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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2020 

PROCESSO Nº 6002/2020 

 

PREÂMBULO 

 

Pregão Presencial n° 002/2020 

Processo nº 6002/2020 

Entidade Promotora: Município de Restinga – Estado de São Paulo 

Equipe de Apoio e Pregoeira nomeados pela Portaria Municipal nº. 655/2020. 

Pregoeira: Paula Teixeira Gonçalves 

Pregoeiro Substituto: Vagner Luiz Pinto 

Equipe de Apoio: Lauane Clemente Lima. 

 

Data de Emissão: 05 de fevereiro de 2020. 

Data de Abertura: 26 de fevereiro de 2020. 

Horário: 08:00 horas 

 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Restinga – SP, no uso 

legal de suas atribuições, através do Departamento Municipal de Licitações e 

Contratos, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o Registro de Preços para 

a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, a realizar-se no Departamento de Licitações e Contratos - na Prefeitura 

Municipal de Restinga, sito na Rua Geraldo Veríssimo – Centro, Restinga - SP, CEP: 

14.430-000, fone/fax: (16) 3143-1600, cujo processo e julgamento serão realizados de 

acordo com os procedimentos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 

10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e com o descrito neste Edital. 

 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 

deverão ser entregues a(o) Pregoeira(o) até às 08:00 horas do dia 26 de fevereiro 

de 2020, na Prefeitura Municipal de Restinga, com endereço supramencionado, no 

Departamento de Licitações e Contratos. 

 

1. OBJETO 

O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

conforme as disposições deste Edital. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. Após a homologação da presente licitação, será assinada uma ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS entre as partes, conforme Anexo X, válida por 12 (doze) 
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meses. 

O Município poderá se entender necessário, convocar as empresas registradas para 

assinatura de contrato, conforme modelo contido no Anexo XI, após a assinatura da 

Ata de Registro de Preços. 

2.2. É facultado ao Município, quando a proponente vencedora não atender à 

convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada em até 20 

(vinte) dias após a homologação da licitação, nos termos supramencionados, dentro 

do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de 

classificação. 

2.2.1 A critério do Município, quando a quantidade oferecida pelo primeiro colocado 

não atender a demanda do objeto pretendido, poderão ser registrados outros preços, 

desde que justificada e comprovada a vantagem desse procedimento e que tais preços 

sejam inferiores aos preços máximos admitidos nesse Edital (Anexo I). 

 

3. DAS PENALIDADES 

3.1 Dos casos passíveis de penalização: 

Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, os 

participantes dessa licitação estarão sujeitos a penalidades, garantida a prévia defesa 

no respectivo processo, em decorrência das seguintes hipóteses: 

a) Recusa injustificada à assinatura do instrumento de registro (ata – Anexo X), no 

prazo estabelecido no subitem 2.2 desse edital; 

b) Recusa em celebrar o contrato ou retirar o instrumento substitutivo, quando 

convocado para tal. 

3.2 Das Sanções 

Em qualquer uma das hipóteses anteriormente elencadas, estará o faltoso sujeito às 

seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com esse Município, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação, perante o Município, que será concedida sempre que o faltoso ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção 

aplicada. 

3.2.1 A sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito 

Municipal, sendo facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 

dois anos de sua aplicação, sendo que da decisão final decorrerá imediata 

comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 17. 

3.3 Da aplicação das penalidades: 

As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial. 
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3.4 Da aplicação das multas: 

Incorrendo o licitante numa das hipóteses descritas nas alíneas “a” e “b” do subitem 

3.4.1 será sancionado com a multa de 1% (um décimo por cento) do valor proposto 

pelo faltoso, considerando-se a quantidade total pretendida do item. 

3.5. Da Cumulatividade 

3.5.1. A aplicação da penalidade “multa” não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e venha a aplicar, cumulativamente, as sanções previstas 

no subitem 3.2, alíneas “c” e/ou “d”. 

3.6 – Da extensão das penalidades 

As sanções dispostas nas alíneas “c” e “d” do subitem 3.2 poderão ser também 

aplicadas àquelas que, em razão dos contratos regidos pela Lei 8.666/1993: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; e 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Esta licitação está aberta a todas as empresas que se adequarem ao ramo de 

atividades pertinentes ao fornecimento do objeto do presente certame e que atendam 

as condições exigidas para habilitação neste Edital e seus anexos, correndo por sua 

conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, 

não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos. 

4.1.1. Alternativamente, as licitantes poderão substituir os documentos de 

habilitação, nos termos dos itens 10.6.1, 10.6.2 e 10.6.4, através da apresentação 

da Certidão de Cadastro no Cadastro de Fornecedores do Município de Restinga. 

4.1.1.1. Neste caso, para participar do presente Pregão, as licitantes que não 

estiverem inscritas no Cadastro de Fornecedores do Município e que quiserem se 

cadastrar, deverão providenciar o seu Cadastramento, junto a esse Órgão, no mínimo, 

03 (três) dias úteis antes da data designada para o recebimento da proposta. 

4.1.1.2. As empresas que já estiverem inscritas no Cadastro de Fornecedores da 

Prefeitura Municipal de Restinga–SP, deverão providenciar a revalidação/atualização 

de documentos inerentes à documentação obrigatória, também no mínimo de 03 (três) 

dias úteis antes da data designada para o recebimento da proposta junto à divisão de 

cadastros ou apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão 

do PREGÃO, a qual deverá constar no envelope 02. 

4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 

quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
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suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, 

Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, 

conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição; e, 

d) Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um 

representante, o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a 

respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio 

de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta 

de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo – Anexo 

VIII). 

5.2. Os documentos mencionados no Item anterior, inclusive o documento de 

identificação do representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias 

autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a 

devida autenticação pela Equipe do Pregão; 

5.2.1. O credenciamento (Modelo – Anexo VIII), deverá ter reconhecida em cartório 

a assinatura do representante legal. 

5.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 

credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular; neste último 

caso mediante apresentação do ato constitutivo da Empresa, para identificação 

daquele que outorgou os poderes ao seu representante. Tanto o instrumento público 

como o particular deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, 

inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e 

notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao 

certame. 

5.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 

proprietário, deverá comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

5.5. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa 

devidamente credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com 

poderes específicos, salvo por caso fortuito ou força maior. 

5.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2 e 5.3. não 

implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o 

representante de se manifestar na apresentação de lances verbais e demais fases do 

procedimento licitatório. 

5.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 

separadamente dos envelopes de números 01 e 02. 

 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
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Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em 

conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 

preâmbulo do presente edital. 

6.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) 

Empresa(s) licitante(s) entregará(ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de 

preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento a 

admissão de novos licitantes. 

6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as 

seguintes informações: 

 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE RESTINGA-SP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0    /20   . 

RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DA PROPONENTE 

 

6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu 

exterior, as seguintes informações: 

 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE RESTINGA-SP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0    /20   . 

RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DA PROPONENTE 

 

6.4.1 A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para 

desclassificação do licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega. 

6.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o 

Envelope 02 - Documentos de Habilitação. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via impressa, 

obrigatoriamente na ordem que se encontram os itens, poderá ser utilizado o 

Formulário Padrão de Proposta (ANEXO II), deverá ser redigida com clareza em língua 

portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 

sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última 

folha e rubricada nas demais, pelo representante legal da licitante. 

7.2. Na Proposta de Preços deverão constar: 

7.2.1. Razão social da licitante, no do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax 

para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), número da conta corrente, 

agência e respectivo Banco; 

7.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

7.2.3. Uma única cotação, com preço unitário e total global, em moeda corrente 

nacional, expressos em algarismos, sem previsão inflacionária e a marca do produto 
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cotado. Em caso de divergência entre o valor unitário e total, será considerado o 

primeiro; bem como a marca do produto ofertado; 

7.2.4. No caso do preço unitário, serão aceitas até 02 (duas) casas decimais após a 

vírgula, e na hipótese de apresentação de preços com mais de 02 (duas) casas 

decimais, o Pregoeiro e Equipe de Apoio desprezará todos os valores a partir da 3ª 

(terceira) casa decimal, inclusive, refazendo o cálculo para efeito de julgamento. 

7.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, 

tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, transporte, bem como a 

entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos; 

7.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 

ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 

caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 

inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 

qualquer título, devendo o(s) produto(s) ser(em) fornecido(s) sem ônus adicionais; 

7.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

7.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e 

exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

7.7. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos 

que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 

7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e 

exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

7.9. As entregas dos itens deverão ser realizadas, conforme ordem de 

fornecimento devidamente emitida por pessoa designada para este fim, devendo 

ocorrer nas datas, horários e locais estipulados na Ordem de Fornecimento, 

ocasião em que será recebida e conferida por funcionário responsável, o qual 

emitirá comprovante de recebimento. 

