
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 
Depto. de Compras e Licitações 

 

Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, CEP 12935-000, Vargem/ SP  
Fone (11) 4598 - 3000 - email: compras@vargem.sp.gov.br 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1266/2023. 
EDITAL 005/2023. 
TOMADA DE PREÇOS 001/2023. 

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL 
 

I - INTRODUÇÃO 

1.1 A Prefeitura do Município de Vargem/SP, estado de São Paulo, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações e atendendo a requisição da Diretoria Municipal de Planejamento, torna 
público para conhecimento de todos os interessados que fará realizar licitação, na modalidade de 
Tomada de Preços, tipo menor preço global, sob o regime de empreitada global, nos termos da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e de acordo com este Edital, seus anexos e projetos que 
o integram. 

1.2 OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de 
consultoria e execução de projeto piloto de cadastramento e recadastramento imobiliário do Bairro 
do Guaraiúva. 

1.3 O edital e seus anexos, bem como os projetos que os integram, poderão ser examinados e 
adquiridos no site www.vargem.sp.gov.br, através do e-mail compras@vargem.sp.gov.br ou na 
sede da Prefeitura Municipal de Vargem/SP, situado na Rua Geraldino de Oliveira, nº 236, Centro, 
Vargem/SP, dúvidas, esclarecimentos e informações serão sanadas através do telefone (11) 4598 – 
3000 ou do e-mail: compras@vargem.sp.gov.br. 

1.4 Estarão aptas a participar desta licitação as empresas devidamente cadastradas na Prefeitura 
do Município de Vargem/SP ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

1.4 A presente licitação reger-se-á pelas normas gerais da Lei 8.666/93 e posteriores modificações, 
por este edital e outras normas legais pertinentes, aplicáveis. 

II - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 A Tomada de Preços é aberta a todas as empresas do país regularmente criadas e em 
condições legais do exercício da atividade, nos termos da legislação pertinente e que atenderem as 
condições deste edital. 

2.1.1 CADASTRAMENTO PRÉVIO: Os proponentes deverão estar cadastrados, ou realizarem o 
cadastramento (entrega de documentos habilitatórios conforme citados na Lei 8.666/93 – Art. 27 a 
31), até o 3º (terceiro) dia anterior a abertura dos envelopes, comprovando estarem atuando no 
ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, junto ao Setor de Compras, da Prefeitura do 
Município de Vargem/SP, Rua Geraldino de Oliveira, nº 236, centro, Vargem/SP, no horário de 
08h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, através do e-mail compras@vargem.sp.gov.br, que 
emitirá Certificado de Registro Cadastral (CRC), observado o prazo de validade. 

2.2 Os cadernos de licitação e os projetos integrantes desta Tomada de Preços somente serão 
fornecidos aos interessados no site www.vargem.sp.gov.br, e-mail compras@vargem.sp.gov.br, pela 
Prefeitura Municipal de Vargem/SP, a Rua Geraldino de Oliveira, nº 236, Centro, Vargem, estado de 
São Paulo. 

2.3 A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura da licitação, em sessão pública, ÀS 
09:00 HORAS DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, na sala de Licitações, na Prefeitura do 
Município de Vargem, situada na Rua Geraldino de Oliveira, nº 236, Centro, Vargem, estado de São 
Paulo. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta de Preços deverão ser 
apresentados em envelopes distintos (envelopes I e II), hermeticamente fechados e rubricados no 
lacre, quando será dado início ao julgamento.  

http://www.vargem.sp.gov.br/
mailto:compras@vargem.sp.gov.br
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2.3.1 Os envelopes deverão ser identificados e endereçados da seguinte forma: 

ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP 

TOMADA DE PREÇOS 001/2023 

ABERTURA DA SESSÃO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, AS 09:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

2.3.2 Proceder de forma idêntica para envelope II, alterando-se apenas a identificação do envelope 
e o conteúdo: 

ENVELOPE II – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP 

TOMADA DE PREÇOS 001/2023 

ABERTURA DA SESSÃO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, AS 09:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

2.3.3 Os envelopes deverão ser entregues e protocolados até as 09:00 horas do dia 13/02/2023.  

2.4 Os documentos que não forem certidões ou cópias autenticadas de atos deverão ser 
datilografadas ou impressas com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas e 
devidamente assinados.  

2.5 Uma vez entregues os envelopes, não serão considerados os cancelamentos, retificações, 
alterações ou acréscimos de novas documentações.  

2.6 Somente serão recebidos os documentos acondicionados nos respectivos envelopes, não sendo 
admitido remessa de proposta por via fax e e-mail. 

2.7 Para a empresa que enviar representante para participar das sessões indicadas, este deverá ser 
devidamente credenciado conforme Anexo III deste Edital; 

III - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

3.1 Os Documentos exigidos para Habilitação deverão estar contidos no Envelope 01, na sua 
forma original, por qualquer processo de cópia autenticado por Cartório competente, ou ainda, 
autenticados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, quando da abertura do 
respectivo envelope, mediante apresentação e conferência dos originais. Os Documentos de 
habilitação são os abaixo discriminados: 

3.2 Para comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

3.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

3.2.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhadas de documentos de eleições de seus administradores. 

3.2.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada da prova de diretoria 
em exercício. 
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3.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

3.2.5 Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme modelo constante 
do Anexo IV; 

3.2.6 Para as microempresas e empresas de pequeno porte que possuem tratamento diferenciado 
pela Lei Complementar 123/06, as mesmas deverão comprovar sua condição de ME ou EPP através 
da apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida a, no máximo, 90 
(noventa) dias da data de abertura deste certame. 

