
estiverem presos nas grades das bocas de lobo ou poços de visita. Será realizado também o serviço de 
raspagem com enxada da terra, areia e resíduos, materiais estes decorrentes de deposição ocasionada por 
enxurradas e pelo vento e que não são removidos com a vassoura; 

 Devido à sua característica física, o material coletado deverá ser depositado diretamente no carrinho e terá 
destinação adequada fiscalizada pelo Departamento de Meio Ambiente. 

 

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAIS E UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
1) VARREDEIRA  
Especificações: 

 Equipamento de varrição em perfeito estado de funcionamento e conservação; 

 Capacidade de caixa de detritos: 1,8m³ = 1.800 litros; 

 Capacidade do reservatório de água: 150 Litros; 

 Capacidade do reservatório de água limpa: 150 Litros; 

 Sistema de recirculação de água: 250 litros. 
Dimensões aproximada da Varredeira: 

 Comprimento: 4120mm; 

 Largura: 1315mm; 

 Altura: 1965mm; 

 Peso máximo do equipamento: 3.000 Kg; 
Itens de Segurança e outros acessórios:  

 Girolex; 

 Mangote de Sucção Superior; 

 Mangueira de água de alta pressão; 

 Reciclador de água; 

 Ar Condicionado; 

 Câmera Traseira; 

 Sinal sonoro de ré; 
Características mínimas do sistema de Varrição:  

 Duas vassouras laterais, com sistema Vácuo através do bocal central; 

 Velocidade de varrição: 13.000 m²/hora; 
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 Diâmetro da vassoura: 800mm; 

 Velocidade da Vassoura: Variável acima de 125 rpm; 

 Sistema de espargimento, caracterizado pelo contato do resíduo com a água; 

 Sem gerar poeira na parte exterior da varredeira.  
 

Bandeja de detritos com capacidades mínimas:  

 Capacidade Volumétrica: 1.8 m³ 

 Revestida totalmente em aço inoxidável. 
 
EQUIPE E HORARIO E JORNADA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Para execução do serviço deverão ser disponibilizados os funcionários conforme planilha abaixo. 
 

QUANTIDADE CARGO/FUNÇÃO 

01 OPERADOR DE VARREDEIRA 

02 AJUDANTE PARA SINALIZAÇÃO E OPERAR SISTEMA SUCÇÃO 

 
Os horários para execução do serviço serão de acordo com as características do local, podendo ter demandas em 

dias da semana e final de semana, sendo diurno ou noturno, de forma que não gere transtorno para os transeuntes (no 
caso de calçadão e terminal) e veículos (vias públicas). 

 
 
4 – LOCAIS DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão realizados nos locais demarcados no mapa em anexo, cuja demarcação foi realizada visando 
facilitar a fiscalização da qualidade dos serviços para elaboração de Atestado execução e posterior pagamento. A área 
de intervenção totaliza aproximadamente 154.600,00 m². 

 
5 – PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS  

Todos os serviços serão realizados diariamente de acordo com a necessidade de cada local. 
 
6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos deverão ser realizados com zelo e cuidado, tanto pelo patrimônio público quanto pelo privado. 
Qualquer dano decorrente da execução dos serviços elencados acima, serão de responsabilidade da Empresa 
contratada. 

 
O pagamento à empresa contratada dar-se-á somente após laudo emitido pelo departamento de engenharia do 

município, mensalmente, diagnosticando o serviço realizado. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. 

LOCAL:   CARAPICUÍBA-SP       

BDI: 26% - INCLUSO NOS VALORES         

                

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  
UNIT.R$
C/BDI 

VALOR (R$) 

        
   

  