7.10. Superadas todas as fases, consumada a adjudicação do item com a competente 

homologação e procedida a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a(s) 

empresa(s) registrada(s) obrigar-se-ão ao fornecimento dos itens cotados em suas 

propostas de preços durante o prazo de sua vigência, sempre que os pedidos forem 

realizados; 

7.10. Prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a 

contar da sua assinatura. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

8.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e equipe 
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de apoio; 

8.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 

preço global; 

8.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente. 

8.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os 03 (três) autores das ofertas com 

preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais 

e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

8.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 

anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus 

autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam seus preços ofertados na 

proposta escrita; 

8.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no 

disposto nas sessões 7.5 e 7.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 4º do Decreto 

Federal 3.555/2000, ou seja, em favor da ampliação da disputa entre os interessados 

em fornecer o objeto deste edital. 

8.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à 

ordem dos lances verbais. 

8.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; 

8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

8.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 3 deste Edital; 

8.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender as 

necessidades da administração o pregão será validado e passará para a fase seguinte; 

8.11. Declarada encerrada a etapa competitiva, e ordenadas às propostas ao 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito; 

8.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 

das suas condições habilitatórias; Constatado o atendimento das exigências fixadas 

no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do 

certame; 

8.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo 

o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame; 

8.14. Nas situações previstas nos subitens 8.10, 8.11 e 8.14, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
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8.15. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela 

equipe de apoio e pelos licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito. 

8.16. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado 

pelo Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos 

e conteúdo, ficando precluso o direito de recurso. 

8.17. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão preferência de 

contratação em caso de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.18. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada, nos termos do § 2º, do artigo 

44, da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.19. Em caso de empate, a Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte mais 

bem classificada poderá, na sessão pública de julgamento das propostas, sob pena de 

preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, tudo nos 

termos do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

9. DA NEGOCIAÇÃO 

9.1. Na ocasião dos registros de preços, poderá haver a negociação direta, 

buscando-se a obtenção de um melhor preço a ser registrado. 

 

10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

10.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os 

requisitos relativos à: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-

financeira; regularidade fiscal e trabalhista e documentação complementar. 

10.2 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, qualificação 

técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal deverão se encontrar 

dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de Habilitação). 

10.3 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos 

apresentados, mediante diligência via on line, caso haja divergências entre o 

documento apresentado e o verificado, prevalecerá às informações on line. 

10.4 OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER AUTENTICADOS 

POR CARTÓRIO COMPETENTE. 

10.5 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 4º 

do Decreto Federal 3555/20001. 

 
1 Art. 4º. A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos 
princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo 
preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. 
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10.6 As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de 

Habilitação), os documentos abaixo relacionados, em plena validade: 

10.6.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; e 

d) 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. 

10.6.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

(mobiliário) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, 

mediante a apresentação das seguintes certidões: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 

de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Contribuições 

Previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei, por meio da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do 

FGTS);. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva de Débitos 

Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei n°. 12.440/2011 e à 

Resolução Administrativa TST n°. 1470/2011; 

10.6.3 Relativos à Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de Atestado(s) de desempenho anterior(es) de atividades pertinentes 

e compatíveis com o objeto desta licitação, fornecido por pessoas de direito público 

ou privado, contendo o nome e o cargo do signatário do órgão ou empresa ao qual se 

destinou o objeto licitado descrevendo o fornecimento, o prazo de contratação, a 

qualidade do serviço executado e a inexistência de qualquer fato que a desabone. 

 
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 
a finalidade e a segurança da contratação. 
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10.6.4 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) atestado de capacidade técnico-operacional emitido por empresa ou ente público, 

compatível em características com o objeto da licitação, conforme modelo anexo XII. 

10.7 Substituição de documentos: 

e) a) Fica isento da apresentação das documentações relacionadas nos itens 10.6.1, 

10.6.2 e 10.6.4, o licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. 

emitido pela Prefeitura Municipal de Restinga, devendo ser observado o prazo de 

validade dos documentos constantes no cadastro na data do presente Pregão, dando 

conta da obediência das exigências do artigo 27, combinado com o artigo 37 da Lei 

Federal n.º 8666/93, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a 

documentação atualizada e regularizada nos termos deste Edital. É assegurado ainda 

aos demais licitantes o direito de acesso aos documentos constantes do C.R.C. na fase 

de recurso. 

10.8 Documentação Complementar: 

a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual n°. 42.911, de 06.03.98. 

10.9 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada 

pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que: 

a) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e 

tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de 

dificuldade da entrega (conforme modelo anexo III); 

b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal 

(conforme modelo anexo IV); 

c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 

na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo V); 

d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da 

Lei 8666/93. (conforme modelo anexo VII); 

10.9. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do artigo 

43, da Lei Complementar nº 123/20062. 

 
2 Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
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10.10. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada 

pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas 

da lei (Anexo IX); 

10.10.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior aos 

limites estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006; 

10.10.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, 

ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta nos limites 

estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

presente edital. 

11.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnações do 

presente edital deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de 

licitações, em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas. 

11.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro 

horas) e informar. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual período, que começará a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro 

ao vencedor. 

12.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

12.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.5. O resultado do recurso será divulgado na Imprensa Oficial. 

12.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

12.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 

da licitação ao licitante vencedor. 

 

13. DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

13.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado. Os fornecedores registrados serão 

 
regularidade fiscal etrabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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convocados para negociação do novo valor. 

 

14. DOS PRAZOS 

14.1. Do prazo para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1.1. Fica estabelecido o prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da homologação 

desta licitação pelo Prefeito Municipal, para convocação dos vencedores da presente 

licitação para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

14.2 A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar 

de sua assinatura. 

14.3 A prestação do serviço deverá ocorrer no Pátio da Prefeitura Municipal de 

Restinga, localizado na Rua xxx, nº. xxx, Centro, Restinga – SP, mediante a emissão 

de Ordem de Serviço ou de Fornecimento, emitida pelo Departamento de 

Transportes do Município, a qual deverá ser anexada à Nota Fiscal referente ao 

serviço, sob pena de não pagamento. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto, 

com a apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

 

16. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16.1. O preço total da presente licitação é de R$39.380,88 (trinta e nove mil 

trezentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos). 

16.2. Por força do art. 9º., parágrafo único do Decreto Municipal nº. 243/2019, não é 

necessário indicar dotação orçamentária em licitação para Registro de Preços 

 

17. DO CONTRATO A SER CELEBRADO 

17.1 Do compromisso e da celebração do contrato específico. 

17.2 Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO 

o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência os pedidos realizados, 

quando então será celebrado o CONTRATO específico para tal, estabelecendo 

quantidades, prazo de entrega, etc. 

17.3. Como condição para a celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá 

manter as mesmas condições de habilitação. 

17.3.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá ser substituído pela Nota 

de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93. 

17.4. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor 

deverá estar com a documentação obrigatória válida, perante, à Fazenda Federal, à 

Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

17.5. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular 

do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, 

para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis. 
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17.6. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 

17.6.1. Após a homologação da licitação e assinatura da Ata de Registro de Preços, 

retirar a Nota de Empenho ou assinar eventual termo de contrato no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal; 

17.6.2. O serviço deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da 

Ordem de Serviços pela Administração, devendo seu prestador emitir a nota 

mensalmente, todo dia 20 de cada mês; 

17.6.3. Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 

notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste 

Edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade; 

17.7. Caso o REGISTRADO não apresente situação regular no ato da assinatura do 

contrato, serão convocados os demais registrados para celebrá-lo, observada a ordem 

de classificação, respeitados os preços por ele oferecidos. 

17.8. Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será 

retomada na fase em que ocorreu a adjudicação do então vencedor. O Órgão se 

obriga, nos termos previstos neste edital a: 

17.9. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade 

e condições estabelecidas neste edital; 

17.10. Os produtos serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses: 

17.11. Nota fiscal com quantidades e especificação dos requisitos em desacordo com 

o discriminado na proposta de preços emitida pela proponente vencedora; 

17.12. Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso. 

17.13. O recebimento definitivo dar-se-á pelo Departamento de Compras do 

Município, após a verificação do cumprimento das especificações dos produtos, nos 

termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária. 

17.14. A Ata de Registro de Preços e a minuta dos contratos formalizados serão 

publicados na Imprensa Oficial. 

 

18. EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 

18.1 Os serviços deverão ser executados no Paço Municipal, localizado na Rua 

Geraldo Veríssimo, 630, Centro, Restinga - SP, correndo por conta da Contratada as 

despesas com transporte de funcionário, alimentação, tributos e encargos trabalhistas 

e previdenciários, decorrentes da execução do objeto desta licitação; 

18.1.1 O início da execução dos serviços deverá ocorrer a partir da data de 

recebimento pela Contratada da Ordem de Serviço/Fornecimento. 

