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E D I T A L  

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2016 

PROCESSO Nº 6743/2015 

 

Para a retirada do edital deverá ser paga taxa, no valor de R$ 10,00 (dez reais), junto ao Setor de 
Tesouraria, para fins de custeio das cópias. 
 
O Município de Capão Bonito, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal, torna público que se 
encontra aberta na Prefeitura Municipal local, sito à Rua Nove de Julho, n° 690, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, sob n° 02/2016 , tipo “MENOR PREÇO”, regida pela Lei Federal n.° 8.666/93 
e alterações posteriores, de acordo com as exigências e condições estabelecidas a seguir: 
 
1 - DO OBJETO: 
 
A presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tem por finalidade a contratação de 
serviços técnicos especializados para o planejamento, organização e execução de concursos 
públicos e processos seletivos, por um período de 6 (seis) meses, através da proposta que 
oferecer  o menor valor global pela prestação dos serviços, para a Secretaria de Administração, 
deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento 
convocatório. 
 
Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no protocolo da Seção de 
Protocolo Geral, situada no Paço Municipal, à Rua Nove de Julho, 690 – Centro, até às 09h00min do dia 
24 de fevereiro de 2016. 
O início da abertura dos envelopes será às 09h05min horas do referido dia, numa das salas do Paço 
Municipal, designada na ocasião.    
 
2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
Os recursos serão atendidos pela dotação de orçamento em vigor, com recursos próprios, tendo como 
valor máximo global de R$ 61.333,23 (sessenta e um mil trezentos e trinta e três reais e vinte e três 
centavos). 
 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0013.2051. 
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39. 
 
3.4 – Os valores arrecadados referentes as taxas de inscrição serão recolhidos e pertencerão ao 
Município de Capão Bonito/SP.  
 
3- DOSUPORTELEGAL: 
3.1. Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais: 
3.1.1. Constituição Federal; 
3.1.2. Lei Orgânica Municipal 
3.1.3. Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores; 
3.1.4.Lei Complementar nº. 123/2006; 
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3.1.5.Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais 
de direito. 
 
4-DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. A Prefeitura Municipal fornecerá, à Rua Nove de Julho, 690, Centro, cópia deste edital, com seus 
elementos técnicos constitutivos, mediante o recolhimento aos cofres públicos do valor de R$ 10,00 (Dez 
reais). 
4.2. Maiores informações e esclarecimentos referentes à presente licitação, serão fornecidos pelo Setor 
de Licitações. 
4.3. Em caso de não solicitação pelos proponentes, de esclarecimentos e informações, pressupõe-se 
que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, 
posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 
4.4. Somente poderão participar da presente licitação, os interessados que atendam a todas as 
exigências deste Edital. 
4.5. As empresas interessadas em participar desta licitação deverão requerer, mediante protocolo, sua 
inscrição no Cadastro Oficial de Fornecedores da Prefeitura do Município de Capão Bonito, até às 
14h00 do terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do disposto no artigo 22, 
§ 2º. da Lei nº. 8.666/93 e alterações, apresentando documentos necessários ao procedimento de 
cadastramento e emissão do CRF(Certificado de Registro de Fornecedor). 
4.5.1. Para se inscreverem, os interessados deverão solicitar a relação dos documentos necessários, 
junto ao Setor de Protocolo e Serviços Gerais, em conformidade com o estabelecido no artigo 27 da Lei 
nº. 8666/93. 
4.5.2. Protocolado o requerimento de inscrição pelo interessado, o Setor de Licitações promoverá a 
análise dos documentos e caso estejam em ordem, será emitido o Certificado de Registro Cadastral, 
com validade de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de sua expedição. 
4.6. Não será permitida a participação de: 
4.6.1. Consórcios; 
4.6.2. Empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
4.6.3. Empresas impedidas de licitar ou de contratar com a administração pública; 
4.6.4. Empresas sob falência. 
4.6.5.- A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei 
Complementar n° 123/06, deverá comprovar seu porte mediante a apresentação de original ou cópia 
autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou 
EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, 
devidamente atualizada. O referido documento deverá estar FORA dos envelopes nº 01 e 02. 
4.6.6.- Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de 
pequeno porte, deverão apresentar os documentos relacionados no subitem 5.2 deste edital. 
4.6.7.- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato (LC nº 147, art. 42); 
4.6.8.- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 147, art. 43, caput); 
 
