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RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6018/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

1  PREÂMBULO 
1.1 - O MUNICÍPIO DE RESTINGA/SP, por intermédio do Setor de Compras e Licitações, realizará a 
licitação na modalidade pregão presencial com registro de preços; em sessão pública em sua sede, sita 
a Rua Geraldo Veríssimo, 633 - Centro, em Restinga/SP – Setor de Licitações e Contratos, para o 
fornecimento parcelado, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado no ANEXO I deste 
Edital. 
1.2 - O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria 588-A, de 12 
de Fevereiro de 2019. E será regido pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e suas alterações e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e demais normas pertinentes, e pelas 
condições estabelecidas pelo presente edital. 

 
2  OBJETO 
2.1 - Constitui objeto do presente edital o Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, POR 
OCASIÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS E EVENTUAL NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS. O fornecimento será parcelado de acordo com a necessidade da secretaria requisitante, por 
um período de 12 (doze) meses, através do sistema de registro de preços e conforme as descrições e 
condições deste Edital e seus anexos. 
2.2 - O sistema de registro de preços é semelhante a uma contratação comum realizada pela 
Administração Pública. A validade do preço registrado é de 12(doze) meses e durante esse período os 
fornecimentos serão executados pela empresa vencedora cujo preço foi registrado no Termo de 
Compromisso de Fornecimento. 
2.3 - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA NÃO ARMADA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS E EVENTUAL 
NECESSIADE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, se dará, respectivamente, através de um MENOR 
PREÇO OFERTADO sobre o lote, constante na planilha de Itens (ANEXO I). 
2.4 - A forma, prazos, condições de fornecimento dos objetos, procedimentos a serem seguidos, 
obrigações e deveres, etc. estão expostos no Termo de Compromisso de Fornecimento (ANEXO VII), que 
fazem parte integrante deste Edital, independente de transcrição. 
2.5 - A estimativa de gastos que poderá gerar durante o prazo de vigência do Termo de Compromisso de 
Fornecimento é de aproximadamente de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais). 
2.6 - O registro de preços é uma expectativa de consumo e gasto. Portanto, a utilização dos 
objetos/preços registrados poderão ou não serem concretizados. 

 

3  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 - A microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123, de 
14/12/2006: 
3.1.1 - Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas e 
empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao Art. 
3º, deverão apresentar DECLARAÇÃO conforme modelo Anexo IV deste edital, sob as penas da Lei, de 
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresas de pequeno 
porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única 
daquela Lei Complementar, na fase de credenciamento; 
3.1.2 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, será adotado o seguinte procedimento: 
a) - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela de menor preço; 
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b) - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 3.1.2, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
c) - o disposto neste subitem somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
3.1.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame 
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
3.1.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para 
a regularização da documentação. 
a) - O prazo estabelecido neste subitem poderá ser prorrogado por igual período, a critério do MUNICÍPIO 
de Restinga, para que o vencedor regularize a documentação, podendo para tal efetuar pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
3.1.5 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 3.1.4 implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo 
facultado à COPEL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou submeter o 
processo à Autoridade Competente para revogação. 
3.2 - Não poderá participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 
dissolução e liquidação. Empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham 
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 
3.3 - Não poderá participar empresas que possuam entre seus sócios, servidor do MUNICÍPIO de 
Restinga/SP. 
3.4 - Não poderá participar Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.5 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 

4  ENTREGA DOS ENVELOPES 
4.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser protocolados, 
na recepção do Paço Municipal, sita a Rua Geraldo Veríssimo, 633 - Centro, devidamente fechados e 
indevassáveis, até as 14h00min do dia 21 de maio de 2019, não sendo consideradas as propostas 
entregues com atraso. Sendo que em seguida os envelopes protocolados em tempo hábil serão 
encaminhados ao Pregoeiro, para abertura de sessão pública, que será às 14h00min do mesmo dia, 
conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

 
LOCAL: Paço Municipal - Rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro DATA: 21/05/2019 
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 14h00min 
HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 14h00min 

 
4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
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ENVELOPE Nº 01 PROPOSTA COMERCIAL MUNICIPIO DE RESTINGA/SP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6018/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 DATA: 21 de maio de 20119 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: CNPJ: 
TELEFONE: EMAIL: 

 

ENVELOPE Nº 02 
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO MUNICIPIO DE RESTINGA/SP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6018/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 DATA: 21 de maio de 2019 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: CNPJ: 
TELEFONE: EMAIL: 

 

4.2 - Não serão aceitos envelopes de documentação e proposta comercial remetidos por telex, correio 
eletrônico (internet) e fac símile (Fax), devendo as empresas participantes encaminhar os envelopes 
pessoalmente ao Paço Municipal até as 14h00min do dia 21/05/2019, ou por via postal (Correios), desde 
que expedidos em tempo de serem recebidos até o horário e data retro mencionados. O(s) licitante(s) que 
no ato da abertura da sessão não tiver representante credenciado, a mesma não terá direito a lance. 
4.3 - O Município de Restinga/SP não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Setor de Compras e licitações designados 
no preâmbulo, no local, data e horários definidos neste edital. 

 

5  CREDENCIAMENTO 
5.1 - Após fechado o horário de recebimento dos envelopes de “Proposta” e “Documentação” no Paço 
Municipal, estabelecido no item 4.1, os mesmos serão encaminhados ao Pregoeiro, onde o proponente/ 
representante deverá se apresentar devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
certame e a responder pela representada. 