1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS         

1.1   cadterc 
Manutenção e Conservação 
de Gramados em Áreas Plana 

m² 
       

3.942.120,00  
0,98 3.863.277,60 

1.2   cadterc 
Manutenção e Conservação 
de Gramados em Áreas de 
Talude 

m² 
           

881.400,00  
1,11 978.354,00 

1.3   cadterc 
Manutenção e Conservação 
de Jardins 

m² 
           

470.880,00  
0,95 447.336,00 

1.4   cadterc Poda de pequena monta m² 
       

1.920.000,00  
0,68 1.305.600,00 

1.5 98533 SINAPI 

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 

un 
               

3.000,00  
413,65 1.240.950,00 

1.6 10.17.00 SIURB 
HIDROJATEAMENTO DE ALTA 
PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES 

m² 
           

203.516,78  
8,72 1.774.666,31 

        Subtotal 9.610.183,91 

2 REMOÇÃO DE ENTULHO         

2.1 05.07.060 CPOS 187 

Remoção de entulho de obra 
com caçamba metálica - 
material volumoso misturado 
por alvenaria, terra, madeira, 
papel, plástico e metal 

m³ 
             

17.129,58  
164,03 2.809.765,01 

        Subtotal 2.809.765,01 

3 CAIAÇÃO DE MEIO FIO 
   

  

3.1 102498 SINAPI 
Serviço de caiação de meio 
fio 

m² 
             

85.800,00  
2,36 202.488,00 
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        Subtotal 202.488,00 

4 VARRIÇÃO MECANIZADA  
   

  

4.1   MERCADO 
Serviço de varrição 
mecanizada 

m² 
     

13.058.122,60  
0,05 652.906,13 

        Subtotal 652.906,13 

  
      

  

CADTERC 03/2022 – Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados 
TOTAL 

 R$        
13.275.343,05  CPOS 187 - SINAPI 11/2022 - SIURB 07/2022 
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ANEXO II 

 

 

MODELOS DE 

DECLARAÇÕES 
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MODELO Nº. 01 

(razão social, endereço, telefone, fax, e-mail e CNPJ) 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Local,       de                   de  2023. 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº.  34 / 2022              

Processo Administrativo nº.  74025 / 22 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para conservação de áreas urbanas, com 
fornecimento de equipamentos e mão de obra, no município de Carapicuíba. 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vªs Sªs nossa proposta de preço unitário e total 
relativo a execução  dos serviços, objeto da licitação em epígrafe, tendo como referencia  o dia, 
mês e ano acima consignados. 
 

Valor total: R$                     (                                ) 

 

O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses, a serem iniciados até 30 (trinta) dias após 
a emissão da Ordem de Serviço. 

 
Apresentamos, nossos dados bancários: 
 
NOME DO BANCO ............................................... Nº ...................... 
NOME DA AGÊNCIA ............................................ Nº ...................... 
NÚMERO DA CONTA ...................................................................... 
 

O prazo de validade da proposta de preços é de _____ (                      ) dias corridos a partir da 
data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

Atenciosamente, 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade número e órgão emissor) 

Obs. Deverá estar acompanhada da planilha de preços anexa, e composição do BDI, 
sob pena de desclassificação. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. 

LOCAL:   CARAPICUÍBA-SP       

BDI:   % - INCLUSO NOS VALORES         

                

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  
UNIT.R$
C/BDI 

VALOR (R$) 

        
   

  

1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS         

1.1    
Manutenção e Conservação 
de Gramados em Áreas Plana 

m² 
       

3.942.120,00  
  

1.2    
Manutenção e Conservação 
de Gramados em Áreas de 
Talude 

m² 
           

881.400,00  
  

1.3    
Manutenção e Conservação 
de Jardins 

m² 
           

470.880,00  
  

1.4    Poda de pequena monta m² 
       

1.920.000,00  
  

1.5 98533  

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 

un 
               

3.000,00  
  

1.6 10.17.00  
HIDROJATEAMENTO DE ALTA 
PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES 

m² 
           

203.516,78  
  

        Subtotal 
 

2 REMOÇÃO DE ENTULHO         

2.1 05.07.060 
 

Remoção de entulho de obra 
com caçamba metálica - 
material volumoso misturado 
por alvenaria, terra, madeira, 
papel, plástico e metal 

m³ 
             

17.129,58  
  

        Subtotal 
 

3 CAIAÇÃO DE MEIO FIO 
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3.1 102498 
 

Serviço de caiação de meio 
fio 

m² 
             

85.800,00  
  

        Subtotal 
 

4 VARRIÇÃO MECANIZADA  
   

  

4.1   
 

Serviço de varrição 
mecanizada 

m² 
     

13.058.122,60  
  

        Subtotal 
 

  
      

  

 
TOTAL  R$         
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MODELO Nº. 02 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº.  34 / 2022 

Processo Administrativo nº.  74025 / 22 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para conservação de áreas urbanas, com 
fornecimento de equipamentos e mão de obra, no município de Carapicuíba. 