3.3 Para a comprovação da REGULARIDADE FISCAL: 

3.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

3.3.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
mediante apresentação da Certidão Conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Dívida Ativa 
da União, Certidão Negativa ou Positiva com efeitos Negativos; 

3.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Dívida Ativa), mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, do domicílio ou da sede da proponente; 

3.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Tributos Municipais (Mobiliário), expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do 
domicílio ou da sede da proponente; 

3.3.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 
demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos pela lei; 

3.4 Da prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas: 

3.4.1 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

3.5 Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 

3.5.1 Certidão Negativa de Falência, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Pessoa 
Jurídica, com data de expedição limitada a 90 (noventa) dias; 

3.5.2 (CRC) Certificado de Registro Cadastral conforme item 2.1.1 deste Edital. 

3.6.1 Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.6.2  Atestado (s) expedido (s) necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de capacidade técnica que comprove que a licitante executou ou está 
executando, objeto equivalente ou similar ao desta licitação, em quaisquer quantidades. 
3.6.3  Os interessados deverão apresentar, ainda, para efeito de habilitação: 
3.6.4 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e na forma da Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999 (Anexo V); 
3.6.5 Os interessados deverão apresentar, ainda: 
3.6.6 Declaração de que não possui em seu quadro, servidores ou funcionários da Prefeitura do 
Município de Vargem/SP, inclusive na condição de sócio ou dirigente, conforme modelo constante 
do Anexo VI; 
3.6.7 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, com a apresentação dos dados do responsável pela assinatura do Contrato, contendo: Nome; 
Cargo; CPF; RG; Data de Nascimento; Endereço Residencial Completo; E-mail institucional; E-mail 
pessoal; e Telefone(s), conforme modelo constante do Anexo VII; 
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3.6.8 Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que declararam sua 
condição de enquadramento no credenciamento através da assinatura do Termo de 
Comprometimento, esta deverá comprovar sua condição de micro ou pequena empresa, mediante 
apresentação de um dos seguintes documentos: 
a) Se inscrito na Junta Comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou 

equivalente emitida a no máximo 90 (noventa) dias da data desta licitação, da sede do 

Microempreendedor Individual, da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte; 

b) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou 

a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou equivalentes, da 

sede do Microempreendedor Individual (MEI), da Microempresa (ME) ou da Empresa de Pequeno 

Porte (EPP); 

c) No caso de Microempreendedor Individual (MEI), a comprovação de que tratam as alíneas “a” e 

“b”, poderão ser substituídas pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – 

CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor. 

3.7 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou cópias autenticadas 

em cartório ou na própria Administração ou por autenticação eletrônica. 

3.8 As certidões e/ou certificados apresentados devem estar com o seu prazo de validade em 

vigor. Se este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o 

prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

3.9 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

3.10 Se o 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; 

3.11 Se algum documento apresentar falta não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da 
licitante; 
3.12 A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos especificados acima 

inabilita o interessado, que não participará das fases subsequentes desta licitação, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, se for o caso. 

IV - PROPOSTA DE PREÇO 

4.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada datilografada ou impressa em 01 (uma) via, sem 
rasura ou emendas, em papel timbrado da proponente, referente à: 

4.1.1 Planilhas quantitativas e de serviços com valores unitários e globais, de acordo com as 
planilhas constantes do Anexo I deste Edital, e; 

4.1.1 Concordância e aceitabilidade nos termos definidos nos seguintes: 

4.1.2.1 Cronograma Físico Financeiro, parte integrante deste Edital; 

4.1.2.2 Memorial descritivo, parte integrante deste Edital. 

4.2 Os valores constantes das Planilhas deverão ser expressos em reais, podendo ser grafados em 
computador ou equivalente, contendo obrigatoriamente: 

4.2.1 Identificação da empresa licitante. 

4.2.2 Assinatura ou rubrica do representante da empresa. 

4.3 Os itens deverão estar na mesma ordem, numeração e descrição apresentada na Planilha 
integrante deste Edital, com os preços propostos pelo licitante, que, multiplicados pelas quantidades 
correspondentes e efetuado o somatório dos itens resultarão o valor final da proposta.  
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4.4 As exigências anteriormente enumeradas deverão ser obedecidas em todas as folhas da 
Planilha. 

4.5 Nos preços propostos deverão ser computados fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, 
equipamentos, administração, encargos sociais e fiscais, lucros de quaisquer outras despesas 
incidentes sobre o serviço objeto desta licitação.  

4.6 A proposta deverá ter prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias consecutivos, 
expresso na proposta, contados a partir da data da licitação. 

4.7 Na proposta deverá constar declaração da empresa sobre o prazo de execução da empreitada, 
nos termos deste edital. 

V - DO PROCEDIMENTO 

5.1 A Comissão abrirá em sessão pública os envelopes correspondentes à documentação de 
habilitação e proposta de preços.  

5.2 Será aberto o ENVELOPE I de cada proponente, referente à Documentação de Habilitação e, 
depois de rubricado o conteúdo pelos membros da Comissão e participantes, os mesmos serão 
postos à disposição dos presentes para exame e eventuais impugnações.  

5.3 Somente serão considerados habilitados os Proponentes que no exame da Documentação de 
Habilitação atenderem a todas as exigências constantes deste edital.  

5.4 Será fundamentada a decisão que julgar qualquer licitante não habilitado. 

5.5 Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de qualquer recurso, contando da data 
da publicação do resultado em órgão oficial, caso os licitantes não abram mão de recursos cabíveis.  

5.6 Após decorridos todos os prazos legais para recursos ou julgamento, ou a desistência expressa 
do direito, serão devolvidos aos proponentes inabilitados os envelopes devidamente lacrados, 
contendo as propostas de preços (ENVELOPE II).  