4.6.9.- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 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, para a regularização 
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da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 147, art. 43, § 1º); 
4.6.10. - Anão-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.1.5, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;  
 
5-DOS PRAZOS – DOS DOCUMENTOS – DA PROPOSTA 
 
5.1. Os licitantes deverão entregar na Seção de Protocolo do Paço Municipal, à Rua Nove de Julho, 
690 – Centro, até as 09h00min horas do dia 24 de fevereiro de 2016, a documentação e a proposta 
correspondentes à sua participação, em 02 (dois) envelopes, separados, opacos, indevassáveis, 
fechados e numerados, contendo em sua parte externa o nome da empresa proponente e seu endereço, 
bem como o número da presente licitação e ainda a indicação correspondente ao seu conteúdo, a saber: 
 
5.1.1. Envelope nº. 01 – DOCUMENTOS: 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 
Rua Nove de Julho, 690 – Centro – Capão Bonito/SP 
ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2016 
Dados da Empresa Licitante: 
Razão Social: 
Endereço Completo: 
Telefone: 
CNPJ: 

 
 
5.1.2. Envelope nº. 02 – PROPOSTA FINANCEIRA: 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 
Rua Nove de Julho, 690 – Centro – Capão Bonito/SP 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2016 
Dados da Empresa Licitante: 
Razão Social: 
Endereço Completo: 
Telefone: 
CNPJ: 

 
5.2.Os DOCUMENTOS exigidos no ENVELOPE Nº. 01, são os abaixo dispostos, do subitem 5.2.1 ao 
subitem 5.2.4: 
5.2.1.Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura do Município de Capão Bonito, com 
validade em vigor, no qual DEVERÁ CONSTAR todos os documentos elencados nos subitens 5.2.1.aao 
subitem 5.2.1.d: 
 
5.2.1.a) - Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 
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a.1) Ato de criação da licitante conforme o caso: 
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documento de eleição de seus administradores; 
a.4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em 
exercício; 
a.5) 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. 
 
5.2.1.b) - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 
 
b.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J. 
b.2) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da 
República com relação à Dívida Ativa), Estadual e Municipal da sua sede, emitidas pelos órgãos 
arrecadadores e atinente à atividade da licitante; 
b.3) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Lei nº 8.036, de 
11/05/90 e Lei nº 9.012, de 30/03/95) e prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
b.4) Certidão de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT; 
 
5.2.1.c) - Qualificação Técnica (art. 30 da Lei 8.666/93): 
 
c.1) Atestado(s), firmado por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa 
licitante fornece ou já prestou satisfatoriamente serviços técnicos especializados de planejamento, 
organização e execução de concursos públicos a órgãos públicos municipais, estaduais ou federais, 
objeto desta licitação; 
 
5.2.1.d) - Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93): 
d.1) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial expedida 
pelo Distribuidor da sede do licitante, com data de emissão anterior à data da entrega das propostas de 
no mínimo 180 (cento e oitenta) dias; caso não haja prazo hábil para a expedição da mesma, em virtude 
da exiguidade do prazo de abertura do presente processo licitatório, poderá ser entregue o protocolo do 
requerimento da Certidão junto ao Cartório; no entanto, a adjudicação do objeto e homologação do 
processo, bem como a assinatura do contrato, só se efetuará, após a apresentação da Certidão, 
constituindo-se pré-requisito para tal, sob pena de desclassificação do licitante, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste edital. 

 
5.2.2) DECLARAÇÃO do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de empregado(s) menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) 
anos, conforme o modelo constante no Anexo V; 
 
5.2.3. DADOS CADASTRAIS/DECLARAÇÕES, constante do ANEXO III deste edital, devidamente 
preenchido e assinado; 
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5.2.4. Nota explicativa importante do item relativo aos documentos: 
5.2.4.1. Os documentos solicitados para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor habilitado da Prefeitura ou publicação 
na Imprensa Oficial; 
5.2.4.2. Na hipótese do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Capão Bonito-SP 
apresentado pela empresa licitante, para habilitação neste certame, estar dentro do prazo de validade e, 
constar nele algum documento vencido, referida empresa poderá anexar este documento no envelope 
nº01 – Documentos, juntamente com o Certificado de Registro Cadastral, não sendo necessariamente 
obrigada a atualizar seu cadastro, hipótese esta, que somente far-se-á necessária se o referido 
Certificado estiver com o prazo de validade vencido.    
 