 
OBSERVAÇÃO: O(S) REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PROPONENTE(S) DEVERÁ(ÃO) 
ESTAR OBRIGATORIAMENTE COM OS SEGUINTES DOCUMENTOS EM MÃOS: 

 

5.2 - Apresentar cópia autenticada por tabelião de notas ou por funcionário da COPEL do estatuto ou 
contrato social e da última alteração estatutária ou contratual. 
5.3 - Documento de identificação pessoal com foto. (carteira de Habilitação, Cédula de Identidade, 
Carteira Profissional ou de Conselho de Classe, Passaporte, etc.), do represente a ser credenciado; 
5.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de mandato, apresentar declaração conforme 
o modelo do Anexo III, ou documento equivalente, ambos com firma reconhecida por tabelião de notas; 
5.5 - Declaração firmada pelo licitante ou credenciado de que atende todas as exigências de habilitação, 
obedecer modelo do Anexo V. 
5.6 - Para a concessão de tratamento diferenciado conforme determina a lei complementar 
123/2006 (caso a empresa se enquadre) deverá ser apresentado juntamente com a declaração a 
comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), poderá ser realizada através de apresentação de comprovação de opção pelo simples 
nacional ou de Declaração de enquadramento registrada na Junta Comercial Competente ou 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, ambos emitidos em prazo 
não superior a 90 (noventa) dias. 
5.7 - A Declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 
Lei Complementar 123/2006, que poderá seguir modelo constante do anexo IV, (caso a empresa se 
enquadre). 
5.8 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o pregoeiro e equipe de apoio, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais de negociação de preços e interpor recursos, enfim, de 
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes relativos a este Pregão. Neste caso, 
a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será mantido o seu preço apresentado na proposta 
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escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço ofertado. 
5.9 - Depois de credenciados, o pregoeiro passará fase de abertura dos envelopes de nº 01, ou seja, os 
envelopes contendo as Propostas Comerciais. 
 
 

6  PROPOSTAS COMERCIAIS 
6.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas 
numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa. A proposta não poderá 
apresentar emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de 
desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos demais 
licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado 
o modelo constante do Anexo II, deste edital e, deverão conter: 
6.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante e endereço 
eletrônico; 
6.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 
a entrega dos envelopes; 
6.1.3 - Prazo e forma de entrega dos objetos, conforme o estabelecido no Termo do ANEXO I; 
6.2 - Os preços propostos deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros 
ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação; 
6.3 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 
que ofertem apenas uma marca e um preço para cada item do objeto desta licitação. 
6.4 - O preço deverá estar expresso em moeda corrente nacional, constando o valor numérico em real, 
limitando-se a indicação do mesmo a dois dígitos após a vírgula, ou seja, apenas centésimos de centavos. 
Ex: R$ 11, 11. 

 

7  HABILITAÇÃO 

7.1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

7.1.1 - Habilitação Jurídica 

7.1.1.1 - Registro comercial (caso de empresa individual); 
7.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas possíveis alterações (sociedade 
comercial); 
7.1.1.3 - Cédula de identidade dos sócios que integram o contrato social ou, caso de empresa individual, 
apresentar referido documento. 
7.1.1.4 - Declaração de empregador pessoa jurídica, conforme modelo do anexo VI. 

 
7.1.2 - Responsabilidade Econômico - Financeira 

7.1.2.1 - Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente registrado na junta comercial ou 
cartório de registros competente do último exercício fiscal exigíveis. Ou, quando optante pelo simples 
nacional, apresentar a consulta pela opção no site da receita federal; 
7.1.2.2 - Certidão negativa de falência ou concordata, com data de emissão inferior a 90 dias da data de 
abertura dos envelopes de documentação (no caso de empresas com filiais, apresentar a certidão da 
matriz). 

 

7.1.3 - Responsabilidade Fiscal 

7.1.3.1 - Comprovante de inscrição e situação cadastral (CNPJ); 
7.1.3.2 - Certidão de regularidade fiscal junto à fazenda federal (certidão de tributos e contribuições 
federais e certidão de quanto à dívida ativa da união); e que inclui contribuições sociais previstas nas 
alíneas “a” até “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Nº 8.212, de 24 de Julho de 1991. 
7.1.3.3 - Certidão de regularidade fiscal junto à fazenda estadual; 
7.1.3.4 - Certidão de regularidade fiscal junto à fazenda municipal, com relação ao ISSQN, taxas e multas, 
inclusive de dívida ativa do município onde a licitante for inscrita; 
7.1.3.5 - Certidão de regularidade fiscal junto à ao FGTS; 

 
7.1.4 - Regularidade Trabalhista 
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7.1.4.1 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
7.1.5 - Qualificação Técnica 
7.1.5.1 - Atestado de capacidade técnica de pessoa jurídica emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, compatível com os itens da presente licitação; 

 

7.2 - O CRC – Certificado de Registro Cadastral poderá substituir os documentos exigidos nos itens: 
7.1.1 a 7.1.5, desde que feito previamente, ou seja, até o dia 27/03/2018, e para os licitantes já cadastrados 
a partir de 01/01/2019, deverão atualizar o seu cadastro até o dia 27/03/2018 caso os documentos estejam 
com prazos vencidos, pois o CRC está condicionado a validade de suas certidões. 
7.2.1 - O CRC – Certificado de Registro Cadastral poderá ser apresentado mesmo vencido, devendo estar 
acompanhado dos documentos/certidões atualizadas e dentro do prazo de validade, para eficácia dos 
atos. 
7.3 - Os documentos deverão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por tabelião de notas 
ou por funcionário da COPEL, desde que apresentados com antecedência ou no ato da abertura do 
envelope de habilitação durante a sessão, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial. A 
ausência ou irregularidade de qualquer dos itens acima poderá ser motivo de inabilitação do proponente. 
7.5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 
a) - se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; OU 
b) - se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) - serão válidos para a filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

 
8  SESSÃO DO PREGÃO 
8.1 - Depois de encerrado o horário de entrega e protocolo dos envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentação para Habilitação” estabelecido no item 4.1.1, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do 
PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes. 