5.7 Existindo recursos, ou decididos os interpostos, ou a desistência expressa do direito, será 
publicado em órgão oficial, com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência, data, local e hora da 
sessão destinada à abertura do ENVELOPE II - Proposta de Preços.  

5.8 Quando da abertura do ENVELOPE II - Proposta de Preços, os membros da comissão e os 
representantes dos proponentes presentes à sessão deverão rubricar as propostas neles contidas.  

5.9 Serão desclassificadas as Propostas de Preço que não atenderem às exigências deste edital e 
aquelas com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei 8.666/93 e suas 
posteriores alterações.  

5.10 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do 
art. 3º da Lei Federal 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

5.11 Encerrada esta fase o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal para a competente 
Adjudicação e Homologação.  

5.12 De todas as sessões da Comissão será lavrada ata circunstanciada.  

VI - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

6.1 A Comissão Permanente de Licitação, ao exame das propostas, além dos dispostos no item 5.9, 
de imediato desclassificará aquelas que: 

6.1.1 Tenham inobservado a Legislação e termos do presente edital. 

6.1.2 Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata 
compreensão de seu enunciado; 
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6.1.3 Não atendam às condições estipuladas no Art. 44, da Lei Federal 8666/93.  

6.2 A classificação obedecerá ao princípio do Menor Preço global, nos termos do § 1º, inc I, do Art. 
45 da Lei Federal 8.666/93. 

6.2.1 Será classificado em 1º (primeiro) lugar, o licitante que oferecer o Menor Preço Global para a 
execução da empreitada, objeto de licitação.  

6.2.2 Declarado o Vencedor, a Comissão verificará se a Proposta vencedora é de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 

6.2.3 Caso a Proposta não seja de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a Comissão 
analisará se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte encontra-se com a Proposta no 
intervalo de até 10% (dez por cento) acima do menor preço registrado, situação onde a mesma terá 
o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a apresentação de nova 
proposta de preço inferior ao menor preço obtido, caso a mesma tenha esse interesse. 

6.2.4 Para correta observância das disposições do Art.48 da Lei Federal 8.666/93, a Comissão 
Permanente de Licitação, com base no § 3º do artigo 43 da mesma lei, poderá determinar diligência 
para apuração do preço proposto pelo(s) licitante(s).  

6.2.5 No julgamento das propostas cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias.  

VII - MEDIÇÃO, PAGAMENTOS, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE  

7.1 Serão efetuadas medições, conforme cronograma físico financeiro, pela Fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Vargem/SP, juntamente com a contratada e será adotado o pagamento 
proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico do 
objeto contratual, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência. 

7.2 Os pagamentos serão efetuados conforme cronograma físico financeiro e medições 
apresentadas e averiguadas pelo de Planejamento da Prefeitura Municipal de Vargem/SP, mediante 
apresentação: 

7.2.1 Nota fiscal, expedida após emissão do empenho respectivo pela Prefeitura Municipal de 
Vargem/SP; 

7.2.2 Documentos referentes à regularidade com o INSS e FGTS inerentes à execução dos serviços, 
objeto desta licitação.  

7.3 Após realizadas as medições e emissão dos devidos documentos acima descritos, a Prefeitura 
Municipal de Vargem/SP se obriga a realizar o pagamento da referida medição no prazo máximo de 
até 28 (vinte e oito) dias. 

7.4 As despesas decorrentes do objeto que deram origem a este processo correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária:  

Departamento de Planejamento: 

22 – 02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000. 

VALOR ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE R$ 59.600,00 (cinquenta e 
nove mil e seiscentos reais). 

7.5 Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os 
prazos ultrapassarem o período da execução dos serviços a partir da data base e serão 
realizados conforme os procedimentos; 
7.6 O índice de reajuste será o IPC FIPE (Geral); 

7.7 Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso 
o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da 
CONTRATADA conforme descrição dos serviços contidos no Anexo I deste Edital. 
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7.8 Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

7.9 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

7.10 A Administração, observados, se cabíveis, os princípios do contraditório e da ampla defesa, 
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar ao contratado, os valores 
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas; 

7.11 No caso de atraso de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao 
ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

VII - DOS PRAZOS 

8.1 Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias e concluídos no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura 
Municipal de Vargem/SP, o contrato terá vigência de 04 (quatro) meses a contar da data de sua 
assinatura. 

8.2 Fica a contratada obrigada a aceitar prorrogações nos termos do art. 57 da lei 8.666/93 desde 
que devidamente justificadas. 

8.3 O prazo para a assinatura do contrato, será de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação à 
Contratada, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte, 
durante o seu transcurso, desde ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Vargem/SP. 

IX - DOS RECURSOS 

9.1 Os recursos, cujos efeitos, prazos, trâmites e condições de cabimento são aqueles fixados na 
Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993, serão dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação.  

9.2 A interposição dos recursos se dará por petição escrita, assinada pelo representante legal da 
recorrente.  

9.3 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal. 

X - CONTRATO 

10.1 Homologada a presente licitação, será o licitante vencedor convocado para assinatura do 
respectivo Contrato, conforme minuta que integra o presente Anexo II do Edital, no prazo de 03 
(três) dias úteis, prorrogável por igual período nos termos do § 1º do art. 64 da Lei 8.666/93.  

10.1.1 O não atendimento regular da convocação para assinatura do Contrato no prazo fixado 
implicará na decadência do direito à contratação, sujeitando ainda, às sanções legais, mediante 
regular processo administrativo.  