18.1.2 SUPRIMIDO. 

10.1.3 Os serviços que houverem de ser executados fora da garagem do Município 

serão, obrigatoriamente, acompanhados por servidor público do Município, 

especialmente designada para a fiscalização da prestação dos serviços, ficando, 

determinado que serviços realizados sem a presença do servidor não serão aceitos e 

pagos. 

10.2 Os serviços efetivamente realizados e medidos, conforme disposições 

estabelecidas na cláusula segunda do contrato serão recebidos pela Comissão de 
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Fiscalização que expedirá os Atestados de Realização dos Serviços; 

10.2.1 Somente serão recebidos os serviços se estiverem plenamente de acordo com 

as especificações deste Edital e seus anexos. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 

edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 

8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 

a) Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento); 

b) A partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo 

primeiro) dia de atraso. 

19.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a administração municipal poderá, 

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor adjudicado. 

19.3. Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente; 

se recusar a assinar eventual termo de contrato, ou se não apresentar situação regular 

no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes 

penalidades: 

19.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

19.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a administração municipal, por prazo de até 02 (dois) anos, e, 

19.3.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

19.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual 

período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

19.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente 

descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste da 

administração municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 

sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente 

para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda, proceder à 

cobrança judicial da multa. 

19.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 

administração. 
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20. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1. O objeto desta licitação será recebido provisório e definitivamente, em 

parcelas, mediante pedidos representados por Nota de Empenho, através de atestado 

passado pela unidade destacada pela Contratante. 

20.2. A(s) detentora(s) da(s) Ata(s) de REGISTRO DE PREÇOS desta licitação, se 

comprometem a executar o objeto licitado nos termos do Plano de Trabalho (Anexo I) 

deste Edital. 

20.3. A entrega do produto correrá por conta e risco da contratada. 

20.4. O local, prazo e horários de entrega poderão ser alterados de acordo com as 

necessidades da Administração. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. É facultada o Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

21.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

21.2.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento 

e da Nota de Empenho. 

21.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório. 

21.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

sua proposta e o Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o 

dia, hora e local definidos, e, republicado na Imprensa Oficial. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- 

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

21.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança 

do futuro contrato. 

21.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, 

o Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO. 

21.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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21.10. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, 

da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

21.11. São partes integrantes deste Edital: 

a) ANEXO I - Termo de Referência – Especificação Técnica; 

b) ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços; 

c) ANEXO III - Modelo de Declaração; 

d) ANEXO IV - Modelo de Declaração; 

e) ANEXO V – Modelo de Declaração de Fato Superveniente; 

f) ANEXO VI - Modelo Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

g) ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 18 anos; 

h) ANEXO VIII - Modelo de Carta de Credenciamento; 

i) ANEXO IX – Modelo de Declaração de ME ou EPP; 

j) ANEXO X – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

k) ANEXO XI – Minuta de Contrato; 

l) ANEXO XII – Modelo Atestado de Capacidade Técnico. 

 

 

 

Restinga-SP, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 

Prefeito Municipal  
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PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste Projeto Básico a prestação de serviços de assessoria e 

consultoria na área de Administração Pública. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. CONTEXTO DO TRABALHO E JUSTIFICATIVA 

 

Restinga é um município de pequeno porte I, distante da Capital, São Paulo, em 

415Km, situado ao norte do Estado de São Paulo, limita-se com Franca, Batatais e São 

José da Bela Vista. O município conta com extensão territorial de 245,599 km² pelo 

IBGE (2010) e 246,92 km² de acordo com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano 

(2013), possuindo expressiva área rural. 

Tem sua origem histórica, como outros municípios, motivada pelos ciclos econômicos 

no início do século XIX. Foi por muito tempo, Distrito de Franca, criado com a 

denominação de Restinga, pela Lei Estadual no 1266, de 28 de outubro de 1911, 

pertencendo ao Município de Franca por várias décadas. 

A cidade de Restinga foi elevada à categoria de município, com esta denominação, 

através da Lei Estadual nº 8092, em 28 de fevereiro de 1964, desmembrando de 

Franca, tendo sua instalação se realizado no dia 03 de abril de 1965. 

De acordo com o IBGE (2016), a estimativa populacional atual de Restinga é de7.384 

pessoas, demonstrando um crescimento de 12,1%, em relação ao número de 

habitantes, registrado no censo IBGE [2010] que era de 6.587 pessoas, havendo um 

aumento de 797habitantes no período. 

Apesar do IBGE (2016) informar o número de habitantes atual, não apresenta dados 

sobre a divisão por faixa etária. Assim, os dados do quadro de n. 1, abaixo, mostra a 

estrutura etária, de 1991 a 2010, da População do Município - Restinga – SP, tendo 

por base os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013). 

 

Quadro 1 - Estrutura Etária da População - Município - Restinga – SP 

Estrutura Etária 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 anos 1.677 38,05 1.772 31,73 1.760 26,72 

15 a 64 anos 2.566 58,23 3.554 63,65 4.413 67,00 

População de 65 anos 

ou mais 

164 3,72 258 4,62 414 6,29 

Taxa de 

envelhecimento 

3,72 - 4,62 - 6,29  

Fonte: PNUD, Ipea e FJP apud Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013). 
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Outra questão relativa à população, e que pode ser considerado um fator de 

crescimento populacional foi a instalação de um Acampamento que resultou no 

Assentamento de 101 famílias, incialmente, ocorrendo um aumento gradativo de 

mais 58 famílias, totalizando 158.  

O assentamento se deu na Fazenda Estadual da Boa Sorte, teve sua ocupação em 

01/01/1998, com 98 famílias oriundas do munícipio de Restinga, Franca e região. Este 

foi o primeiro assentamento concluído em 09 meses, em outubro de 1998 foi 

concretizado a liberação dos lotes beneficiando 101 famílias e no mês de maio de 1999 

efetivou o assentamento com 159 famílias assentadas. 

Atualmente conta com 760 pessoas morando no assentamento com cerca de 180 

idosos, os lotes em média tem 7,5 alqueires, sendo uma área total de 3.260 alqueires 

com 2800 de área agricultável e 460 área de reserva. 

O município recebeu outro grupo de acampamento em 2013, às margens da Rodovia 

que liga Restinga a Franca, inicialmente com 60 famílias. Atualmente, possui 32 

famílias cadastradas para se beneficiarem do assentamento, onde sete famílias 

possuem crianças. Estão aguardando das autoridades a finalização do processo de 

concessão de terras. 

Portanto, Restinga vem passando por um processo de elevação em seu número de 

habitantes pelo vinda desses grupos/famílias, que lutam pela terra e pela reforma 

agrária, sendo esta mais uma questão que merece atenção das políticas sociais 

públicas, uma vez que são famílias que chegam desprovidas de atenções básicas, nas 

diversas áreas. 

Pelo IBGE (2016), em 2015, o salário médio mensal de 22.2% dos trabalhadores era 

em torno de 2,4 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 1605 pessoas. Por outro lado, o município contava com 32,5% 

população trabalhadora com um salário médio mensal com rendimento nominal per 

capita de até ½ salário mínimo, representando 2.140 trabalhadores. 

Segundo ainda o IBGE (2016), o fato de o município possuir 32.5% da população 

nessas condições, o coloca no ranking estadual, na posição 254 de 645 dentre as 

cidades do estado e na posição 4160 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

No que se refere à Educação, segundo dados do IBGE, em 2010, a taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) registrou 98,6%. Ainda de acordo com o 

IBGE (2016), em 2015, os alunos dos anos inicias (ensino fundamental) da rede pública 

da cidade tiveram nota média de 5.1 no IDEB. E, jános anos finais do ensino 

fundamental, essa nota cai para 4.7. Na comparação com cidades do mesmo estado, 

a nota dos alunos dos anos iniciais colocava Restinga na posição 613 de 645. Em 

relação a nota dos alunos dos anos finais, a posição do município é a de 416 dos 645 

municípios do Estado. 

O registro de matrículas no ensino fundamental em [2015], foi de1.138 crianças e no 

ensino médio, 303 matrículas. O município conta com 2 escolas de ensino 

fundamental, municipal, e 1 de ensino médio, estadual, não contando com nenhuma 

escola privada. 
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De acordo como PNUD, Ipea e FJP apud Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 

(2013), no que se refere às crianças de 5 a 6 anos na escola, a frequência é de 96,47%, 

em 2010, demonstrando que há 3,53% de crianças nessa faixa etária fora da escola, 

demandando uma investigação a fim de identificar essas crianças. No mesmo ano, a 

proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental era de 85,49%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino 

fundamental completo registrou 70,94%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com 

ensino médio completo foi de 39,84%. Entre 1991 e 2010, essas proporções 

aumentaram, respectivamente, em 64,93 pontos percentuais, 39,91 pontos 

percentuais, 55,41 pontos percentuais e 36,59 pontos percentuais. 