5.3. A PROPOSTA FINANCEIRA deverá ser formulada de forma clara e precisa, em papel timbrado do 
proponente, em uma via datilografada ou digitada em português, datada e assinada, sem emendas, 
rasuras, borrões e entrelinhas, contendo: 
 
5.3.1. Nome e endereço do proponente, bem como o número da presente licitação; 
5.3.2. Proposta financeira, conforme modelo constante do Anexo II, orçamento detalhado com preços 
unitário e total, apresentados por item, devendo o mesmo ser assinado e rubricado em todas as suas 
folhas, pelo representante legal da empresa licitante; 
5.3.3. Condições de pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal e Atestado de 
Aceite, emitido pela Secretaria Municipal de Administração. 
5.3.4. Prazo de validade da proposta com prazo mínimo de 05 (cinco) meses corridos, a contar do dia de 
abertura das propostas; 
5.3.5. Declaração expressa de que nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas, relativas 
aos custos de fornecimento de materiais, mão-de-obra, manutenção e operação de equipamentos e 
veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos 
noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, 
portanto, na única remuneração a ser paga pela Prefeitura pela execução dos serviços, objeto da 
presente licitação; 
5.3.6. Declaração expressa de que se compromete a executar os eventuais serviços não constantes do 
edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados; 
5.3.7. Declaração expressa de que na execução dos serviços, observará rigorosamente as 
especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual 
ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Secretaria Municipal de 
Administração, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, 
de conformidade com as especificações. 
5.3.8. Notas explicativas importantes: 
5.3.8.1. Todos os valores, custos e preços ofertados terão como expressão monetária a moeda corrente 
no país; 
5.3.8.2. Nos preços deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas de custos com materiais, 
mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e 
benefícios, taxas e impostos, e quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente relacionadas com a 
execução total dos serviços, objeto da presente licitação. 
 
6-DA HABILITAÇÃO E DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Abertura dos envelopes de nº. 01 – DOCUMENTOS: 
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6.1.1. Às 09h00min do dia 24 de fevereiro de 2016, na presença dos interessados, serão abertos os 
envelopes de nº. 01 – DOCUMENTOS, pela Comissão Permanente de Licitações, a qual dar-se-á na 
sala de reuniões do Paço Municipal, à Rua Nove de Julho, 690 – Centro; 
6.1.2. Todos os licitantes deverão enviar representante, mediante procuração ou credencial, em papel 
timbrado da empresa, com firma reconhecida, para acompanhamento das fases do processo licitatório, 
com plenos poderes para desistência ou interposição de recursos; 
6.1.3. Será liminarmente excluída da presente licitação a empresa que não apresentar todos os 
documentos relacionados no item 5.2, sendo-lhe devolvido fechado o envelope de nº. 02 – PROPOSTA, 
nos termos do que dispõe o art. 43, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e alterações; 
6.1.4. Se a decisão sobre a habilitação não puder ser proferida na sessão inaugural, a Comissão 
Permanente de Licitações, designará nova data para a sua divulgação; 
6.1.5. Após a fase de habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a empresa licitante por ele 
atingido, deverá declará-lo por escrito, sob as penas da lei. 
 
6.2. Abertura dos envelopes de nº. 02 – PROPOSTA FINANCEIRA:  
6.2.1. O envelope nº. 02, contendo a proposta financeira, formulada de acordo com o item 5.3,será 
aberto em ato público, após abertura dos envelopes de nº. 01 – documentos, dos proponentes 
habilitados, obedecendo aos prazos legais ou recusa citada em ata, dos participantes em interpor 
recursos. 
6.2.2. Será liminarmente excluída da presente licitação a empresa que não formular a proposta financeira 
de acordo com o item 5.3 deste edital. 
6.2.3. De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada por todos os presentes e pela Comissão Permanente 
de Licitações. Os presentes também rubricarão os documentos e as propostas apresentadas. 
 