 

8.2  CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, o Pregoeiro verificará a conformidade destas com 
os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificações e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem 
em desacordo. 
8.2.2 - Dentre as propostas aceitas, o Pregoeiro classificará em primeiro lugar a proposta de MENOR 
PREÇO (conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos 
lances verbais. 
8.2.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas apresentadas. 

 
8.3  LANCES VERBAIS 
8.3.1 - Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, decrescentes, da melhor proposta até o 
momento, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 
8.3.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 
será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 
8.4  JULGAMENTO 
8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE como determinado no Anexo I. 
8.4.2 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do(s) item(s) da(s) proposta(s) classificada(s), quanto à 
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especificação do objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
8.4.2.1 - Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado da contratação, cabendo ainda ao Pregoeiro a condição de negociação. 
8.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço 
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, cabendo ainda ao Pregoeiro 
a condição de negociação. 
8.4.3 - Depois de aceito as ofertas de MENOR PREÇO POR LOTE, serão abertos os envelopes contendo 
as documentações de habilitação dos proponentes, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
8.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
8.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, pela ordem de classificação. Verificará sua aceitabilidade 
e procederá a verificação das condições de habilitação do proponente até a apuração de uma proposta 
que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para 
o qual apresentou proposta. 
8.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido 
um melhor preço. 
8.5 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos 
licitantes. 
8.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 
Pregoeiro devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas em todos os itens, os 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolada, podendo, todavia, retê-los até o 
encerramento da licitação. 

 
9  RECURSOS 
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer; cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
9.1.1 - O Pregoeiro poderá no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, recebendo 
ou não o apelo, motivadamente. 
9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 
9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo máximo de 03 (três) dias. 
9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

 

10  HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
10.1 - Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pelo Prefeito Municipal. 
10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Prefeito Municipal procederá à homologação e determinará a contratação. 

 
11  DO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
11.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada 
vencedora será convocado para assinar o termo de compromisso de fornecimento ou instrumento 
equivalente, conforme minuta do Anexo VII e, da proposta. 
11.2 - O representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora deverá assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo máximo de 02(dois) dias, a contar do recebimento da comunicação 
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para tal, através de FAX ou correio eletrônico. 
11.3 - O compromisso de fornecimento será formalizado mediante a assinatura do termo de compromisso 
de fornecimento. 
11.4 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do termo de compromisso 
de fornecimento, ou recuse-se a assiná-la, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a 
ordem de classificação, para celebrar o contrato sem prejuízo de responder a empresa inadimplente pelas 
perdas e danos e multas estipuladas neste edital. 
11.5 - A vigência do termo de compromisso de fornecimento será de 12(doze) meses, a partir da 
assinatura do mesmo. 
11.6 - O termo de compromisso de fornecimento fica regido pela Lei n º 10.520 de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto Municipal nº 2668 de 10 de novembro de 2005 e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente 
edital. 

 

12  PAGAMENTO 
12.1 - O pagamento será efetuado com 30 dias após a finalização do evento, autorizado pela Secretaria 
requisitante, contra emissão de nota(s) fiscal(ais) e apresentação das Certidões de Regularidade exigidas 
na lei vigente na época do pagamento; 
12.2 - O pagamento será efetuado através de cheque nominal ou depósito em conta bancária pela 
Secretaria de Fazenda do Município. 

 
13  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1 - As despesas decorrentes do presente fornecimento correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias da secretaria requisitante: Ficha: 0019 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 041220002.2005 – Saldo: R$ 482.567,69; Ficha: 0064 – 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 
123610007.2011 – Saldo: R$ 182.924,87; Ficha: 0074 – 3.3.93.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica – Funcional Programática: 123610008.2012 – Saldo: R$ 359.928,30; Ficha: 0084 – 3.3.90.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas – Funcional Programática: 133920024.2027 – Saldo: 
R$ 52.920,00; Ficha 0128 – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional 
Programática: 154520011.2015 – Saldo: R$ 149.327,87; Ficha 0142 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 206060012.2017 – Saldo: R$ 19.478,77; Ficha: 0154 
– 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 278120014.2019 
– Saldo: R$ 55.670,00. 

 
14  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1 - A recusa do adjudicatário em assinar termo de compromisso de fornecimento, dentro do prazo 
estabelecido pelo Setor de Compras e Licitações, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do 
Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes 
sanções pela CONTRATANTE: 
14.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
14.1.2 - multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
14.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Restinga/SP; 
14.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo 
não superior a 5 (cinco) anos. 
14.2 - A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no 
caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou deste edital, e, em especial, 
nos seguintes casos: 
14.3 - recusa em assinar o termo de compromisso de fornecimento ou retirar o instrumento equivalente, 
multa de 2% (dois por cento) do valor total do objeto; 
14.3.1 - recusa de entregar o objeto, multa de 2% (dois por cento) do valor total; 
14.3.2 - A entrega do objeto em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, 
rendimento, multa de 2% (dois por cento) do valor total do objeto. 
14.3.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 2% (dois por cento) do valor 
do Contrato. 
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14.3.4 - Na hipótese de multas, a empresa inadimplente será notificada para recolher ao Tesouro 
Municipal no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a importância das penalidades impostas, sob pena de 
inscrição das mesmas na dívida ativa do Município e respectiva execução fiscal; em sendo possível e no 
caso de ser mantido o contrato, será facultado à Administração o recolhimento das multas por ocasião do 
pagamento, através de desconto e compensação no preço. 
14.4 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da intimação do ato. 