Ainda de acordo como PNUD, Ipea e FJP apud Atlas de Desenvolvimento Humano do 

Brasil (2013), em 2010, 90,77% da população de 6 a 17 anos do município estavam 

cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série, índice 

elevado visto que a Política Nacional de Educação estabelece que até 2020, 100% de 

crianças e adolescentes devem estar cursando e terminando o ensino fundamental e 

médio dentro das respectivas faixas etárias. Em 2000 eram 81,93% e, em 1991, 

79,38%. Percebe-se, portanto que houve elevação substantiva no percentual de 

crianças e adolescentes com defasagem idade-série nos últimos 20 anos. 

 Já em relação aos jovens adultos de 18 a 24 anos, 9,85% estavam cursando o ensino 

superior em 2010. Em 2000 eram 5,07% e, em 1991, 0,00%. Nota-se crescimento 

expressivo de inserção de jovens no ensino superior, mas apesar disso, ainda se 

registra um percentual muito baixo de jovens no ensino superior. 

Em 2014, de acordo com o IBGE, Restinga tinha um PIB per capita de R$ 18.934.52. 

Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 376 dos 645 

municípios do Estado. Já na comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação 

era de 1909 dos 5570. Em 2015, o município contou com 91.5% do seu orçamento, 

de recursos oriundos de fontes externas, contando com baixíssima arrecadação 

própria. Em termos econômicos, em comparação às outras cidades do estado, estava 

na posição 86 de 645 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 1797 

de 5570. Nota-se portanto, que o município depende de orçamentos estaduais e 

federais para cofinanciar as políticas sociais públicas que deve ser ofertada à 

população. 

De acordo com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2010), o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipalera0,705, considerado alto, pois a Faixa do IDHM 

alto é entre 0,700 e 0,799, sendo medido pelos componentes renda, longevidade e 

educação. 

Restinga, em 1991, o componente renda era de 0,589; em 2000 foi de 0,611 e em 

2010 passou para 0,664. O componente longevidade, em 1991 era 0,688; em 2000 foi 

de 0,782 e 0,826 em 2010. Já o componente educação, em 1991 era muito baixo, 

0,209, passando para 0, 499 em 2000 e subindo para 0,639 em 2010. Nota-se que o 

componente mais baixo do IDHM registrado durante o período foi Educação e o mais 

expressivo, a longevidade que encontra-se acima das expectativas e que eleva o IDH 

do Município à categoria “alto”, uma vez que os demais componentes são 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 

- Estado de São Paulo - 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga – SP CEP: 14.430-000 
Telefone: (16) 3143-1172 | www.restinga.sp.gov.br 

considerados baixos. Portanto, a dimensão que mais contribui para o IDHM de 

Restinga é Longevidade, com índice de 0,826, seguida de Renda, com índice de 0,664, 

e de Educação, com índice de 0,639, conforme mostra o quadro número 2, abaixo.  

 

Quadro 2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - 

Município - Restinga – SP 
IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,209 0,499 0,639 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 15,85 37,87 48,61 

% de 5 a 6 anos na escola 31,54 92,00 96,47 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR 

SERIADO ou com fundamental completo 

45,58 72,78 85,49 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 15,53 44,18 70,94 

% de 18 a 20 anos com médio completo 3,25 19,73 39,84 

IDHM Longevidade 0,688 0,782 0,826 

Esperança de vida ao nascer 66,30 71,90 74,55 

IDHM Renda 0,589 0,611 0,664 

Renda per capita 312,9 358,64 499,24 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP apud Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013). 

A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

140,00 (valores de agosto de 2010), passou de 27,16%, em 1991, para 19,34%, em 

2000, caindo para 8,20%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois 

períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,42, em 1991, 

para 0,44, em 2000, e para 0,38, em 2010.Portanto, a renda per capita média de 

Restinga cresceu 59,54% nas últimas duas décadas, pois em1991 era de R$ 312,92, 

em 2000, passou para R$ 358,64, e em 2010, para R$ 499,24. Essas informações 

podem ser melhor visualizadas no quadro de n. 3 abaixo. 

 

Quadro 3 - Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Restinga – SP 

 1991 2000 2010 

Renda per capita 312,9  358,64 499,24 

% de extremamente pobres 1,58  3,77 3,51 

% de pobres  27,16 19,34  8,20 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP apud Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013). 

O quadro 3, acima, apresenta informações sobre renda, pobreza e desigualdade. 

Apesar da elevação do per capita no período e da diminuição de percentual de 

pessoas pobres no município, ainda assim, pode-se considerar que o número de 

pessoas empobrecidas, com renda de ½ salário mínimo é alto, havendo necessidade 

desse público recorrer às políticas públicas para complementar as suas necessidades. 

Por outro lado, registra-se crescimento significativo no percentual dos extremamente 

pobres nesse mesmo período que em 1991 era de 1,58% passando para 3,77% em 

2000, e em 2010, houve ligeira queda, porém, registrou um percentual ainda de 3,51% 

de pessoas extremamente pobres, com per capita menor de R$ 70,00, o que 

representa haver no município, aproximadamente 231 pessoas nessas condições. 
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Outro dado importante que apresenta o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 

(2013), em relação ao município, e que merece análise, é o componente IDHM 

Educação, da população adulta, de 18 a 24 anos e enquanto indicador de escolaridade 

com o ensino fundamental completo. Segundo a referida fonte, esse indicador carrega 

uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de menor 

escolaridade, pois, entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 37,87% para 

48,61%, no município, e apesar de estar abaixo dos índices nacionais, que foi de 

39,76% para 54,92%,no mesmo período, ainda assim, é um indicador que mostra um 

alto índice de pessoas adultas com baixa escolaridade, ou seja, que contam apenas 

com ensino fundamental, ocorrendo inclusive aumento expressivo, representando 

quase metade da população em 2010 nesta respectiva faixa etária. Esse índice 

demonstra a dificuldade da população em concluir o ensino médio tornando-se um 

aspecto que desfavorece a inserção do jovem no mercado de trabalho. Nota-se, 

portanto, que esta é uma realidade que atinge quase metade da população entre 18 e 

24 anos que possui apenas ensino fundamental, no município, o que requer repensar 

estratégias de estímulo e incentivo de permanência dos jovens na Escola, pelo menos 

para concluir o ensino médio. 

Com relação à população municipal de 25 anos ou mais de idade, em 2010, 11,58% 

eram analfabetos, 41,66% tinham o ensino fundamental completo, 24,13% possuíam o 

ensino médio completo e 6,14%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais 

são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27% (ATLASBRASIL, 2013), 

estando portanto, abaixo das expectativas do país no que se refere ao ensino médio e 

superior. 

Pelo CADÚNICO (2017), em Restinga o total de famílias inscritas no mesmo, 

em agosto de 2017 era de 1.177 dentre as quais: 

• 312 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

• 191 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 

• 457 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo; 

• 217 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

Através do Cadúnico, as famílias são habilitadas ao Programa Bolsa Família (PBF) e 

este beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas neste Cadastro. No 

mês de setembro de 2017, beneficiou 366 famílias, representando uma cobertura de 

102,8 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios 

com valor médio de R$ 188,58 e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 69.022,00 no mês. 

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base 

no bimestre de maio de 2017, atingiu o percentual de 98,9%, para crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 464 alunos acompanhados em 

relação ao público no perfil equivalente a 469. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o 

percentual atingido foi de 86,4%, resultando em 51 jovens acompanhados de um total 

de 59. 

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de dezembro de 2016, 

atingiu 98,5%, percentual equivale a 332 famílias de um total de 337 que compunham 
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o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município.  

Estas informações são geradas a partir da alimentação de sistemas pelo município. 

De acordo com informações do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), a 

Vulnerabilidade Social em Restinga – SP entre Crianças e Jovens se apresenta 

conforme quadro n. 4 abaixo. 

Quadro 4 - Vulnerabilidade Social - Município - Restinga – SP - Crianças e Jovens 

 1991 2000 2010 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 72,19 63,00 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola  17,04 0,75 1,39 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, 

não trabalham e são vulneráveis, na população 

dessa faixa   

- 10,32 10,15 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 3,32 1,23 2,58 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos  - 5,40 8,42 

Família 

% de mães chefes de família sem fundamental e 

com filho menor, no total de mães chefes de 

família  

2,63 12,44 24,52 

Trabalho e Renda 

% de vulneráveis à pobreza 

56,82 45,97  26,95 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem 

fundamental completo e em ocupação informal 

- 42,63 34,13 

Condição de Moradia 

% da população em domicílios com banheiro e 

água encanada. 