7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. Na classificação das propostas serão levados em conta: 
7.1.1.O julgamento será feito com base no tipo “MENOR PREÇO” apresentado e a classificação se fará 
pela ordem crescente dos preços globais apresentados e aceitos. 
7.2. Obedecida asequência ordinal crescente da classificação, será adjudicado o objeto da presente 
licitação à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
7.3. Em caso de empate de preços entre duas ou mais propostas, depois de obedecido ao disposto no § 
2º. do art. 30 da Lei nº. 8.666/93, a classificação far-se-á, por sorteio, em ato público, para o qual todos 
os licitantes serão convocados, nos moldes do art. 45, § 2º. da Lei nº. 8.666/93 e alterações.  
7.4. A Comissão Permanente de Licitações observará ainda, o que dispõe o art. 44 da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações. 
7.5. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão Permanente de Licitações, 
ficando-lhe facultada o direito de consultar técnicos se necessário. 
7.5.1 - No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito 
no item 4, subitem  4.6.9, dando sequência à abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem 
alguma falha, omissão ou irregularidade na documentação de regularidade fiscal.   
7.5.2. - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios, as informações 
dispostas no item 5 deste edital.  
7.5.3.- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 147, art. 44, caput): 
7.5.4.- Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
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classificada (LC n° 147, art. 44, § 1º);  
7.5.5.- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC n° 147, art. 45, inc. I); 
7.5.6.- Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 1 (um) dia útil, após a notificação formal da classificação provisória. 
7.5.7. - A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível neste edital, inserida em envelope 
fechado, com a indicação dos seguintes dados: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 
RAZÃO SOCIAL da Micro e Pequena Empresa 

 
7.5.8. - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.5.4., será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta (LC 
n° 147, art. 45, inc. III); 
7.5.9. - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exerça seu 
direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se 
enquadrarem no limite disposto no item 7.5.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito 
(LC n° 147, art. 45, inc. II); 
7.5.10.- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta melhor 
classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
7.5.11- Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, 
observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de 
preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame (LC n° 147, art. 45, § 1º). 
 
7.6. O julgamento e aprovação das propostas também serão feitos pela Comissão Permanente de 
Licitações e a homologação pelo Prefeito Municipal.     
 
7.7. Serão desclassificadas as propostas:  
7.7.1. Que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
7.7.2. Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às 
especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem; 
7.7.3. Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas 
ofertas dasdemais licitantes, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
7.7.4. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade, o preço global de R$ 61.333,23 (sessenta e um mil 
reais trezentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), desclassificando-se as propostas cujos 
preços o excedam ou sejam manifestamente inexequíveis (Artigos 40, X e 48, II e parágrafos, com a 
redação da Lei nº. 8.666/93); 
 
7.8. O resultado do julgamento será publicado na imprensa oficial. 
 
8–DA FISCALIZAÇÃO 
 



 

 

 

8 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 

Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Setor de Licitação 

 

8 

8.1. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA conforme previsto no ANEXO I – Termo 
de Referência do Edital. 
 
8.2. A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
8.3. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 
8.666/93). 
 
9 - DA CONTRATAÇÃO 
 
9.1. A licitante considerada vencedora será notificada para, no prazo correspondente a 05 (cinco) dias 
corridos, contados do recebimento da notificação, assinar o termo de contrato, aceitar ou, no mesmo 
prazo, retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 
9.2. A recusa injustificada da licitante considerada vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, a não apresentação da documentação solicitada no item 9.1.1, bem como não 
prestar garantia na forma indicada, dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando a mesma às penalidades estabelecidas neste edital.      
 
9.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração Pública 
Municipal. 
 
9.4. É facultado à Administração pública, quando a empresa licitante vencedora convocada para a 
assinatura do contrato não o fizer no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
9.5. Decorridos 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
9.6. No caso do contrato ser prorrogado, a empresa contratada deverá prestar garantia de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da prorrogação, na mesma modalidade anteriormente oferecida, ou através de outra 
modalidade permitida pelo § 1o, do artigo 56, da Lei Federal N°: 8.666/93 e alterações. 
 