 
15  EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
15.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá 
também ser aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, àqueles que: 
15.1.1 - Retardarem a execução do pregão; 
15.1.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
15.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
16  DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
16.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
16.3 - É facultado ao Pregoeiro ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase do julgamento promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 
como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 
decisões. 
16.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do pregão. 
16.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no 
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
16.6 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização expressa 
da Administração. 
16.7 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
16.8 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
16.9 - Este edital não terá custos para seu fornecimento, e poderá ser retirado através do site 
www.restinga.sp.gov.br  ou na sede do Setor de Licitações sita a Rua Geraldo Veríssimo, .633 - Centro - 
Restinga  SP. 

 

RESTINGA, 06 de maio de 2019. 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.ibiraci.mg.gov.br/
http://www.ibiraci.mg.gov.br/
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: 
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA NÃO ARMADA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS E EVENTUAL 
NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
FISCALIZAÇÃO: 
- A fiscalização do termo de compromisso de fornecimento será exercida pelo Departamento de 
Comunicação Social em conjunto com a Administração, e/ou de pessoas designadas por estes, com 
atribuições específicas, devidamente designadas pelo Município; 
- Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da contratação, deverão ser prontamente 
atendidas pela Detentora do Registro de Preço, sem ônus para o Órgão Gerenciador do Registro de 
Preço. 

FORMA DE PAGAMENTO: 
- O pagamento será efetuado com 30 dias após a finalização do evento, autorizado pela Secretária 
Secretaria requisitante, contra emissão de nota(s) fiscal(ais) e apresentação das Certidões de 
Regularidade exigidas na lei vigente na época do pagamento; 
- O pagamento será efetuado através de cheque nominal ou depósito em conta bancária pela Secretaria 
de Fazenda do Município. 
As despesas decorrentes do presente fornecimento correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: Ficha: 0019 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional 
Programática: 041220002.2005 – Saldo: R$ 482.567,69; Ficha: 0064 – 3.3.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 123610007.2011 – Saldo: R$ 182.924,87; 
Ficha: 0074 – 3.3.93.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 
123610008.2012 – Saldo: R$ 359.928,30; Ficha: 0084 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas 
Jurídicas – Funcional Programática: 133920024.2027 – Saldo: R$ 52.920,00; Ficha 0128 – 3.3.90.39 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 154520011.2015 – Saldo: R$ 
149.327,87; Ficha 0142 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional 
Programática: 206060012.2017 – Saldo: R$ 19.478,77; Ficha: 0154 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 278120014.2019 – Saldo: R$ 55.670,00. 
REAJUSTE DOS PREÇOS: 
- Não haverá reajuste de preços do Termo de Compromisso de Fornecimento, visto que o prazo de 
vigência deste termo não ultrapassará a 12 meses. 
- Fica ressalvada a possibilidade de realinhamento em caso de desequilíbrio significativo do contrato, 
sobrevier em fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores e/ou 
impeditivos da execução do ajustado; ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica, extraordinária e extracontratual, devendo ser formulado pedido para a 
Comissão Permanente de Licitações e posterior apreciação pela Procuradoria Jurídica do Município. 

DA FORMA E PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
- A prestação dos serviços será de forma parcelada, de acordo com a demanda e necessidade da 
Secretaria requisitante, pelo período de 12 meses, a partir da assinatura do Termo de Compromisso. 
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LOCAL, PERÍODO E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
- Havendo a necessidade da prestação de serviços para atender a Secretaria requisitante, estes serão 
solicitados mediante requisição assinada pelo responsável imediato, onde o fornecedor receberá a ordem 
de fornecimento para a prestação dos serviços solicitado(s), obedecendo as condições de sua proposta 
adjudicada pelo Pregoeiro e homologada pelo Senhor Prefeito Municipal, podendo a Administração emitir 
ordens de fornecimentos em quantidades inferiores aos previstos originariamente, ou mesmo não emitir 
ordens de fornecimento. 
- A prestação dos serviços ora licitados deverão ser realizadas parceladamente, a critério da 
Administração e dentro do prazo de vigência do termo de compromisso de fornecimento. 

 

- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
- O início de cada evento será designado pelo responsável da Secretaria beneficiada, devendo as 
equipes contratadas e o representante da contratada estar no local do evento no mínimo com 3(três) 
horas de antecedência; 
- Havendo necessidade de realização de revistas, a contratante notificará a contratada para que as 
equipes estejam com a devida antecedência no local do evento, para não provocar tumultos e 
aglomerações; 
- As revistas pessoais serão realizadas em todas as pessoas que adentrarem nos locais dos eventos; 
- O início e término de cada evento será designado pelo responsável da Secretaria Beneficiada; 

 

- LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
- Os eventos acontecerão em local a ser definido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA-SP. 
- A prestação de serviço de Segurança Não Armada, sempre que houver necessidades, será comunicado 
ao contratado com no mínimo 7(sete) dias úteis de antecedência. 

 

- FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 
- A forma execução dos trabalhos a serem realizados terão suas definições em reuniões com os 
responsáveis das empresas contratadas e do responsável da Secretaria beneficiada; 
- Na realização de cada evento a empresa contratada ficará responsável pela entrega dos seguintes 
documentos de cada colaborador: 
* copia do RG; 
* copia do CPF; 
* foto de rosto dos colaboradores em formato digital, sendo enviada por email, 
previamente comunicado; 
* Antecedente criminal retirado no mês do evento; 
* Documento que comprove que a Policia Federal esteja ciente, quando da atuação de seguranças 
privadas; 
* Identificação e contato do responsável que vai atuar como líder no dia da prestação do serviço; 
- Os documentos relacionados acima deverão ser apresentados ao contratante em até 5 (cinco) dias 
úteis anteriores a realização do evento. 
- Todas as despesas dos Seguranças relativos à alimentação, estadia e transporte são de inteira 
responsabilidade da empresa contratada. 
- A quantidade de profissionais femininos e masculinos que atuarão em cada evento será de 
responsabilidade e determinação da contratante. 
- A Contratada sofrerá penalidade caso venha a fornecer número inferior de profissionais daquele que foi 
requisitado na ordem de fornecimento no dia do evento. 