10.1.2 Na hipótese do subitem anterior a Administração, poderá proceder à convocação de outra 
empresa obedecida a ordem de classificação, que deverá atender a proposta da primeira 
classificada.  

10.2 É de exclusiva responsabilidade da Contratada, os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, 
comerciais e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação. 

10.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a contratante aplicará à Contratada, as sanções 
previstas na Lei 8.666/93 e multas. 

10.4 O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei 8.666/93, com comunicação antecipada 
de 10 (dez) dias.  

10.5 O conteúdo do presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, 
farão parte integrante do Contrato, independentemente da transcrição.  
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10.7 O Contrato não poderá ser cedido em nenhuma hipótese. Caso haja sub empreitada de 
qualquer etapa, a Contratada assumirá completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados 
que não terão qualquer vínculo com a Prefeitura Municipal de Vargem/SP. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.8 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, 
sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93. 

10.9 Multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso na execução do objeto deste contrato, 
até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado; 

10.10 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, 
quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente; 

10.11 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, 
desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo 
ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o 
contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem 
prejuízo de outras sanções contratuais; 

10.12 Suspensão do direito de participar de licitações no Município de Vargem/SP, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Vargem/SP pelo prazo de 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

10.13 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 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 
o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior; 

10.14 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao 
processo. 

10.15 Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não apresente as 
condições exigidas no termo de referência, a empresa deverá refazer no prazo de 05 (cinco) dias e 
aplicação de multa prevista no subitem 10.8. 

10.16 Multa de 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima. 

10.17 O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado 
com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de 
defesa. 

10.18 As penalidades são independentes e a aplicação e uma não exclui a de outra. 

10.19 Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento de multa será de 05 
(cinco) dias uteis a contar da intimação da empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor 
será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução. 

10.20 As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime a contratada de reparar os prejuízos que seu ato 
venha a acarretar ao Município. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 
Depto. de Compras e Licitações 

 

Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, CEP 12935-000, Vargem/ SP  
Fone (11) 4598 - 3000 - email: compras@vargem.sp.gov.br 

XI – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

11.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

11.1.2 Atraso injustificado de execução do serviço; 

11.1.3 Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação a Administração; 

11.1.4 Decretação de falência; 

11.1.5 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que será subordinado o 
contratante.  

11.1.6 Inobservar o nível de qualidade proposto ou exigível para a execução da obra. 

XII - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 O Departamento de Planejamento irá acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade 
dos serviços executados pela empresa contratada para a execução do objeto contratual; 

12.2 A obra será recebida provisoriamente, pelo Departamento de Planejamento do Município, 
ficando a contratada responsável por qualquer ajuste que se fizer necessário aos trabalhos, nos 
termos da Legislação em vigor; 

12.3 O recebimento definitivo dos serviços se dará mediante termo circunstanciado firmado pelo 
Departamento de Planejamento.  

12.4 A contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com 
os termos do Contrato ou instrumento equivalente, sem que caiba qualquer indenização à 
Contratada.  

XIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 Fornecer todos os materiais e insumos necessários à execução do objeto contratual; 

13.2 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório; 

13.3 Providenciar ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução dos 
serviços.  

13.4 Executar dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às 
normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Vargem/SP. 

13.5 Assegurar até o recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Vargem/SP, a proteção e 
conservação de tudo que já tiver sido executado. 

13.6 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 
responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Vargem/SP. 

13.7 Permitir e facilitar à Fiscalização, a inspeção dos serviços no horário normal de trabalho, 
prestando todas as informações solicitadas pela Prefeitura Municipal de Vargem/SP. 

13.8 Informar à Fiscalização da ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 
atrasar ou impedir a conclusão dos serviços dentro do prazo previsto no Anexo I – Termo de 
Referência, sugerindo as medidas para corrigir a situação. 
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13.9 Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem a total proteção dos 
operários e de terceiros no perímetro da obra. 

13.10 Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos fiscais, tributários, previdenciários e 
trabalhistas. 

13.11 Obrigar-se ao cumprimento das disposições legais referentes à segurança, higiene e 
medicina do trabalho. 

13.12 A contratada será a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que causar à 
Prefeitura Municipal de Vargem/SP, ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, sem 
quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem/SP, ressarcimentos ou indenizações que tais 
danos ou prejuízos possam causar. 

13.13 Cumprir integralmente todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam 
federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a contratada por quaisquer penalidades 
decorrentes de sua inobservância. 

XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1 São obrigações da Contratante, além das demais decorrentes do Contrato: 

14.1.1 Fiscalizar a execução dos serviços; 

14.1.2 Efetuar os pagamentos nas condições previstas.  

XV – DA GARANTIA 

15.1 Não será exigida. 

XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 A administração do Município de Vargem/SP, desde que fundada em razões de interesse 
público, poderá: 

16.1.1 Adiar a abertura das propostas, dando conhecimento aos interessados por publicação nos 
termos da Lei 8.666/93, com antecedência de, pelo menos 02 (dois) dias úteis da data inicialmente 
marcada.  

16.1.2 Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando 
ciência aos interessados, mediante publicação nos termos da Lei 8.666/93.  

16.1.3 Alterar, até a data da sessão pública, as condições deste Edital e as especificações, desde 
que fixe novo prazo de 15 (quinze) dias, para a abertura das propostas, a contar das publicações 
das alterações.  

16.2 Uma vez iniciada a sessão de julgamento, não será permitida a participação de proponente 
retardatária.  

16.3 Não será permitida a participação de consórcio. 

16.4 A não apresentação, no momento próprio, de qualquer documento exigido neste Edital, 
implicará na inabilitação ou desclassificação da licitante, exceto as condições dispostas no subitem 
3.11.1. 