9.7. A Secretaria Municipal de Administração, que será o gestor do contrato, e os servidores por ele 
designados são credenciados pela Prefeitura, para vistoriar a execução do contrato e a prestar toda 
assistência e a orientação que se fizerem necessárias. 
 
9.8. A Prefeitura poderá, no decorrer da execução do contrato, alterar a quantidade, para mais ou para 
menos, do objeto da contratação, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias à contratada, bem como liberar as ordens de serviço 
por etapas, nos moldes do § Io, do artigo 65, da Lei Federal N°: 8.666/93 e alterações. 
 
10 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
10.1. O contrato a ser firmado terá vigência de 06 (seis) meses, contado da data de sua assinatura, 
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podendo ser prorrogado por igual período, na ocorrência de quaisquer das situações elencadas pelo § 
1o, do artigo 57, da Lei Federal n°: 8.666/93 e alterações. 
10.2. Caso as ordens de serviço sejam efetuadas por etapas, os prazos de execução de cada etapa 
deverão constar, obrigatoriamente, da ordem de serviço correspondente. 
 
11 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
11.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses previstas pela 
Lei Federal N°: 8.666/93 e alterações. 
 
12-  DO    PAGAMENTO 
12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da da nota fiscal 
devidamente extraída pela empresa contratada, depois de processados pela Divisão de Contabilidade. O 
pagamento respectivo será efetuado através de crédito em conta corrente, a ser fornecida pela 
Contratada. 
12.2. A Prefeitura, através do Setor de Tesouraria, fará as retenções dos valores correspondentes às 
obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, conforme o caso, de acordo com a legislação que 
disciplina a matéria, sendo que, as guias dos valores retidos serão devidamente recolhidas e 
encaminhadas suas cópias reprográficas à empresa contratada. 
12.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o 
mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária 
ou reajuste. 
12.4. O Município de Capão Bonito/SP receberá diretamente dos candidatos inscritos nos concursos 
públicos e processos seletivosos valores correspondentes à taxa de inscrição. 
 
12.5. Somente será pago à CONTRATADA o valor referente a prestação dos serviços de elaboração e 
realização dos concursos públicos e processos seletivos, de acordo com a proposta apresentada 
 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. O atraso na execução dos serviços poderá sujeitar a vencedora à multa demora, garantida a defesa 
prévia ao interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na seguinte forma: 
13.1.1. Atraso no fornecimento de materiais, equipamentos ou execução dos serviços, de até 30 (trinta) 
dias: multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia, e; 
13.1.2. Atraso no fornecimento de materiais, equipamentos ou execução dos serviços, superior a 30 
(trinta) dias: multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) calculada sobre o valor global do contrato, por 
dia; 
13.2. A inexecução total ou parcial do ajuste poderá acarretar aplicação das seguintes penalidades: 
13.2.3. Pela inexecução total: 
13.2.4. Advertência; 
13.2.5. Multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor global do contrato; 
13.2.6. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto 
perdurem 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 depois de decorrido o prazo da sanção com base no subitem 
anterior; 
13.2.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado; e, 
13.2.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
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Administração ou cobrada judicialmente. 
13.2.10. Pela inexecução parcial: 
13.2.11. Advertência; 
13.2.12. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global do contrato; 
13.2.13. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
13.2.14. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
administração pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção com base no subitem 
anterior; 
13.2.15. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado. 
13.2.16. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente. 
13.3. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis nas hipóteses de advertência, multa de 
10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) calculadas sobre o total da obrigação não cumprida, ou 
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração 
pública, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a administração pública. 
13.4. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas serão regidas pelo 
artigo 87, §§ 2o e 3o, da Lei Federal n°: 8666/93 e alterações. 
13.5. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE, até a data de seu efetivo 
pagamento, e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
14 - DOS ANEXOS 
14.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, os seguintes anexos: 
14.1.1. Anexo I – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
14.1.2. Anexo II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA; 
14.1.3. Anexo III – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS/DECLARAÇÕES; 
14.1.4. Anexo IV – MINUTA DO CONTRATO. 
14.1.5. Anexo V – MODELO DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7ºDA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
17.1. Não será permitido o início dos serviços sem que a Secretaria Municipal de Administração ou outro 
servidor designado, emita, previamente, a respectiva Ordem de Serviço; 
 