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: Através da entrega dos envelopes de “PROPOSTA 
COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

JUSTIFICATIVA 
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- Os objetos descriminados na planilha de itens são destinados a execução de vários eventos a serem 
realizados pelo município, conforme cronograma prévio. O cronograma este que poderá sofrer alterações 
a critério da contratante. Porém, a contratada será comunicada das referidas alterações com 
antecedência. 

 
Na planilha abaixo, encontram-se relacionadas as descrições dos objetos a serem fornecidos. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
PROCESSO Nº 6018/2019 - PREGÃO N º 018/2019 - TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Dados a constar na proposta - Preenchimento pelo proponente 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA NÃO ARMADA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS E EVENTUAL 
NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
LOTE ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO MARCA QUANT UNID UNIT 

R$ 
TOTAL 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lote 01 

- - Equipe de Apoio para Segurança dos 
Eventos 

- - Equipe de apoio para prestação de serviços 
relacionados a segurança dos eventos: 

-  - Como zelar pelo bom funcionamento do local 
e principalmente pela segurança do evento. Os 
quais deverão estar devidamente trajados, 
uniformizados como segurança de forma 
refletida ou que consiga ser identificada 
visualmente a longa distância, além disso, 
todos deverão estar com uniforme numerado 
para facilitar a identificação. 

- - Os mesmos deverão trabalhar em equipe 
com os seguranças privados do evento. Todos 
sem antecedentes criminais. Todas as 
despesas relativas a alimentação, estadia e 
transporte da equipe, são de responsabilidade 
da contratada. 

- - Nota: a prestação de serviço da equipe de 
apoio para segurança será por diária. A 
contratada deverá apresentar os seguintes 
documentos abaixo após 5 dias úteis da 
entrega da ordem de fornecimento: 

- * 1 cópia do RG; 
- * 1 cópia do CPF; 
- * Antecedente criminal retirado no mês do 

evento; 
- * Identificação e contato do responsável pelo 

evento que vai atuar no dia do evento; 
- * 1 foto de rosto do colaborador em formato 

digital, a ser enviada por e-mail informado em 
momento oportuno. 

- **Os seguranças deverão ter registro na  
Polícia Federal ao tempo da realização do 
procedimento licitatório. 

 1000 Serviços   
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 estar com uniforme numerado para facilitar a 
identificação do mesmo. Todos legalizados 
pela Polícia Federal, sem antecedentes crimi- 
nais e com boa apresentação pessoal. Além 
disso, devem estar portando rádio comuni- 
cador para facilitar o contato entre todos. A 
empresa deverá ser credenciada pelo órgão 
da Polícia Federal e apresentar diploma de 
comprovação dos cursos de acordo com a lei 
vigente. Todas as despesas da equipe rela- 
tivas a alimentação, estadia e transporte da 
equipe, são de responsabilidade da contrata- 
da. 
- Nota: a prestação de serviço da equipe de 
apoio para segurança será por diária. A 
contratada deverá apresentar os seguintes 
documentos abaixo após 5 dias úteis da 
entrega da ordem de fornecimento: 
* 1 cópia do RG; 
* 1 cópia do CPF; 
* Antecedente criminal retirado no mês do 
evento; 
* Identificação e contato do responsável pelo 
evento que vai atuar no dia do evento; 
* 1 foto de rosto do colaborador em formato 
digital, a ser enviada por e-mail informado em 
momento oportuno. 
* **Os seguranças deverão ter registro na  
Polícia Federal ao tempo da realização do 
procedimento licitatório. 

     

VALOR MÉDIO GLOBAL: 189.000,00  

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias 

Prazo de Entrega: Conforme Edital 

Local e Forma de Entrega: Conforme Edital 

OBS: 

 

 

 

 

 

Empresa (Carimbo - CNPJ) 
Responsável (nome por extenso) 

CPF/RG 
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ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

Nome: 
Razão social: 
Endereço completo: 
Telefone (fax): 
Validade da Proposta (não inferior a 60 dias): 

 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N º 018/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N º 018/2019  

 
 
 
 

 
CREDENCIAMENTO 

 
 
 

 
A   empresa  ,   CNPJ   n.º  ,   com   sede   à 
  , através de seu(s) diretor(es) ou sócio(s), com qualificação 
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente 
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto ao MUNICÍPIO DE 
RESTINGA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade 
de 
Pregão Presencial n.º   /2019, Processo nº   /2019, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com 
ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 
 

Local, data. 
 
 
 
 

Assinatura e RG ou CPF do declarante. 
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ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 

Razão social: 
Endereço completo: 
Telefone (fax): 
Validade da Proposta (não inferior a 60 dias): 

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N º 018/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N º 018/2019  

 
 
 

 
DECLARAÇÃO PARA USUFRUIR DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006 

 
 
 

A empresa   , inscrita no CNPJ nº 
  , por seu representante legal o Sr. (a)   , portador da cédula 
de identidade nº   e do CPF nº    , DECLARA, sob as 
penas da Lei, para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o 
tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 

 
Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do 

Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 
 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 
 
 

Local, data. 
 