85,27  96,09 95,00 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP apud Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013) 

 

De acordo com o quadro acima, as situações de vulnerabilidade no município 

merecem atenção. Os dados apontam que algumas questões diminuíram outras 

cresceram. Por exemplo, o número de crianças de 0 a 5 anos fora da escola eram 

muito alto em 2010, registrando 63%. Apesar de ser menor que em 2000, que era de 

72,19%, ainda sim é um indicador preocupante, pois mostra um alto índice de crianças 

fora da escola. Outro dado expressivo é o percentual de pessoas de 15 a 24 anos que 

não estavam estudando, não trabalhavam e eram vulneráveis, registrando-se 10,32% 

em 2000, permanecendo quase inalterável em 10 anos, ou seja, registrou-se10,15% 

em 2010. Este dado mostra a dificuldade de jovens inserirem-se no mercado de 

trabalho e conquistar sua autonomia, e, esta situação se agrava quando este jovem 

não possui formação. 

O percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos é outro dado que precisa 

ser problematizado e discutido no município uma vez que se registra elevação na 

última década, comparado a 2000, que era de1,23%, passando para 2,58%, em 2010. 

Outra informação ainda que chama a atenção é a Taxa de atividade registrada entre a 

faixa etária de 10 a 14 anos, que em 2000 era de 5,40% e passou a ser de 8,42% em 
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2010, com um crescimento de 3,02%. Este é um dado que merece especial 

tratamento, pois pelo ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 16 anos de 

idade é vedado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, 

sendo  admissível o Contrato de Aprendizagem, o qual deve ser feito por escrito e por 

prazo determinado conforme artigo 428 da CLT, que exige diversos requisitos a serem 

observados pelo empregador, como o contrato de aprendizagem, a jornada de 

trabalho, as atividades que podem ser exercidas e a inscrição do empregador e do 

adolescente em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional. 

Além desses requisitos, o trabalho do adolescente na condição de aprendiz não pode 

ser realizado em locais prejudiciais a sua formação, desenvolvimento físico, psíquico, 

moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Como 

o jovem se encontra em fase de formação, a necessidade de trabalhar não pode 

prejudicar seu crescimento, o convívio familiar e a educação, que lhe possibilitará as 

condições necessárias para se integrar futuramente à sociedade ativa, ou seja, no 

mercado de trabalho numa competitividade mais justa e igualitária. 

Outro aspecto importante a ser observado, é a jornada do jovem aprendiz que deve 

ser de seis horas diárias, podendo chegar a no máximo oito horas, desde que ele tenha 

completado o ensino fundamental. Com relação ao trabalho noturno, não pode ser 

executado, sendo proibido a inserção do jovem entre as 22h e 5h da manhã, segundo 

o artigo 404 da CLT. 

Ainda com relação aos dados do quadro acima, merece total atenção o percentual de 

mães chefes de família com baixo nível de aprendizagem e com filho menor. São 

mulheres que são responsáveis pelo domicílio, não possuem o ensino fundamental 

completo e têm pelo menos 1 filho de idade inferior a 15 anos morando no domicílio. 

Em 1991era de 2,63%, passando para 12,44% em 2000, elevando-se para 24,52% em 

2010. Registra-se portanto, um crescimento de aproximadamente 100%no número de 

mulheres chefes de famílias a cada dez anos. Isso demanda uma análise e um 

redirecionamento das políticas públicas, especialmente da assistência social, pois 

sabe-se que a maioria dessas famílias vivem situações de pobreza e vulnerabilidade 

social, dificultando o acesso aos recursos básicos como: água, educação, saúde, 

alimentação, moradia, renda e cidadania que garantam uma qualidade de vida digna.  

As famílias mais vulneráveis, são principalmente aquelas chefiadas por mulheres que 

sofrem pela pobreza, exclusão e vulnerabilidade social, preconceitos e desigualdades, 

falta de acesso à educação, pois em sua maioria possuem baixa escolaridade, mas, 

lutam pela sobrevivência, pela emancipação feminina, enfrentando ainda outras 

dificuldades com relação ao trabalho e dimensões como gênero, classe, raça/etnia, 

idade/geração.  

Todos esses aspectos representam obstáculos que atravessam as famílias chefiadas 

por mulheres. Essas condições as colocam em convivência com os fatores de risco e 

desproteção, necessitando de serem priorizadas no âmbito das políticas sociais 

públicas. 

No que diz respeito à saúde, objeto deste pedido, o panorama enfrentado pelo 

Município conta com apenas 3 estabelecimentos de Saúde do SUS, sendo uma 
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Unidade de Programa de Saúde da Família, um Posto de Saúde sediado na cidade de 

Restinga e um Posto de Atendimento de Atenção Básica no Assentamento da Fazenda 

Boa Sorte. 

Conforme aponta os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), a 

taxa de mortalidade infantil no município, (mortalidade de crianças com menos de um 

ano de idade) passou de 19,8 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 15,4 óbitos 

por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 33,3, portanto, houve queda 

expressiva. Já no país, a taxa era de 13,9, em 2010, de 19,4, em 2000 e 27,3, em 1991. 

Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu de 30,6 óbitos por mil 

nascidos vivos para 16,7óbitos por mil nascidos vivos. Com esta taxa de redução de 

mortalidade infantil observada em 2010, o país cumpre uma das metas dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade 

infantil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Assim, o município encontra-

se em 2010, numa posição significativa em relação a óbitos na infância, uma vez que 

registra um percentual abaixo do que foi estabelecido pelo PNUD. 

2.3. QUADRO ADMINISTRATIVO ATUAL 

O histórico administrativo do Município de Restinga – SP, de 2013 a 2016 foi de uma 

confusão política sem precedentes, traduzida em, pelo menos, sete troca de prefeitos, 

conforme consta da Certidão anexa. Isto resultou em rejeição de contas, desordem de 

rotinas de trabalho, dentre outros desacertos. 

Assim, é preciso implementar medidas administrativas que profissionalizem as 

condutas administrativas, fazendo não só com que haja ganhos administrativos, mas 

também em outras dimensões, tais como: social, econômica, ambiental, dentre outras. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo Geral 

Prestação de serviços no âmbito administrativo, visando ao atendimento de rotinas 

administrativas a serem implementadas na área de aquisições e contratações públicas, 

orientações diretivas, assessoramento setorizado e sistêmico, abrangendo a 

Administração Pública em sua complexidade. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Constituem objetivos específicos deste projeto: 

a. Concepção, elaboração e implementação de diretrizes de ordenamento 

administrativo da Prefeitura Municipal de Restinga e seus Departamentos; 

b. Elaboração de projetos de desenvolvimento sistêmico, utilizando-se da interface da 

Administração Pública e seus Departamentos; 

c. Identificação de ações imediatas a serem implantadas, em âmbito interno, que são 

análise de aquisições e contratações públicas, licitações, e outros processos 

administrativos; 

d. Elaboração e implantação de planejamento integrado para otimização do trabalho 

de Setores e Departamentos no que se refere a aquisições e contratações públicas. 

2.5. Método e Proposta de Intervenção 

Para a elaboração deste Projeto, pensa-se que, sobretudo, deve-se levar em 
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consideração a sustentabilidade das medidas adotadas, tendo em vista a continuidade 

da atividade administrativa, estampada em Princípios Constitucionais basilares. 

A discussão sobre o desenvolvimento tem evoluído, há décadas, de perspectiva 

estritamente econômica, vinculada ao crescimento da economia e o processo de 

acumulação de capital, para a incorporação de outros aspectos da realizada, ausentes 

da visão tradicional. A concepção de modelos alternativos, capazes de enfrentar, além 

dos desafios econômicos, os sociais e ambientais, ademais de novas formas de gestão 

do desenvolvimento que se pretende alcançar. Essa é a abordagem mais recente. 

Segundo a Comissão de Brutdland, numa visão muito sintética, o desenvolvimento 

sustentável é definido como “aquele que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 

necessidades.”3 Tal concepção ressalta a base ética concentrada no princípio da 

solidariedade, que envolve: a. intergerações: o bem-estar das gerações atuais não 

pode comprometer as oportunidades futuras; b. intragerações: o bem-estar da minoria 

não pode ser construído em detrimento da maioria; c. inter-espacial: a sustentabilidade 

de um país/região/município não pode ser alcançada em detrimento da 

sustentabilidade dos outros. 

Na mesma diração, Ignacy Sachs assinala que o desenvolvimento sustentável pode 

ser conceituado como “um conjunto de procedimento no qual se deve crescer sem 

gerar exclusão, no qual a ética permeia todo o processo e o meio ambiente deve ser 

conservado e respeitado.4 Este desenvolvimento tem por vase visão holística da 

realidade complexa e abordagem sistêmica da realidade. Demanda, portanto, 

interdisciplinaridade e interação entre as diversas dimensões da realidade: 

sociocultural, ambiental, científico-tecnológico, político-institucional e econômica. 