16.5 Observado o disposto no subitem anterior, a Comissão Permanente de Licitação, reserva-se o 
direito de promover diligências e/ou solicitar esclarecimentos ou informações complementares 
relativas aos documentos apresentados, vedados a inclusão de documento ou informação que 
deveria constar originariamente dos Envelopes I e II.  

16.6 Terá o direito de impugnar os termos do Edital de Licitação por irregularidade, perante a 
administração, o licitante que até o 2º (segundo) dia útil anterior à abertura dos envelopes de 
habilitação, apontar as falhas ou irregularidades que o viciaram. 
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16.7 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade, autenticidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados, em qualquer época.  

16.8 Esclarecimentos adicionais relativos aos textos deste Edital, quando envolverem interpretação 
sobre o preciso entendimento do que nele está contido, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
de Planejamento até 02 (dois) dias úteis antes da abertura dos envelopes, desde que solicitado por 
escrito, sendo que o inteiro teor do pedido formulado, bem como da respectiva resposta, será 
levado ao conhecimento de todos os participantes. 

16.9 As licitantes se obrigam a examinar cuidadosamente todos os documentos constantes do 
caderno de licitação, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento dos seus termos. 

16.10 Qualquer divergência que possa ocorrer entre os projetos, planilhas e memorial descritivo, 
prevalecerá sempre o último. 

16.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação obedecida a 
legislação vigente.  

16.12 Fica eleito o Foro da Comarca de Braganca Paulista, com exclusão de qualquer outro, para 
nele dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato.  

XVII - INTEGRAM ESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS 

17.1 Anexo I – Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Quantidades; Projeto Básico; Planilha 
Estimativa de Custos, unitário e global; e Especificações dos Serviços; 

17.2 Anexo II - Minuta do Termo de Contrato; 

17.3 Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 

17.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos para a Habilitação. 

17.5 Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal; 

17.6 Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Servidor Público nos Quadros da 
Empresa; 

17.7 Anexo VII - Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 

VARGEM/SP, 25 DE JANEIRO DE 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRO DE SOUZA MORAIS HELOISA CAMPOS CARVALHO 
Diretor de Planejamento e Gestão Diretora de Finanças 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
DOS SERVIÇOS. 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

INTRODUÇÃO 
O presente Termo de Referência oferece um conjunto de diretrizes e procedimentos para 
implantação de projeto piloto para o cadastramento e recadastramento imobiliário do bairro 
do Guaraiúva. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE PROJETO PILOTO DE CADASTRAMENTO E 
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO BAIRRO DO BAIRRO DO GUARAIÚVA, visando à 
inclusão das características dos terrenos, das edificações, da área ocupada, o tipo e o padrão 
da construção e outras que estejam relacionadas à base físico territorial, dentro do sistema 
informatizado da prefeitura para o lançamento de valores tributários do IPTU. 
OBJETIVOS:  
a) Proporcionar incremento nas receitas tributárias próprias deste Município por meio do 
aumento da arrecadação do IPTU, de forma a obter maior controle sobre as finanças locais e 
diminuir a dependência das transferências intergovernamentais; 
b) Realizar um novo cadastramento e recadastramento imobiliário, ainda que de uma parcela 
do Município, de forma a implantar projeto piloto de criação e atualização de dados 
cadastrais; 
c) Cumprir o que prevê o art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101 
de 04/05/2000): "constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional 
do ente da Federação". 
JUSTIFICATIVA: 
Em que pese a atual situação da economia do país e a pandemia que afetou o mundo inteiro, 
observa-se que o setor da construção civil se manteve estável, incorrendo no aumento da 
demanda por novos loteamentos e unidades imobiliárias, o que não foi diferente no município. 
Nos últimos anos o município não realizou o cadastramento e o recadastramento em massa 
dos imóveis urbanos e os localizado nas áreas de expansão urbana, o que tem ocasionado 
defasagens no cadastro imobiliário municipal, e consequentemente, um impacto negativo nas 
finanças do Município. 
Deste modo, ainda que se pretende executar de forma parcial, é de extrema urgência e 
importância a realização de cadastramento e recadastramento imobiliário neste Município, 
com o objetivo de levantar corretamente o número de imóveis existentes e identificar as 
características dos terrenos, das edificações, da área ocupada, o tipo e o padrão da 
construção, entre outras informações que estejam relacionadas à base físico-territorial, 
subsídio para o lançamento dos tributos municipais, cumprindo os preceitos legais. 
Assim, considerando que o Município não possui em sua estrutura administrativa número de 
profissionais capacitados e habilitados para realizar o cadastramento e recadastramento 
imobiliário, haja vista ainda, que se trata de área cujo conhecimento técnico é específico e 
especializado, não restando alternativa à Municipalidade senão contratar com terceiros a 
prestação de tais serviços. 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
a) Elaboração e entrega do Plano de Trabalho; 
b) Demarcação junto à área objeto, (perímetro do bairro Guaraiúva, fornecido pela Diretoria 
de Planejamento/arquivo KML), delimitação dos lotes incidentes; 
c) Campanhas de campo (etapa 1) para checagem e conferência da demarcação dos lotes 
realizados em meio digital, bem como, avaliação de especificidades de edificações, como: 
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edificações sobrepostas, edificações com mais de um pavimento, apenas área de cobertura 
sem edificações, entre outro aspecto edifício correlato; 
d) Checada a delimitação dos lotes em meio digital e realizado respectivo ajuste em gabinete, 
serão demarcados e calculados o montante de área edificada de cada lote; 
e) Campanhas de campo (etapa 2) para aplicação e preenchimento do Boletim de 
Informações Cadastrais fornecido pela Prefeitura do Município de Vargem em cada lote; 
f) Elaboração do Relatório R1 com entrega das atividades realizadas ao longo de 30 (trinta) 
dias; 
g) Disponibilidade de 25 Horas/técnicas para reunião com técnicos da Prefeitura do Município 
de Vargem, bem como, atender especificidades e particularidades ora não previsto; 
h) Campanhas de campo (etapa 3) aplicação e preenchimento do Boletim de Informações 
Cadastrais, fornecido pela Prefeitura do Município de Vargem em cada lote; 
i) Elaboração do Relatório R2 com memorial descritivo das atividades realizadas ao longo de 
60 (sessenta) dias; 
j) Entrega do cadastro final em meio digital (arquivo SHAPEFILE e KML), com delimitação dos 
lotes e respectiva área edificada de cada lote, bem como, entrega dos Boletins de 
Informações Cadastrais dos lotes e edificações incidentes na área objeto – Bairro Guaraiúva; 
k) Serviço técnico acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART – CREA-SP; 
PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O prazo para a execução dos serviços será de 03 (três) meses com início na assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogada nos casos previstos no art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93 
Segue na tabela abaixo os prazos de entrega por produtos: 