 
 
 

Assinatura e RG ou CPF do declarante. 
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ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

Razão social: 
Endereço completo: 
Telefone (fax): 
Validade da Proposta (não inferior a 60 dias): 

 
 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N º 018/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N º 018/2019  

 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO. 

 
 
 

 
A empresa  , CNPJ n.º  , com sede à 
  , declara sob as penas da lei, que até a presente data, 
inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório e que atente 
todas as exigências de habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

 
Local, data. 

 
 
 
 

  . 
Nome e RG ou CPF do Declarante 
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ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

2 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FIRMADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 
 
 
 
 

A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR A DECLARAÇÃO EM IMPRESSO PRÓPRIO, JUNTO À 
DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO ENVELOPE DA HABILITAÇÃO (Envelope n.º 02), COMO SE 
SEGUE: 
OBS: CASO TENHA SIDO FEITO O CADASTRO PRÉVIO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, TAL 
DECLARAÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA. 

 
 

 
À 
Município de Restinga/SP 

 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019  

 
 
 
 

 
A empresa ................., inscrita no CNPJ n.º................, por intermédio de seu representante legal, 

o (a) Sr (a)................... (qualificação: nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), portador da 
Carteira de Identidade RG. N.º................, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF - sob o N.º............., 
declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º8666/93, 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. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: SIM ( ) NÃO ( ). 

 
 

Local da Firma/UF, ..... de ............. de 2019. 
 
 
 
 
 

Empresa (Carimbo-CNPJ) 
Responsável (nome por extenso) 

CPF/RG 
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ANEXO VII - MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 

TERMO DE COMPROMISSO DE COMPRAS DE BENS E/OU PRODUTOS Nº XXX 
 

 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019  

 
ÓRGÃO GERENCIADOR DE REGISTRO DE PREÇOS: 
MUNICÍPIO DE RESTINGA – Rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro – CEP 14.430-000 - RESTINGA/SP - 
CNPJ 17.894.072/0001-22  

 
DETENTOR DO REGISTRO DE PREÇO: 
EMPRESA: 
ENDEREÇO: CEP: BAIRRO: CIDADE: 
FONE:   CNPJ: 
REPRESENTANTE: 

 
VIGÊNCIA: xx / xx / 201x A xx / xx / 201x. 

 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$... (...). 
 

Pelo presente Termo de Compromisso de Fornecimento que entre si fazem, de um lado o Gerenciador do 
Registro de Preço, acima identificado, e de outro lado o Detentor do Registro de Preço acima identificado, 
referente ao processo acima em epígrafe, mediante as cláusulas e condições, a seguir: 

 
I - DO OBJETO 

1.1 - O presente Termo de Compromisso de Fornecimento tem por objeto estabelecer as condições que 
disciplinarão a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS E EVENTUAL 
NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS” com fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades da secretaria requisitante, durante o período de vigência deste Termo. 
1.2 - Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições do Edital de 
REGISTRO DE PREÇOS. 
1.3 - Caberá ao Município administrar o presente TERMO, devendo para tal, nomear um Agente 
Responsável para acompanhamento dos fornecimentos realizados. 
1.4 - O Órgão Gerenciador do Registro de Preços poderá efetuar contratações junta a outros 
fornecedores, a preços inferiores aos registrados, garantida a preferência do detentor de preços 
registrados em igualdade de condições. 

 
II - DA FORMA DE ENTREGA 
2.1 - Havendo a necessidade da prestação de serviços para atender a Secretaria requisitante, estes serão 
solicitados mediante requisição assinada pelo responsável imediato, onde o fornecedor receberá  a ordem 
de fornecimento para a prestação dos serviços solicitado(s), obedecendo as condições de sua proposta 
adjudicada pelo Pregoeiro e homologada pelo Senhor Prefeito Municipal, podendo a Administração emitir 
ordens de fornecimentos em quantidades inferiores aos previstos originariamente, ou mesmo não emitir 
ordens de fornecimento. 
2.1.1 - A prestação dos serviços ora licitados deverão ser realizadas parceladamente, a critério da 
Administração e dentro do prazo de vigência do termo de compromisso de fornecimento. 
2.2 - Os eventos acontecerão em local a ser informado previamente ao contratado. 
2.3 - A realização dos eventos sempre serão comunicados ao Detentor do Registro de Preço com 
antecedência mínima de 7(sete) dias úteis. 
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2.4 - O início de cada evento será designado pelo responsável da Secretaria beneficiada, devendo as 
equipes contratadas e o representante do Detentor do Registro de Preço estar no local do evento no 
mínimo com 3 (três) horas de antecedência; 
2.4.1 - Havendo necessidade de realização de revistas, o Órgão Gerenciador do Registro de Preços 
notificará o Detentor do Registro de Preço para que as equipes estejam com a devida antecedência no 
local do evento, para não provocar tumultos e aglomerações; 
2.4.2 - As revistas pessoais serão realizadas em todas as pessoas que adentrarem nos locais dos 
eventos; 
2.4.3 - O início e término de cada evento será designado pelo responsável da Secretaria Beneficiada; 
2.5 - A forma execução dos trabalhos a serem realizados terão suas definições em reuniões com os 
responsáveis das empresas Detentoras do Registro de Preço e do responsável da Secretaria beneficiada; 
2.5.1 - Na realização de cada evento a empresa Detentora do Registro de Preço ficará responsável pela 
entrega dos seguintes documentos de cada colaborador: 
* copia do RG; 
* copia do CPF; 
* foto de rosto dos colaboradores em formato digital, sendo enviada por email: 
cultura@Restinga.SP.gov.br; 
* Antecedente criminal retirado no mês do evento; 
* Documento que comprove que a Policia Federal esteja ciente, quando da atuação de seguranças 
privadas; 
* Identificação e contato do responsável que vai atuar como líder no dia da prestação do serviço; 
2.5.2 - Os documentos relacionados acima deverão ser apresentados ao Órgão Gerenciador do Registro 
de Preços em até 5(cinco) dias úteis anteriores a realização do evento. 
2.6 - Todas as despesas dos Seguranças privado, relativos à alimentação, estadia e transporte são de 
inteira responsabilidade da empresa Detentora do Registro de Preço. 
2.7 - A quantidade de profissionais femininos e masculinos que atuarão em cada evento será de 
responsabilidade e determinação do Órgão Gerenciador do Registro de Preços. 
2.8 - A Detentora do Registro de Preço sofrerá penalidade caso venha a fornecer número inferior de 
profissionais daquele que foi requisitado na ordem de fornecimento no dia do evento. 