 

 

............................................., inscrito no CNPJ n.º ..................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ....................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º..................................., DECLARA, para fins 
do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 
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, salvo menor a partir 
de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 

 

  

 

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

(data) 

 

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

(representante legal) 
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MODELO Nº. 03 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE 
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº.  34 / 2022             

Processo Administrativo nº.  74025 / 22 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para conservação de áreas urbanas, com 
fornecimento de equipamentos e mão de obra, no município de Carapicuíba. 

  

 

 O signatário da presente, em nome da proponente declara, expressamente, que se 
submete às condições estabelecidas no Edital de Concorrência em pauta, nos respectivos 
anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo 
Órgão licitador quanto à qualificação, apenas, das proponentes que hajam atendido às 
condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços. 

 O signatário da presente declara, que tomou ciência do edital e que o mesmo encontra-se 
adequado, declara também total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à 
adjudicação do objeto desta licitação. 

 Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do 
Artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
subseqüentes.. 

 

 

local,               de                  de  2023. 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
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MODELO Nº. 04 

 

CARTA-CREDENCIAL 

 

Local,               de                     de  2023. 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº.  34 / 2022              

Processo Administrativo nº.   74025 / 22 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para conservação de áreas urbanas, com 
fornecimento de equipamentos e mão de obra, no município de Carapicuíba. 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

O abaixo assinado,______________________________,  portador da cédula de identidade 
RG nº ___________,  emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na qualidade de 
responsável legal pela proponente ___________________, vem, pela presente, informar a Vªs 
Sªs que o senhor _______________________, portador da cédula de identidade RG 
nº___________, emitida por (ou equivalente para estrangeiro),  é a pessoa designada por esta 
empresa  para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de 
habilitação e propostas de preços, bem como assinar atas e demais documentos a que se 
referir a licitação em epígrafe. 

 

 

Atenciosamente, 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(cédula de identidade, número e órgão emissor) 

 

 

Deverá ser entregue fora dos envelopes 
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MODELO Nº. 05 

 

Modelo de Declaração de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de 
pequeno porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº   34 / 2022              

Processo Administrativo nº.   74025 / 22 

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para conservação de áreas urbanas, com 
fornecimento de equipamentos e mão de obra, no município de Carapicuíba. 

 

 

A _______(nome da licitante)________________, microempresa (ou empresa de pequeno 
porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob nº _____________, com 
sede à ______________________, declara para os devidos fins de direito que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e 
pretende ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, bem 
como ter assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovação da regularidade fiscal 
caso haja alguma restrição, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e suas alterações. 

 

Declara ainda, que não está enquadrada em nenhuma hipótese do parágrafo 4º do artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações. 

 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

 

_______(Local)___________, _____(data)____________ 

 

___________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 
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MODELO Nº. 06 

 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Concorrência Pública nº  34 / 2022              

Processo Administrativo nº.   74025 / 22 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para conservação de áreas urbanas, com 
fornecimento de equipamentos e mão de obra, no município de Carapicuíba. 

 

 

 

Pela presente, o Senhor _____________________________________, representante 
legalmente constituído da empresa ___________________, declara haver tomado 
conhecimento dos termos e condições estabelecidas no Edital e seus  respectivos Anexos da 
Concorrência supra mencionada a ser realizada por esse Órgão Licitador e que se 
responsabiliza integralmente pela documentação e proposta apresentadas, respeitadas as 
condições previstas no Aviso de Licitação. 