Ademais, a visão ética da solidariedade, que fundamente o princípio de 

sustentabilidade, passa, necessariamente, por um longo caminho mediado por 

escolhas políticas e pelas condições complexas da realidade e seus conflitos e tensões 

internas. Dessa perspectiva, em termos operacionais, tal desenvolvimento deve ser 

concebido como um “processo de mudança social e elevação das oportunidades 

sociais, compatibilizando, no tempo e no espaço, eficiência econômica, conservação 

ambiental e equidade social, partindo de um claro compromisso com o futuro e a 

solidariedade entre gerações”5. Reforçando esta ideia, Sachs, no texto citado, define 

o tripé básico do desenvolvimento sustentável: a. prudência ecológica, b. eficiência 

econômica e c. justiça social. 

Decorrente da concepção de desenvolvimento assinalada, o trabalho a ser executado 

deve levar em conta as múltiplas dimensões da realidade, de modo a considerar, no 

 
3 COMISION MUNDIAL DEL MÉDIO AMBIENTE Y EL DESAROLLO – “Nuestro Futuro Comum” 
Relatório Bruntland New York. ONU, 1987. 
4 SACHS, Ignacy. Recursos, emprego e financiamento do desenvolvimento: produzir sem 
destruir – o caso do Brasil. in Revista de Economia Política – Volume 10, n. 1 Janeiro/Março. 
Editora Brasiliense. São Paulo, 1990. 
5 BUARQUE, Sérgio C. Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco. 
(mimeo). Recife, 1994. 
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conjunto das intervenções que venham a ser propostas, a complexidade da realidade 

do Município. Neste sentido, ao lado da dimensão econômica — que procura entender 

a natureza e a evolução dos processos produtivos e a forma como está organizada a 

produção —, é importante levar em conta o conjunto complexo de relações sociais e 

de condições de vida da população, para o que é da maior relevância estudar e 

acompanhar os indicadores sociais mais relevantes. Aspectos como os relacionados 

com a dinâmica demográfica, as relações de trabalho, as condições de saúde, de 

educação, de moradia, de nível e distribuição de renda e outras não podem deixar de 

ser estudados e considerados nas propostas de intervenção que venham adotadas. 

Além disso, a dimensão ambiental, na qual se considera a relação das pessoas com o 

meio natural e os impactos da ocupação humana no território e dos processos 

produtivos sobre os recursos naturais, não pode deixar de ser analisada nem estar 

ausente das diretrizes e dos projetos que sejam concebidos como integrantes do plano 

metropolitano. A dimensão ambiental e a dimensão social constituem, como foi 

assinalado, os pontos centrais da sustentabilidade do desenvolvimento, na nova 

concepção adotada. 

Outra dimensão que está presente é a político-institucional. Assim, devem ser 

investigados os atores políticos que influenciam o processo decisório no Município de 

Restinga e que podem ter, portanto, peso relevante na implementação das propostas 

que devam ser implementadas, no futuro. Nesse particular, sobretudo quanto se 

pretende conceber o modelo de gestão para implementar plano estratégico, é 

importante levar em conta o jogo das forças políticas, as instituições e o marco 

regulatório que interferem na região e nas questões relevantes tratadas no plano. 

Nesse sentido, é preciso conjugar os elementos administrativos do Município de 

Restinga para, de modo sustentável e com vistas às gerações seguintes, organizar, 

planejar e implementar medidas que visem atender não só aos princípios 

constitucionais e normas vigentes, como também as dimensões sociais, econômicas, 

ambientais, dentre outras. 

Para o desenrolar do trabalho, será necessário o trabalho de segunda a sexta-feira, 

durante o período de 6 (seis) horas diárias, sendo havendo a necessidade de 

atendimento de todos os Departamentos do Município para o mapeamento da 

realidade administrativa da Prefeitura, fazendo-se cumprir os objetivos específicos 

acima elencados. 

 

3. DA PROPOSTA 

 

3.1. A proposta, que compreende a descrição do serviço a ser prestado, preço mensal 

e preço anual, deverá ser compatível com este Projeto Básico e seus Anexos, bem 

como atender às seguintes exigências: 

 

a) Conter as especificações do material de forma clara, descrevendo detalhadamente 

as características do produto ofertado, incluindo especificação de marca, procedência 

e outros elementos que, de forma inequívoca, identifiquem e constatem as 
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características do material; 

 

b) No preço ofertado deverá estar incluído, ainda, todos os custos diretos e indiretos, 

inclusive frete, seguro, impostos, taxas e outras despesas que incidam ou venham a 

incidir no fornecimento ou entrega do material. 

 

4. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços deverão ser prestados no Paço Municipal, localizado na Rua Geraldo 

Veríssimo, 633, Centro, Restinga – SP, em outro local, previamente consultado o 

responsável pelos Departamentos envolvidos, sendo emitido relatório ao final da 

prestação de serviços. 

 

4.2. A Nota Fiscal apresentada pela empresa CONTRATADA deverá, 

necessariamente, conter a descrição completa dos serviços prestados e ser 

compatíveis com as descrições constantes neste Projeto Básico. 

 

5. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO PELA CONTRATANTE 

 

5.1. Os serviços prestados à Prefeitura de Restinga serão recebidos da seguinte forma: 

 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações requeridas neste Projeto Básico; 

 

b) Definitivamente, após análise dos produtos entregues, com a conferência de suas 

características, integridade física e verificação de qualidade e quantidade. 

 

5.2. A prestação dos serviços pela empresa CONTRATADA não implica em sua 

aceitação definitiva, que somente se caracterizará pelo ateste da Nota Fiscal. 

 

5.3. Se os serviços a serem prestados estiverem em desacordo com as especificações 

do Projeto Básico ou em caso de ocorrência de cancelamento da Ordem de 

Fornecimento, estes serão pagos pela CONTRATANTE, proporcionalmente à 

prestação e, eventualmente, sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA às sanções 

previstas neste Projeto Básico. 

 

6. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1. A fiscalização e acompanhamento da prestação dos serviços será de 

responsabilidade do Departamento Municipal de Administração ou pelo Gabinete do 

Prefeito. 

 

6.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
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inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. A Contratada se obriga a prestar seus serviços dispensando todo o zelo e 

diligência na realização do objeto contratado; 

 

7.2. A Contratada colocará à disposição da Contratante o relatório de andamento do(s) 

serviço(s) e processo(s) sob seu patrocínio, pela via eletrônica ou por meio impresso, 

tão logo seja requerido por esta. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. A Contratante se obriga a apresentar à Contratada todos os documentos e 

informações necessárias ao bom e fiel cumprimento do presente contrato quando 

solicitado, não restando ônus a esta pela ausência da remessa dos mesmos, dentro da 

data aprazada. 

 

8.2. A Contratante se obriga a custear todas as despesas judiciais e extrajudiciais 

necessárias para o fiel cumprimento do presente contrato, tais como, certidões, custas 

judiciais, perícias, taxas, impostos, autenticações, verbas de sucumbência, 

deslocamentos, viagens por via aérea ou terrestre, diárias e demais despesas 

porventura existentes, que serão suportadas pela Contratante, que se obriga a 

fornecer antecipadamente o numerário necessário ao pagamento destas despesas (as 

despesas judiciais e cartorárias seguem tabelas próprias, e as demais serão cobradas 

de acordo com o estabelecido pela tabela de honorários divulgada pela OAB). Em 

contrapartida, obriga-se a Contratada a comprovar tais despesas, através de recibos, 

notas fiscais, certidões ou outros documentos hábeis. 

 

8.3. As viagens para localidade diversa da sede do SAAE, porventura existentes, 

deverão ser requeridas e autorizadas expressamente pela Contratante, porém, caso 

contrariado o parecer da Contratada quanto à necessidade da viagem, esta se exime 

de responsabilidade pela omissão presencial. 

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de 

entregar a documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, 

.Distrito Federal, Estados e Municípios, e será descredenciada no Cadastro de 

Fornecedores do Município, pelo prazo de 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas 
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previstas e das demais cominações legais, 

 

9.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura de Restinga, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, as seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multas: 

 

b.1) compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 

da Ordem de Fornecimento, pela recusa em retirá-la, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções previstas neste Projeto Básico. 

 

b.2) de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre 

o valor total da Ordem de Fornecimento, por dia de inadimplência, até o limite máximo 

de 10% (dez por cento), ou seja, pelo prazo de 20 (vinte) dias; 

 

b.3) de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da 

Ordem de Fornecimento pela inadimplência além do prazo mencionado na alínea b.2 

deste subitem, o que poderá ensejar a não aceitação do produto; 

 

c) Suspensão temporária de participação de licitação realizada pela Prefeitura de 

Restinga e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 

02 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 

anterior. 