 

III - DA RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DO DETENTOR DO REGISTRO DE PREÇO 
3.1 - Além de suas obrigações legais, o Detentor do Registro de Preço obriga-se: 
a) - A assumir as responsabilidades por eventuais danos causados ao Município e a terceiros, em 
decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento da entrega, inclusive danos morais e materiais, 
sem nenhuma responsabilidade do Órgão Gerenciador do Registro de Preço. 
b) - Não transferir ou subcontratar, ceder ou subempreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os 
direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento, sob pena de rescisão da ata de registro 
de preços e consequente indenização. 
c) - Custear todos os encargos resultantes do fornecimento, inclusive impostos, taxas e emolumentos, 
encargos técnicos, trabalhistas, previdenciários, transporte e outros que incidirem sobre o objeto 
adjudicado. 
d) - Fornecer durante 12 (doze) meses os objetos ora licitados na forma e condições determinadas neste 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO. Atendendo a solicitação formal do setor requisitante 
através de requisição, devidamente assinada pelo agente responsável e posterior autorização de 
fornecimento do setor de compras em conformidade com o Edital e demais informações constante no 
PREGÃO N° 018/2019. 
e) - Fornecer os objetos em conformidade com o prazo e local constante na Cláusula II, sem que isso 
implique acréscimos nos preços dos objetos, os quais somente serão recebidos se estiverem em 
conformidade com as disposições do objeto licitado. 
f) - A detentora do PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO serão obrigadas a 
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste Termo. 
g) - Manter durante toda a execução/vigência do termo, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas em Edital. 

 

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇO 
4.1 - Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, o Órgão Gerenciador do Registro de Preço 
obriga-se: 
a) - A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a entrega dos objetos através da Secretária da Secretaria 
requisitante. 
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b) - Requisitar o fornecimento previsto neste TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, 
informando os dados necessários dos serviços a serem fornecidos e exigir do fornecedor o fiel 
cumprimento dos deveres e obrigações mencionados neste TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO. 
c) - Fiscalizar e acompanhar o fornecimento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte 
do Fornecedor. 
d) - Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e tributos devidos, referentes à execução 
do fornecimento. 
e) - Prestar as informações, esclarecimentos e qualquer orientação geral que venham a ser solicitado pelo 
fornecedor. 
f) - Comunicar imediatamente ao fornecedor qualquer irregularidade apresentada na prestação dos 
serviços. 
g) - Efetuar o pagamento ao Fornecedor de acordo com as condições de preço e prazo estabelecido neste 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO. 

 

V - DOS PREÇOS 
5.1 - O preço dos objetos será nos termos da ata de registro de preços, e será de conformidade com 
todas as cláusulas do Edital, sem nenhum acréscimo. 
5.2 - Os preços unitários dos objetos obtidos através do valor registrado estão inclusas todas as despesas 
concernentes ao fornecimento, tais como: preço de custo, pessoal, leis sociais, impostos, taxas, 
contribuições, fornecimento de certidões e documentos, fretes, lucro, transporte, etc. 

 

VI - DOS PAGAMENTOS 
6.1 - O pagamento será efetuado com 30 dias após a finalização do evento, autorizado pela Secretária 
Secretaria requisitante, contra emissão de nota(s) fiscal(ais) eletrônica(s) e apresentação das Certidões 
de Regularidade exigidas na lei vigente na época do pagamento; 
6.2 - O pagamento será efetuado através de cheque nominal ou depósito em conta bancária pela 
Secretaria de Fazenda do Município. 

 
VII - DA MORA 
7.1 - Ocorrendo atraso no pagamento por culpa exclusiva do ÓRGÃO GERENCIADOR DE REGISTRO 
DE PREÇOS, os créditos estarão sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do 
primeiro dia de atraso, correndo as despesas por conta da mesma dotação orçamentária do item VIII após 
o vencimento. 

 

VIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 - As despesas decorrentes do presente fornecimento correrão à conta das dotações orçamentárias da 
secretaria requisitante no orçamento vigente e do futuro: Ficha: 0019 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 041220002.2005 – Saldo: R$ 482.567,69; 
Ficha: 0064 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 
123610007.2011 – Saldo: R$ 182.924,87; Ficha: 0074 – 3.3.93.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 123610008.2012 – Saldo: R$ 359.928,30; Ficha: 0084 – 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas – Funcional Programática: 
133920024.2027 – Saldo: R$ 52.920,00; Ficha 0128 – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 154520011.2015 – Saldo: R$ 149.327,87; Ficha 0142 – 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 
206060012.2017 – Saldo: R$ 19.478,77; Ficha: 0154 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica – Funcional Programática: 278120014.2019 – Saldo: R$ 55.670,00. 