  

(Local),  de  de             . 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

(carimbo, nome e assinatura) 
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ANEXO III  
 

MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO  Nº  xx / 23 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.        / 2022 

  

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
CARAPICUIBA e a empresa ..................................... na forma abaixo: 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº. 44.892.693/0001-40, sito a Rua Joaquim das Neves, 211 -  Vila Caldas- Carapicuíba- SP, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves, portador 
do RG nº. 19.236.215-x e CPF nº. 157.388.248-81 e pelo Secretário de Transporte e Trânsito, 
Sr.                  , portador do RG  nº.             e do CPF nº.   

 

 

CONTRATADA: ....................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. .................., 
estabelecida à ....................................................................., Estado de ........., na cidade de 
........, legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e alterações 
subsequentes e pelo Senhor ....................., .........., ......, ................, portador da cédula de 
identidade RG n° ..................... e  do CPF/MF nº. ............... 

 
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1.- O presente contrato tem por objeto o prestação de serviços de conservação de áreas 
urbanas, com fornecimento de equipamentos e mão de obra, para atendimento de diversas 
Secretarias, em conformidade com o memorial descritivo, Anexo I do edital da Concorrência 
acima citada, e a proposta da contratada, que são partes integrantes deste instrumento. 

  
 
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
 
2.1 - O prazo para a prestação dos serviços objeto da presente licitação será de até 12 (doze) 
meses, a serem iniciados até 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, expedida 
pela Secretaria de Transporte e Trânsito, podendo ser prorrogado nos termos da lei nº 8.666/93 
e suas alterações. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÁO 
 
3.1.- O regime de execução do presente contrato será na modalidade de execução indireta, sob 
o regime de empreitada por preço unitário. 
 
 
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO  
 
4.1.- O valor contratual, de acordo com os preços unitários que constam da proposta da 
Contratada que é parte integrante deste instrumento, para a execução dos serviços objeto deste 
contrato é de R$ .......................... (..................................................................) daqui por diante 
denominado "VALOR CONTRATUAL". 

4.2 – No valor acima referido, estão inclusos; fornecimento de toda mão-de-obra e demais 
insumos, bem como todos os encargos tributários, trabalhistas e previdenciários e todas as 
despesas diretas e indiretas decorrentes do objeto do presente contrato 
  
 
CLAÚSULA QUINTA - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

5.1 - A caução de garantia de execução, deverá ser depositada no prazo de até 72 horas pela 
Contratada, no valor de R$ ...................... (.....................................) correspondente a 5% (cinco 
por cento) do presente contrato, em qualquer uma das modalidades previstas no artigo 56 da Lei 
Federal nº 8666/93, o qual responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e por 
todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE,  para perfeita execução do objeto 
deste Contrato, o prazo de validade da caução deverá ser equivalente ao da vigência contratual 

5.1.1. – No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA deverá providenciar o 
reforço da caução, sendo que o não cumprimento do mesmo implicará a rescisão automática do 
presente contrato, e retenção de pagamentos. 
 
5.1.2. – No caso de prorrogação do prazo do contrato a empresa CONTRATADA deverá 
providenciar também a prorrogação da caução de garantia do contrato, sendo que o não 
cumprimento do mesmo implicará a rescisão automática do presente contrato. 
 
5.2. – A garantia contratual somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, 
após emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao Departamento de 
Licitações e Compras do Município de Carapicuíba. 
 
 
CLAUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
6.1 – Para a presente contratação não haverá reajuste dos preços pelo prazo de 12 meses, caso 
haja prorrogação de prazo, a partir do 13º mês os preços poderão ser reajustados com base na 
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variação do IPCA ou outro que venha substituí-lo, tendo como data base a data de apresentação 
da proposta. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO 
 
7.1 - Os pagamentos das notas serão efetuados diretamente pela Tesouraria da Prefeitura 
Municipal de Carapicuíba, através de depósito bancário, com o prazo de carência de até 30 
(trinta) dias, contados da data do recebimento, referentes aos serviços efetivamente prestados e 
aprovados pela fiscalização, salvo se este dia coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia em 
que não houver expediente na sede da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, hipótese em que, 
prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir. 
 