 

9.3. As sanções previstas no Item 11.1 e alíneas “a”, “c” e “d” do Item 11.2 poderão 

ser aplicadas juntamente com a alínea “b” do referido Item, facultada a defesa prévia 

do interessado no respectivo processo. 

 

9.4. As sanções estabelecidas na alínea “d” do Item 11.2 de competência exclusiva do 

Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 

de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 

(dois) anos de sua aplicação. 
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9.5. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura de Restinga. 

 

9.6. O valor da multa poderá ser descontado na Nota Fiscal ou do crédito existente na 

Prefeitura de Restinga em relação à Contratada. Caso o valor da multa seja superior 

ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da Lei. 

 

9.7. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e 

por conveniência administrativa, mediante ato da Administração. 

 

9.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no site do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo e no caso de aplicação da penalidade descrita nas alíneas “c” 

e “d” do Item 11.2, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas neste Projeto Básico e das demais cominações legais. 

 

9.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

9.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à Contratada 

o contraditório e a ampla defesa. 

 

10. DO PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Restinga até o 30º (trigésimo) dia 

corrido após a emissão da Nota Fiscal, mediante a sua apresentação, após o ateste 

efetuado por Gestor e Fiscal de Contratos, sendo efetuada a retenção de tributos sobre 

o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente. 

 

10.2. O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de transferência 

bancária em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo, 

para isso, fica explícito o nome do banco, agência, localidade e número de conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

 

10.3. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, 

juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 

fonte dos tributos, de acordo com a Lei Complementar 123/06. 

 

10.4. A Prefeitura de Restinga poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, de acordo com 

os termos deste Projeto Básico. 

 

10.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que 
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a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento se iniciará após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura de Restinga. 

 

10.6. A Contratante poderá eximir-se do pagamento dos encargos acima referidos 

mediante a apresentação prévia de expressa justificativa sobre as razões do atraso de 

pagamento, obrigando-se a licitante vencedora a manifestar-se também por escrito no 

prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação, sob 

pena de considerar-se aceitas as justificativas apresentadas. 

 

10.7. A Contratante estará eximida de cumprir os itens relativos a compensações 

financeiras e nos casos em que a licitante vencedora houver concorrido direta ou 

indiretamente para a ocorrência do atraso. 

 

10.8. Previamente ao pagamento, a Prefeitura de Restinga juntará aos autos a Certidão 

Negativa ou Positiva de Débitos Trabalhistas para verificar a manutenção das 

condições de habilitação da Contratada. 

 

10.9. Os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras 

despesas necessárias à entrega dos produtos são de responsabilidade da Contratada, 

podendo a Contratante exigir, a qualquer tempo, a comprovação de sua regularidade. 

 

11. DO VALOR ESTIMADO 

 

11.1. O valor mensal estimado da presente prestação de serviços é de R$3.281,74 

(três mil duzentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), apurado mediante 

pesquisa de preços. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. Por força do art. 9º., parágrafo único do Decreto Municipal nº. 243/2019, não é 

necessário indicar dotação orçamentária em licitação para Registro de Preços. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. A Contratada deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas 

decorrentes do fornecimento dos produtos. 

 

Restinga, 21 de outubro de 2019. 

 

 

Paula Teixeira Gonçalves 

Assessora Especial de Gabinete  
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Município de Restinga – São Paulo 

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

Licitante: ___________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

Tel/Fax: _____________________________ Celular ________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Cidade: _______________________________________________ Estado: _____________ 

E-mail: ______________________________ Conta Corrente: _______________________ 

Agência: ___________________________ Banco: ________________________________ 

 

Item Und Descrição 
Valor Médio 

Unitário 

Valor Médio 

Total 

1 12 Meses   R$ 

 

 

VALOR TOTAL R$ 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$  (   ) 

DATA DA PROPOSTA:     

EFICÁCIA DA PROPOSTA:  Dias. PRAZO DE ENTREGA:    

NOME DO REPRESENTANTE  CPF:    

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CARIMBO CNPJ 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Município de Restinga – São Paulo 

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que os documentos que 

compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega. 

 

 

 

 

  ,  de  de 20  . 

 

 

 

 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Município de Restinga – São Paulo 

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que não se encontra 

declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

. 

 

 

  ,  de  de 20  . 

 

 

 

 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

Município de Restinga – São Paulo 

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

 

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite 

para participar de certames licitatórios sob as penas da lei. 

 

 

  ,  de  de 20  . 

 

 

 

 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(de que cumpre os requisitos de habilitação) 

 

Município de Restinga – São Paulo 

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL nº        /20___, 

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para 

participação no presente certame. 

 

 

  ,  de  de 20   . 

 

 

 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 

 

 

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação. 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO 

 

 

Município de Restinga – São Paulo 

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

 

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

) Quantos ( ) Não ( ). 

 

 

 

  ,  de  de 20  . 

 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Município de Restinga – São Paulo 

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

 

Indicamos  o (a) Sr.(a) _____________________________, portador da cédula de 

identidade  nº ___________________, Órgão  expedidor _________________, CPF n.º 

_____________, como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo 

rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances, 

prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de 

prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do 

presente Credenciamento. 

 

  ,  de  de 20  . 

 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 

 

 

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação. 

* anexar cópia do RG e CPF do Credenciado e do Contrato Social. 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Município de Restinga – São Paulo 

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste ato convocatório, que a   empresa  

  

(denominação de pessoa jurídica), CNPJ nº  é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto 

na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 

conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº  /20    , 

realizado pelo Município de Restinga-SP. 

 

  ,  de  de 20  . 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) RG nº    

 

 

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação. 
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Anexo X 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Pregão Presencial nº 002/2020 

Processo nº 6002/2020 

Município de Restinga – São Paulo 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA Nº     /2020 

 

Aos dias ***** do mês de ****** do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade de 

Restinga, Estado de São Paulo, de um lado a PREFEITURA DE RESTINGA, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.581/0001-42, situada 

na rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro – Restinga/SP – CEP 14430-000, representada 

pelo Prefeito, Senhor Amarildo Tomás do Nascimento, e de outro lado à empresa *****, 

cadastrada no CNPJ sob o número ****, Inscrição Estadual *****, com sede na *****, 

representada pelo Senhor *****, portador do RG n°. ***** e do CPF n°. *****, residente 

e domiciliado na *****, nº *****, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002, Lei Do Município nº 2.045 de 20 de outubro de 2.005, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de 

junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

de Registro de Preços nº 29/2016, Ata de julgamento de Preços, publicada na 

Imprensa Oficial e homologada pelo Sr. Prefeito Do Município, RESOLVE registrar os 

preços para a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, para atender as necessidades da Prefeitura do Município de Restinga, 

conforme condições constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido 

o referido preço oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no 

certame acima numerado, como segue: 

 

EMPRESA (qualificação completa), valor mensal, valor total. 

 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA 

DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

1.2. CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 (doze) meses, a 

contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura do 

Município de Restinga não será obrigada a firmar as contratações que delas poderão 

advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES 

3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, 

a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou 

adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal: 

a) advertência; 

b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 

comunicação oficial, nas seguintes hipóteses: 

b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, 

sobre o valor total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela 

permanência do atraso ou fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela 

inexecução total ou parcial do contrato; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura do Município de Restinga, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à 

adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado 

judicialmente. 

3.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do subitem 3.1. poderão ser 

aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”. 

3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento 

administrativo previsto na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99. 

3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, 

”b” e “c” do item 3.1. poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1., alínea “d”, caberá pedido de 

reconsideração ao Exmo Sr. Prefeito do Município, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 

contar da intimação do ato. 
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CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA, DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO 

4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro 

de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no 

Pregão nº 002/2020. 

4.2. Em cada manutenção decorrente desta Ata, será observada quanto ao preço, 

às cláusulas e condições constantes no Termo de Referência e Edital do Pregão nº 

002/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3. A cada manutenção, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 

apresentada, no Pregão nº 002/2020, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente 

Ata, as quais também a integram. 

4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei 

orçamentária anual, empenhadas conforme necessidade de cada Secretaria. 

 

CLÁUSULA V - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES 

5.1. - Os serviços deverão ser executados no Paço Municipal, situado na Rua Geraldo 

Veríssimo, 633, Restinga/SP – CEP 14430-000, correndo por conta da Contratada as 

despesas com transporte de funcionário, alimentação, tributos, encargos trabalhistas 

e previdenciários, decorrentes da execução do objeto desta licitação; 

5.2.1 - O início da execução dos serviços deverá ocorrer a partir da data de 

recebimento pela Contratada da Ordem de Serviços (OS). 