Item Descrição do Produto Prazo 

1 Plano de Trabalho No ato da assinatura do contrato 

2 Relatório R1 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato 

3 Relatório R2 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato 

4 
Produto final (cadastro final) em meio 
digital e físico 

90 (noventa) dias após a assinatura do contrato 

 
Quanto aos pagamentos previstos, a CONTRATANTE deverá efetuá-los em até 28 (vinte e 
oito) dias após a aprovação dos produtos apresentado pela CONTRATADA. A Nota fiscal 
somente deverá ser emitida pela CONTRATADA após comunicado formal dos Gestores do 
contrato indicados pela CONTRATANTE.  
 
Cronograma de desembolso: 
 

✓ Primeira Parcela: após apresentação do PLANO DE TRABALHO e aceitação dos 

Departamentos de Finanças e de Planejamento e Gestão. Equivalente à 15% do valor total 
dos serviços.  

✓ Segunda Parcela: após apresentação do RELATÓRIO R1, produtos referentes às ETAPA 1 e 

2, e aceitação dos Departamentos de Finanças e de Planejamento e Gestão. Equivalente à 
25% do valor total dos serviços.  

✓ Terceira Parcela: após a entrega do RELATÓRIO R2, dos produtos referentes à ETAPA 2, e 

aceitação dos Departamentos de Finanças e de Planejamento e Gestão. Equivalente à 25% do 
valor total dos serviços.  

✓ Quarta Parcela: após a entrega do PRODUTO FINAL (cadastro final em meio físico e digital) 

e aceitação dos Departamentos de Finanças e de Planejamento e Gestão. Equivalente à 35% 
do valor total dos serviços.  
 
FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO: 
A fiscalização dos serviços técnicos de consultoria será de responsabilidade dos 
Departamentos de Finanças e de Planejamento e Gestão. 
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É facultada à fiscalização e à supervisão dos serviços técnicos de consultoria a não aceitação 
dos produtos das atividades desenvolvidas, em virtude de inconsistências ou não adequação 
às disposições deste Termo de Referência, bem como a solicitação de ajustes e/ou 
substituição deles. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O Gestor Público tem o dever de manter o equilíbrio orçamentário (Receita e Despesa) e 
promover o lançamento, criar mecanismos para melhorar a receita própria, de forma a 
arrecadar todos os tributos da sua competência previstos na competência municipal, 
cumprindo os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e diminuindo a dependência das 
transferências intergovernamentais. 
Espera-se com a implantação do projeto piloto de cadastramento e recadastramento 
imobiliário do bairro do Guaraiúva, que tenhamos um modelo que possa ser replicado de 
forma eficaz e objetiva em todo o território municipal. 
 

Vargem, 27 de outubro de 2022 

 

 

 

ALEXANDRO DE SOUZA MORAIS 

Diretor de Planejamento e Gestão 

 
HELOISA CAMPOS CARVALHO 

Diretora de Finanças 
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ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO XXX/2022 EDITAL XXX/2023 

TOMADA DE PREÇO XXX/2023 CONTRATO      /2023 

Contrato de empreitada global de obra que entre si fazem, de um lado, como Contratante o 
Município de Vargem/SP e do outro como Contratada a Empresa ____________________, em 
conformidade com as cláusulas abaixo e a Tomada de Preço 001/2023.  

CLÁUSULA I - PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem, CNPJ 67.160.507/0001-83, com sede na 
Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, Vargem/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, 
o Sr. Leodécio Alves de Lima, CPF: 297.749.628-93, residente e domiciliado em Vargem/SP. 

1.2 CONTRATADA: A empresa ____________________, com sede à ____________________, 
portadora do CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato devidamente representada por 
____________________. 

1.3 A presente contratação decorre do Processo Administrativo 1266/2022, Tomada de Preços 
001/2023, efetuada com base na Lei 8.666/93, posteriores alterações, legislação complementar em 
vigor, especificações dos serviços contidas no Anexo I.  

1.4 O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993 e vincula-se ao Edital e anexos da 
Tomada de Preços nº 001/2023 constante do processo Administrativo nº 1266/2022, bem como à 
proposta do CONTRATADO. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO 

2.1 O objeto da presente contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
técnicos de consultoria e execução de projeto piloto de cadastramento e recadastramento 
imobiliário do bairro do Guaraiúva.  

CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

3.1 Para execução dos serviços deverão ser observadas as normas técnicas cabíveis. 

3.2 Os serviços deverão ser executados de acordo com o Anexo I parte integrante deste Processo.  

3.3 Caso ocorram serviços extras aos constantes em planilha, antes da execução dos mesmos 
deverá ser apresentada à Fiscalização, composição de preços unitários para a devida apreciação. 
Estes preços poderão ser aprovados ou não. Os serviços extras só poderão ser realizados após 
aprovação do Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal de Vargem/SP, mediante 
termo aditivo e nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULAS IV – PRAZO, VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, VALOR, PREÇO E REAJUSTE 

4.1 Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias e concluídos no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias de acordo com o anexo I que faz parte integrante deste Edital, a 
contar da data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Vargem/SP, o contrato 
terá vigência de 04 (quatro) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 
termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e alterações.  

4.2 O presente Contrato será regido pelo regime de “empreitada por preço global”. O valor global 
estimado do Contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

4.3 O preço dos serviços contratados será em conformidade com os constantes em planilha de 
serviços anexa e integrante deste Contrato. 
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4.4 As despesas decorrentes do objeto que deram origem a este processo correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

Departamento de Planejamento: 

22 – 02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000. 

4.5 Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes que 

não envolva culpa da contratada, os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a 

partir da data base e serão realizados conforme os procedimentos: 

4.6 O índice de reajuste será o IPC FIPE (Geral); 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 Fornecer todos os materiais e insumos necessários à execução do objeto contratual; 

5.2 Manter durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório; 

5.3 Providenciar ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução dos 
serviços.  

5.4 Executar dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às 
instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Vargem/SP.  

5.5 Assegurar até o recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Vargem/SP, a proteção e 
conservação de tudo que já tiver sido executado.  

5.6 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 
responsabilidade, apontados ou não pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Vargem/SP.  

5.7 Permitir e facilitar à Fiscalização, a inspeção dos serviços no horário normal de trabalho, 
prestando todas as informações solicitadas pela Prefeitura Municipal de Vargem/SP.  

5.8 Informar à fiscalização da ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 
atrasar ou impedir a conclusão dos serviços dentro do prazo previsto no Anexo I, sugerindo as 
medidas para corrigir a situação.  

5.9 Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem a total proteção dos 
operários e de terceiros no perímetro da obra.  

5.10 Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos fiscais, tributários, previdenciários e 
trabalhistas, resultantes da contratação dos serviços. 

5.11 Obrigar-se ao cumprimento das disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina 
do trabalho.  

5.12 A Contratada será a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que causar à 
Prefeitura Municipal de Vargem/SP, ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços e 
serviços, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem/SP, ressarcimentos ou 
indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.  

5.13 Cumprir integralmente todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam 
federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a contratada por quaisquer penalidades 
decorrentes de sua inobservância. 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 São obrigações da CONTRATANTE, além das demais decorrentes do Contrato: 

6.1.1 Fiscalizar a execução dos serviços; 

6.1.2 Efetuar os pagamentos dos serviços executados nas condições anteriormente previstas. 
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CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO 

7.1 Serão efetuadas fiscalizações, por ordem do contratante, executada pela Fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Vargem/SP, juntamente com a Contratada.  

7.2 A Contratante efetuará os pagamentos à Contratada em até 28 (vinte e oito) dias, de acordo 
com os serviços, mediante apresentação de: 

7.2.1 Nota fiscal (expedida após a emissão do empenho respectivo pela Prefeitura Municipal de 
Vargem/SP); 

7.2.2 Documentos comprobatórios de regularidade com o FGTS e INSS, inerentes à execução dos 
serviços, objeto desta licitação.  

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1 O Departamento de Planejamento irá acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos 
serviços executados pela empresa contratada para a execução do objeto contratual; 

8.2 A serviços serão recebidos provisoriamente, pelo Departamento de Planejamento, ficando a 
contratada responsável por qualquer ajuste que se fizer necessário aos trabalhos, nos termos da 
Legislação em vigor; 

8.3 O recebimento definitivo dos serviços se dará mediante termo circunstanciado firmado pelo 
Departamento de Planejamento.  

8.4 A contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com 
os termos do Contrato ou instrumento equivalente, sem que caiba qualquer indenização à 
Contratada. 

CLÁUSULA IX – DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

9.1 Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos serviços, objeto 
deste Contrato, poderá ser determinada pelo Contratante mediante assinatura de Termos Aditivos, 
observadas as normas legais vigentes.  

CLÁUSULA X - DA GARANTIA 

Não será exigida.  

CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, 
sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93. 

11.1.1 Multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto deste contrato, 
até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado; 

11.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, 
quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente; 

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, 
desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo 
ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o 
contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem 
prejuízo de outras sanções contratuais; 

11.1.4 Suspensão do direito de participar de licitações no Município de Vargem/SP, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Vargem/SP pelo prazo de 05 
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(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 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 
o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior; 

11.1.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao 
processo. 

11.1.7 Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não apresente as 
condições exigidas no termo de referência, caberá a substituição do mesmo no prazo de 05 (cinco) 
dias e aplicação de multa prevista no subitem 11.1.1. 

11.1.8 Multa de 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima. 

11.1.9 O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou 
compensado com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o 
direito de defesa. 

11.1.10 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

11.1.11 Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento de multa será de 05 
(cinco) dias uteis a contar da intimação da empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor 
será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução. 

11.1.12 As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime a contratada de reparar os prejuízos que seu ato 
venha a acarretar ao Município. 