7.2 - Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de 
compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a 
data de sua efetivação, calculados” pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
8.1. - A CONTRATADA deverá prestar os serviços em conformidade com o termo de referência 
– Anexo I do edital, que é parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade com as 
cláusulas contratuais deste instrumento. 
 
8.2. - Os serviços rejeitados pela fiscalização, deverão ser refeitos imediatamente, de modo que 
não haja descontinuidade de nenhuma forma na sua execução. 
 
8.3. - O objeto deste Contrato será recebido por comissão especialmente designada pela 
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pela boa execução dos serviços, até o 
seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto será 
recebido provisoriamente pela Secretaria de Transporte e Trânsito, responsável pelo seu 
acompanhamento e fiscalização no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal execução, e, 
definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, em termo 
circunstanciado, firmado pela Secretaria responsável e a Contratada, salvo em casos 
excepcionais e devidamente justificados. 
 
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1 - A CONTRATADA se obriga a: 

(a) assegurar a execução do objeto deste Contrato;   
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(b) executar, os serviços de sua responsabilidade de acordo com o Anexo I do edital; 

(c) permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção dos serviços objeto deste Contrato, a qualquer 
hora, devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos; 

(d) fornecer  todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertença seus agentes 
à CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;   

(e)  notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, qualquer 
fato que possa ocasionar a paralisação dos serviços;   

(f) observar as normas de segurança aplicáveis aos serviços a serem prestados;  

(g) participar a fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão do objeto deste Contrato,  em parte  ou no todo; 

(h) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital que a este deu origem; 

(i) cumprir rigorosamente as condições estabelecidas no anexo I do edital que faz parte 
integrante deste instrumento.  

9.2 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1. - São obrigações da CONTRATANTE: 
 
 a) A expedição de Ordem de Serviço especifica para o início do serviço objeto do presente 
contrato, com as especificações necessárias para a perfeita execução dos serviços. A expedição 
da ordem de serviços ocorrerá de acordo com a necessidade da Contratante. 
 
b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o 
atendimento à descrição dos serviços e legislação aplicável.  
 
c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecidas no presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. - A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, fiscalizará a 
execução dos serviços, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, 
informações do seu andamento. 
 
11.1.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 
verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.  
 
11.1.2 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA 
da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica. 
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11.1.3. - Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em 
especial, quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as 
disposições do presente contrato. 
 
11.1.4 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização 
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 
penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93. 
 
11.1.5. A Fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese a 
responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que não indicada 
pela Fiscalização. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
DE SERVIÇOS. 
 
12.1. – A sub-contratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços objeto do 
presente contrato, somente será permitida em casos excepcionais, desde que formalmente 
autorizada pelo chefe do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, o sub-contratado ou 
sucessor deverá possuir todos os requisitos de habilitação originalmente exigidos na 
concorrência que deu origem ao presente contrato. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PESSOAL 
 
13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços objeto do  
presente contrato não terá relação de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vínculo de 
emprego única e exclusivamente com a CONTRATADA. 
 
13.2. - A CONTRATADA deverá respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a legislação 
sobre segurança, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos 
seus empregados, quando necessário, uniformes e crachás de identificação. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
 
14.1. - A não assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a 
desistência da proposta após a fase de habilitação, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, ensejando a aplicação pelo Município, de multa equivalente a 5% (cinco 
por cento) do valor total do contrato não assinado. 
 
14.2. - O atraso injustificado na prestação dos serviços contratados implica no pagamento de 
multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia, limitando a 10% (dez por cento), calculada sobre o  
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valor total atualizado do contrato, isentando, em consequência, o Município de quaisquer 
acréscimos, sob qualquer título, relativos a período em atraso. 
 
14.3. - A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o valor total atualizado do contrato. 
 