5.2.2 Aqueles serviços que, por não puderem ser executados nas instalações da 

Garagem do Município, deverão ser realizados em local determinado pela Contratada, 

sendo essa condição devidamente justificada e mediante de autorização do mecânico 

responsável, do Departamento de Frotas, correndo por conta da contratada a 

contratação de apólice de seguro com cobertura de 100% do valor do bem e contra 

terceiros; custos para remoção e devolução do veículo e, despesas decorrentes da 

prestação do serviço. 

5.2.3. Os serviços que houverem que ser executados fora da garagem do Município 

serão, obrigatoriamente, acompanhados por servidor público do município, 

especialmente designado para a fiscalização da prestação dos serviços, ficando, 

determinado que serviços realizados sem a presença do servidor não serão aceitos e 

pagos. 

5.3 - Os serviços efetivamente realizados e medidos, conforme disposições 

estabelecidas na cláusula segunda do contrato serão recebidos pela Comissão de 

Fiscalização que expedirá os Atestados de Realização dos Serviços; 

5.3.1 - Somente serão recebidos os serviços se estiverem plenamente de acordo com 

as especificações deste Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA VI - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento da despesa será efetuado pela Prefeitura o Município de 

Restinga, mediante contra entrega da Nota Fiscal pela empresa CONTRATADA, 

devidamente validada pelo Gestor do Contrato, Senhor Renato Ferreira de Menezes, 

Diretor de Transportes, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota 
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fiscal/fatura. 

A Contratada, no ato do recebimento, deverá apresentar ainda, obrigatoriamente, 

prova de regularidade junto ao INSS e FGTS, demonstrando, dessa forma, estar 

mantendo as condições de habilitação, conforme declaração apresentada no certame 

licitatório. 

6.2. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em 

nome da Prefeitura do Município de Restinga, CNPJ n.º 45.318.581/0001-42. 

6.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos 

documentos exigidos como condição para pagamento (que são os mesmos 

documentos exigidos na licitação) por parte da CONTRATADA importará em 

prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE; 

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. 

 

CLÁUSULA VII - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

7.1. A prestação de serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços, bem como 

a emissão das ordens de fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, 

pelo Diretor do Departamento requisitante. 

 

CLÁUSULA VIII – DA GARANTIA 

8.1. Prazos Mínimos de Garantia: 

8.2. O Licitante vencedor deverá oferecer garantia mínima de 03 (três) meses sobre 

os serviços prestados. 

8.3. Considerar-se-á como início do prazo de garantia a data da emissão da Nota 

fiscal relativa aos serviços realizados, desde que aceito pelo Departamento de Frotas. 

8.4. Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a empresa vencedora será 

comunicada e deverá de imediato, providenciar o reparo. 

8.5. Se os veículos vierem a apresentar os mesmos defeitos dentro do prazo de 

garantia, a contagem desse prazo será reiniciada a partir da data em que os veículos 

forem devolvidos ao Departamento de Frotas. 

8.6. Todos os serviços executados com imperícia (com ausência das condições 

técnicas estipuladas nesta especificação) serão garantidos pelo licitante vencedor, 

inclusive o custo das peças danificadas em função da imperícia, se for o caso. 

 

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 O Licitante vencedor, no decorrer da execução do Contrato, obriga-se a: 

9.1.1 Realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, mediante 

fornecimento de mão de obra e substituição de peças (FORNECIDAS PELA 

CONTRATANTE), de acordo com as especificações e na forma prevista neste Termo 

e no respectivo Contrato, sendo de sua inteira responsabilidade o refazimento dos 

serviços. 

9.1.2 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Departamento de 
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Frotas, prestando todos os esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações 

formuladas. 

9.1.3 Atender aos chamados do Departamento de Frotas no prazo máximo de 03 

(três) horas, mantendo em seu estabelecimento pessoal técnico habilitado para a 

execução de serviços corretivos para o imediato funcionamento do veículo automotivo. 

Na hipótese da execução do serviço exigir dispêndio de mão de obra em maior 

quantidade que a razoável, ou materiais não disponíveis no estoque de emergência, 

do Departamento de Frotas, a correção será postergada para prazo de entrega do 

fornecedor detentor do pregão de peças automotiva vencedor do item a ser utilizado. 

9.1.4 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual 

de caráter rotineiro e cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre segurança do 

trabalho. 

9.1.5 Fornecer ao Departamento de Frotas junto com a solicitação das peças e 

serviços solicitados, estimativa de tempo gasto para cada serviço; 

9.1.6 Comunicar imediatamente ao Departamento de Frotas qualquer irregularidade 

ou dificuldade que impossibilite a execução do Contrato. 

9.1.7 Realizar os serviços, somente a veículos devidamente autorizados pelo 

Departamento de Frotas. 

9.1.8 Credenciar preposto para representá-la permanentemente junto ao 

Departamento de Frotas, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos 

à execução do Contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

determinados pela urgência de cada caso. 

9.1.9. Não ultrapassar o período (Hora Técnica) necessário para a execução dos 

serviços, conforme previsto nos manuais de tempo-padrão de mão de obra dos 

fabricantes dos veículos. 

9.1.10 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados aos veículos, equipamentos 

e acessórios durante a permanência dos mesmos em suas instalações, inclusive o 

pagamento de multas de trânsito ocorridas durante a realização de testes. 

9.1.11 Permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeções nas instalações e 

maquinaria, com a finalidade de verificar as condições com que é prestada a 

manutenção nos veículos desta Municipalidade. 

9.1.12 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos 

e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 

prepostos e/ou contratados, bem como por omissões ou erro na elaboração de 

estimativas de custos que redundem em aumento de despesa para este Município; 

9.1.13 Responder pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte deste. 

9.1.14 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas. 

9.1.15 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Administração. 
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9.1.16 Não serão aceitos orçamentos com o tempo de execução dos serviços acima 

do tempo estabelecido pelo fabricante. 

9.1.18 Responsabilizar-se pelas infrações de trânsito e pagamento de multas 

resultantes, acidentes etc, que, por ventura, ocorrerem no período em que os veículos 

estiverem a cargo da Contratada. 

9.2 À CONTRATADA caberá, ainda: 

9.2.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se 

a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum 

vínculo empregatício com o Município; 

9.2.2 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles; 

9.2.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas aos serviços, objeto deste Termo de Referência; 

9.2.4 Responsabilizar-se por quaisquer atos de improbidade administrativa, 

eventualmente causados por seus empregados nos locais de trabalho ou, ainda que 

fora deles, vinculados aos mesmos. 

9.3 Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro 

permanente de pessoal do Município de Restinga para a realização dos serviços, 

objeto da licitação; 

b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 

Termo de Referência, salvo se houver prévia autorização do Município de Restinga. 

 

CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o edital do Pregão nº 002/2020 e seus anexos e a proposta 

da CONTRATADA classificada em 1º lugar, no certame supranumerado. 

10.2. Fica eleito o foro da Comarca de Franca – SP, para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente ata. 

10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 

17 de julho de 2002, Lei Do Município nº 2.045 de 20 de outubro de 2.005, aplicando-

se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 

de junho de 1993, com suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

 

Restinga - SP, xxx de xxxx de 2020. 

  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RESTINGA 

Amarildo Tomás do Nascimento 

CONTRATANTE 
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EMPRESA CONTRATADA 

Nome do Responsável RG/CPF CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

 

_________________________ 

Nome: 

RG: 

CPF: 

 

 

_________________________ 

Nome: 

RG: 

CPF: 
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ANEXO XII 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

 

Município de Restinga – São Paulo 

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ n.º 

_____________________________, com telefone _________________________, tendo 

como seu representante legal o Sr. (a) 

_________________________________________________ atesta para os devidos fins 

que a Empresa __________________________________________,  forneceu/fornece os 

produtos/serviços iguais ou semelhantes ao objeto do referido pregão, sendo 

cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a 

mesma, nenhum registro que a desabone. 

 

 

____________________, _____ de ___________________ de 2020. 

 

 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(assinatura e CPF) 

(carimbo do CNPJ) 
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TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 

N.º.____/20 

 

 

Proponente: ________________________________________________________________ 

CNPJ n.º  Insc. Estadual n.º    

Endereço:      

Fone: ____________________________________ 

Cep:   Município: _________________________ 

Estado:   

 

Declara que recebeu o Edital de processo licitatório na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL n.º         /20    , com data de emissão    em          de   

  de 20     e com abertura 

prevista para    o dia de de 20    , às 

  horas, cujo objeto é  . 

 

 

  ,  de  de 20    . 

 

 

 

Assinatura 

 

* favor preencher e enviar via e-mail para licitacaorestinga@yahoo.com. 

* deverá ser apresentado o original fora do envelope de habilitação no dia do 

certame. 

* é de responsabilidade da empresa o envio de recibo do edital ao 

Departamento de Licitações e Contratos. A não comunicação do recibo poderá 

prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais alterações 

ocorridas no decorrer da licitação. 