 
IX - DO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
9.1 - A vigência do termo de compromisso de fornecimento será de 12(doze) meses, a partir da assinatura 
do mesmo. 
9.2 - Entre as partes retro nomeadas e qualificadas fica ajustado o presente TERMO DE 
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, PARA ENTREGA PARCELADA. Este será regido pela Lei n º 
10.520 de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 2668 de 10 de novembro de 2005 e 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e demais normas pertinentes, nos termos 
das cláusulas e condições estabelecidas neste Termo. 
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X - DAS PENALIDADES 
10.1 - Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preços, o Órgão Gerenciador do Registro de 
Preço poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Detentor do Registro de Preço as seguintes sanções: 

a) - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
b) - multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total dos itens do termo de compromisso de fornecimento, 
por infração de qualquer cláusula contratual. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, 
devidamente atualizada até o dia do efetivo recolhimento; 
c) - suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, se o Detentor do Registro de Preço, incorrer em atrasos na entrega 
superiores a 30 (trinta) dias ou por atrasos sucessivos e não justificado ocasionado o cancelamento do 
presente termo de compromisso de fornecimento; 
d) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o poder público, enquanto perdurarem os 
motivos da punição. Podendo ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida, após o ressarcimento por parte do Detentor do Registro de Preço, dos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sansão aplicada com base no Inciso III do art. 87 
da Lei nº 8.666/93; 
10.2 - Dependendo da gravidade, as penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente. 
10.3 - As penalidades somente poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, 
devidamente justificada e comprovada a juízo do Órgão Gerenciador do Registro de Preço; 
10.4 - Outras penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e 8.883/94 e seus incisos 
a critério do Órgão Gerenciador do Registro de Preço. 

 
XI - DA SUSPENSÃO DA ENTREGA 
11.1 - O inadimplemento das condições estabelecidas neste termo de compromisso de fornecimento 
assegurará ao Município o direito de suspender definitivamente o fornecimento dos objetos, mediante 
notificação através de memorando entregue diretamente, por via postal, ou fax, independentemente da 
aplicação das penalidades previstas. 

 
XII - DA RESCISÃO 
12.1 - Constituem motivo para rescisão deste termo de compromisso de fornecimento todos os descritos 
nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93 e 8.883/94 e seus incisos, bem como todas as condições 
estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2019, que fica fazendo parte integrante do presente 
Termo de Compromisso de Fornecimento. 
12.2 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) - Descumprir as condições do Termo de Compromisso de Fornecimento; 
b) - Tiver presentes razões de interesse público. 
12.3 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
12.4 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior devidamente comprovado. 

 

XIII - REAJUSTE DOS PREÇOS 
13.1 - Não haverá reajuste de preços do Termo de Compromisso de Fornecimento, visto que o prazo de 
vigência deste termo não ultrapassará a 12 meses. 
13.2 - Fica ressalvada a possibilidade de realinhamento em caso de desequilíbrio significativo do contrato, 
sobrevier em fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores e/ou 
impeditivos da execução do ajustado; ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica, extraordinária e extracontratual, devendo ser formulado pedido para a 
Comissão Permanente de Licitações e posterior apreciação do Assessor Jurídico. 

 
XIV - DOS RECURSOS 
14.1 - Dos atos decorrentes da aplicação das cláusulas constantes deste Termo de Compromisso de 
Fornecimento, caberão recursos ao Prefeito Municipal, previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 

XV - DA FISCALIZAÇÃO 
15.1 - A entrega será objeto de controle, acompanhamento, fiscalização e avaliação pela secretaria 
beneficiada, com atribuições específicas, devidamente designado pelo Município; 

15.2 - O Município reserva-se no direito de rejeitar o(s) objeto(s), se estiver (em) em desacordo com os 
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termos do PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2019, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019 e presente 
Termo de Compromisso de Fornecimento; 

15.3 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Termo de Compromisso de 
Fornecimento deverão ser prontamente atendidas pelo Detentor do Registro de Preço, sem ônus para o 
Órgão Gerenciador de Registro de Preços. 

 
XVI - DOS TERMOS DO EDITAL 
16.1 - Integram-se o presente termo de compromisso de fornecimento todos os termos do Edital de 
Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019. 

 

XVII - DA VALIDADE 
17.1 - O presente termo de compromisso de fornecimento somente terá validade depois de assinado pelo 
Prefeito, pela Secretária da Secretaria requisitante e pelo representante da empresa contratada e 
devidamente publicado nos termos da Cláusula XVIII. O presente termo regula-se ainda pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 

 
XVIII - DA PUBLICAÇÃO 
18.1 - Incumbirá ao Órgão Gerenciador de Registro de Preços, providenciar a publicação do resumo deste 
Termo de Compromisso de Fornecimento, nos órgão de publicação ou por afixação nos termos do art.92 
da Lei Orgânica no prazo da lei. 

 
XIX - DO FORO 
19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, para as interposições de toda e 
qualquer ação oriunda da interpretação dos termos do presente Termo de Compromisso de Fornecimento, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo de Compromisso de Fornecimento, 
em 02(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, para 
que surtam todos os efeitos legais. 

 
RESTINGA SP, XX DE XXXXXXXX DE 2019. 

 
 

 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

O Município de RESTINGA, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL de acordo com a Lei nº 
10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2668 de 10 de novembro de 2005 e subsidiariamente 
pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e demais normas pertinentes, no seguinte teor: 

 
1º) OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS E EVENTUAL 
NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS”. 

 
2º) PROPOSTA: O recebimento das propostas será até as 14h00min do dia 21 de maio de 2019 no Paço 
Municipal à Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro e abertura será às 14h00min do mesmo dia, no Setor 
de Licitação à Rua Geraldo Veríssimo, 633 - CENTRO - RESTINGA-SP. 

 

 

RESTINGA, 06 de maio de 2019. 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 