14.4. - A aplicação de multa a ser determinada pela Secretaria de Transporte e Trânsito, após 
regular procedimento que garanta a ampla defesa e contraditório da empresa inadimplente na 
forma da Lei, não exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções prevista no art. 87 da 
Lei 8.666/93 e alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1. - A despesa referente ao valor do presente contrato será previamente empenhada e 
processada por conta de verba própria do orçamento do presente exercício e dos exercícios 
subsequentes, nas dotações orçamentárias nºs. 16.01.04.122.0002.3.3.90.39.99 SMAS – 745 
elemento 78 (Tesouro), nº 08.01.12.361.0002.3.3.90.39 SEME – 195 elemento 78 (Tesouro), nº 
22.01.15.451.0006. 3.3.90.39 SIU – 947 elemento 78 (Tesouro), 09.01.04.122.0002.3.3.90.39 
SEMO -  278 elemento 78 (Tesouro), nº  14.02.04.122.0002.3.3.90.39 SMTT – 497 elemento 78 
( Recurso Próprio), e nº 13.02.10.302.0019.3.3.90.39 SSMP – 450,  elemento 78 (Convênio 
Federal). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - DA RESCISÃO 
 
16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à 
CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:  

(a) quando for decretada sua falência; 

(b) quando do requerimento de sua recuperação judicial ou extrajudicial;  

(c) quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida;   

(d) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a 
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE.   

(e)  quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias  
corridos,  sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante. 

16.2. - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, 
implicará na apuração de perdas e danos, sem embargo da aplicação das demais providências 
legais cabíveis, previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes e ainda no Código Civil Brasileiro. 

16.3. - A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas 
expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos serviços 
realizados e aprovados, relativos ao mesmo. 
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16.4. - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a 
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e 
efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaraçado, não criando 
dificuldades de qualquer natureza.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuíba, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, 
para um só efeito legal. 

 

Carapicuiba, xx de xxxxxxxxx de xxxx 

 

 

________________________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito 

 

 

________________________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

  

Secretário de Transporte e Trânsito 

 

 

_______________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas 

 
Nome:_______________________       Nome: __________________________ 
RG:_______________________            RG:__________________________ 
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ANEXO IV 
 

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA  
 
CONTRATADO:  
 
CONTRATO Nº.:         / 22 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOBILIÁRIOS URBANOS DO MUNICÍPIO 

DE CARAPICUÍBA. 
 

ADVOGADO:                                             - OAB Nº   
 
1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos 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, 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 Con tas 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 

previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s);  

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 

consequente publicação; 

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

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
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LOCAL e DATA: ____________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves 
Cargo: Prefeito 
CPF: 157.388.248-81 
 

 

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves 
Cargo: Prefeito 
CPF: 157.388.248-81 
 

Assinatura: ________________________________________________ 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves 
Cargo: Prefeito 
CPF: 157.388.248-81 
Data de Nascimento: 17/02/1975 RG: 19.236.215-X 
Endereço residencial completo: Rua Nilo Peçanha, Vila Caldas – Carapicuíba/ SP 
E-mail institucional: gabinete@carapicuiba.sp.gov.br 
E-mail pessoal: marcosneves.sp@uol.com.br 
Telefone (s): (11) 4164-5500 ramal 5202 
 

Assinatura: ________________________________________________ 

 

Nome: 

Cargo: Secretário de Transporte e Trânsito 
CPF:  
 

Assinatura: ________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

 

Nome: ____________________________________________________ 

Cargo:_____________________________________________________ 

CPF: _____________________________________________________  

Assinatura: ________________________________________________ 
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: 

Cargo: Secretário de Transporte e Trânsito 
CPF:  
 

Assinatura: ________________________________________________ 

(*) Facultativo Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico. 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: 

Cargo: Secretário de Transporte e Trânsito 
CPF:  
 

Assinatura: ________________________________________________ 

 
 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal de contrato                                                     

Nome:____________________________________________________ 

Cargo:____________________________________________________ 

CPF: ____________________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________ 

 
 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve 

identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  

condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes de responsáveis por 

ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por 

processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis 

com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados 

relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações 

de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados 

como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação 

específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021). 

 
 

 

 