11.2 O Contrato não poderá ser cedido em nenhuma hipótese. Caso haja sub empreitada de 
qualquer etapa, a Contratada assumirá completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados 
que não terão qualquer vínculo com a Prefeitura Municipal de Vargem/SP.  

CLÁUSULA XII – DA RESCISÃO 

12.1 Constituem motivos para rescisão do Contrato, sem prejuízo do disposto nos artigos 79 e 80 
da Lei nº 8.666/93: 

12.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

12.1.2 Atraso injustificado de execução do serviço; 

12.1.3 Paralisação do serviço sem justa causa e, prévia comunicação a Administração; 

12.1.4 Decretação de falência; 

12.1.5 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que será subordinado o 
contratante. 

12.2 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

XIII – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS  
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13.1 As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93, cujos dispositivos fundamentarão a 
solução dos casos omissos, em complemento ao Edital 005/2023, do Processo Licitatório 
competente. 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Braganca Paulista, com exclusão de qualquer outro, para 
nele dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato.  

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com as 
testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas. 

VARGEM/SP, XX DE XXXXX DE 2023. 

PELO CONTRATANTE: 
Sr. Leodécio Alves de Lima 
Prefeitura Municipal de Vargem 

CNPJ 67.160.507/0001-83 
PELO CONTRATADO: 

      (Empresa Contratada) 
CNPJ       

 
 

      (Procurador, Sócio ou Diretor) 
CPF       

 
 

TESTEMUNHAS: 
1.  2. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 

CONTRATANTE: __________________________________________ 
CONTRATADO: ___________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): ________________________________  
OBJETO: _________________________________________________  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
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 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão 
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos 
termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº. 01/2020, 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. 
 

LOCAIS E DADOS:  
 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _____________________________________ 

Cargo: _____________________________________ 

CPF: _______________________________________ 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome: _____________________________________ 

Cargo: _____________________________________ 
CPF: _______________________________________ 

Assinatura: _________________________________ 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 

Nome: _____________________________________ 
Cargo: _____________________________________ 

CPF: ______________________________________ 

Assinatura: _________________________________ 
Pela contratada: 

Nome: _____________________________________ 
Cargo: _____________________________________ 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 
Depto. de Compras e Licitações 

 

Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, CEP 12935-000, Vargem/ SP  
Fone (11) 4598 - 3000 - email: compras@vargem.sp.gov.br 

CPF: _______________________________________ 

Assinatura: _________________________________ 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: _____________________________________ 

Cargo: _____________________________________ 
CPF: _______________________________________ 

Assinatura: _________________________________ 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 
Nome:  

Cargo:  
CPF:   

Assinatura:  ___________________________ 
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: __________                                               

Nome: _____________________________________  
Acusação: __________________________________ 

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). 
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Razão Social; CNPJ. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1266/2022 
EDITAL 005/2023 
TOMADA DE PREÇO 001/2023 

 

Através do presente, credenciamos o Sr. (a) ____________________, portador (a) da carteira de 
identidade ____________________ e CPF ____________________, a participar da Licitação 
instaurada pelo Município de Vargem/SP, em especifico à Tomada de Preço 001/2023 referente ao 
Processo Administrativo 1266/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, bem como recorrer, 
renunciar, firmar contratos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, a que tudo 
daremos por firme e valioso. 

  

Local e Data. 

 

_________________________________ 

Carimbo da empresa 

Assinatura do representante legal 

Identificação do cargo/função do firmatário  

 

 

OBS.: (A licitante poderá apresentar outros textos que serão analisados, porém, condizentes com o 
solicitado neste certame, pois estes são apenas modelos). 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
PARA A HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1266/2022 
EDITAL 005/2023 
TOMADA DE PREÇO 001/2023 

 

 

A empresa ____________________, portadora do CNPJ ____________________, através de seu 
representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data, inexiste fato 
superveniente impeditivo para sua habilitação no Processo Licitatório em epígrafe e que está ciente 
da obrigatoriedade em declarar ocorrências posteriores. Declara também que cumpre plenamente 
todos os requisitos de habilitação. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Local e Data. 

 

________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII DO ART. 7O DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1266/2022 
EDITAL 005/2023 
TOMADA DE PREÇO 001/2023 

 

DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Edital 005/2023 e Tomada de Preço 001/2023 e 
em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal que não 
possuímos em nosso quadro de pessoal empregados (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

Local e Data. 

 

________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

OBS.: - Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; 

- Se a licitante possuir menores de 14 (quatorze) anos aprendizes, deverá declarar essa 
condição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 
Depto. de Compras e Licitações 

 

Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, CEP 12935-000, Vargem/ SP  
Fone (11) 4598 - 3000 - email: compras@vargem.sp.gov.br 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS DA 
EMPRESA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1266/2022 
EDITAL 005/2023 
TOMADA DE PREÇO 001/2023 

 

A empresa ____________________, portadora do CNPJ ____________________, através de seu 
representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data, que, não possui em seu 
quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Local e Data. 

 

________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(representante legal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 
Depto. de Compras e Licitações 

 

Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, CEP 12935-000, Vargem/ SP  
Fone (11) 4598 - 3000 - email: compras@vargem.sp.gov.br 

Anexo VII - Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1266/2022 
EDITAL 005/2023 
TOMADA DE PREÇO 001/2023 

 

EMPRESA CNPJ VALOR 

EPONA CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA 35.802.666/0001-48 R$ 48.800,00 

BRAGTOP ENGENHARIA & TOPOGRAFIA LTDA 30.234.924/0001-13 R$ 65.000,00 

NNARCHI ENGENHARIA LTDA 12.608.987/0001-00 R$ 65.000,00 

MÉDIA TOTAL R$ 59.600,00 

 