17.2. A empresa vencedora da presente licitação deverá: 
17.2.1. A aceitação da proposta vencedora pela Prefeitura obriga o seu proponente à execução integral 
do objeto desta licitação, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes 
de custo ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão; 
 
17.3. A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos complementares 
para perfeito juízo e entendimento da documentação ou proposta apresentada; 
 
17.4. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à 
Prefeitura, quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente 
licitação; 
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17.5. A apresentação das propostas implica no fato de que as empresas participantes conhecem e que 
aceitam todos os termos do presente Edital e seus anexos; 
 
17.6. Correrão por conta da licitante vencedora quaisquer tributos, taxas ou preços públicos porventura 
devidos, em decorrência da execução do presente contrato; 
 
17.7. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos, serão 
resolvidas pelo Setor de Licitações; 
 
17.8. A autoridade administrativa poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, podendo também, anulá-la, sem que caiba aos 
licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso, conforme 
dispõe o artigo 49 da Lei de Licitações; 
 
17.9. Não será permitida a subcontratação total do objeto desta licitação. 
 
17.10. A empresa contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração pública 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura. 
 
17.11. A simples participação da empresa nesta licitação caracteriza que a mesma se sujeita 
integralmente às disposições legais que regem as normas sobre licitações e contratos no âmbito do 
Poder Público, e as exigências da presente licitação. 
 
17.12. Os recursos administrativos à presente licitação deverão ser apresentados de conformidade com 
o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, durante o horário de expediente da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00, junto ao protocolo geral, à 
Rua Nove de Julho, 690, Centro, Capão Bonito/SP. 
 
17.12.1. Os recursos interpostos fora de prazo não serão apreciados. 
 
17.13. Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta, as empresas não terão direito a 
auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 
 
17.14. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital será feita de acordo com o artigo 110, da Lei 
n°: 8.666/93 e alterações, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento, sendo 
considerados dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
17.15. Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital que será afixado de forma resumida 
no mural de avisos da Prefeitura, e seu extrato resumido será publicado na imprensa oficial, regional e 
estadual. 
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Capão Bonito/SP, 28 de janeiro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Dr. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS 
- Prefeito Municipal - 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2016 - PROCESSO Nº 6743/2015 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
1 - Objeto: 
1.1 Contratação de serviços técnicos especializados para o planejamento, organização e execução de concursos públicos e 

processos seletivos, por um período de 06 (seis) meses, através da proposta que oferecer a proposta de menor valor global 
pela prestação dos serviços. 
 

1.2 DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  – O processo de realização do Concurso Público será totalmente informatizado, desde 
as inscrições até o seu resultado e a prestação dos serviços será para preenchimento das seguintes vagas:  
 

Denominação do cargo Escolaridade exigida 

Agente Comunitário de Saúde Ensino médio completo 

Agente de Controle de Endemias Ensino médio completo 

Técnico em informática Ensino médio completo + técnico 

Auxiliar de Enfermagem Ensino médio completo + técnico 

 
2 - Obrigações da CONTRATADA: 
a) Atender, dentro do prazo de execução contratual, a todas as requisições da Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO visando 
à realização de concursos públicos ou processos seletivos, independente da quantidade de cargos, funções ou vagas em disputa. 
b) Elaborar todas as minutas de edital referentes aos concursos públicos ou processos seletivos requisitados (abertura de 
inscrições, convocação para as provas, divulgação dos gabaritos, divulgação dos resultados, etc.); 
c) Fornecer estrutura em homepage para a realização das inscrições pela internet; 
d) Analisar e deferir/indeferir inscrições, solicitações de isenções de inscrição, as inscrições de deficientes e outras situações 
similares; 
e) Elaborar, reproduzir e aplicar as provas teóricas, através de questões de múltipla escolha em quantidade compatível com a 
quantidade de inscritos; 
f) Envelopar e guardar as provas até sua aplicação, responsabilizando-se pela sua segurança e inviolabilidade. 
g) Utilizar cartões de respostas gerados por sistema de processamento de dados com personalização dos dados de cada 
candidato, preparados para correção através de leitura óptica; 
h) Responsabilizar-se pelo sigilo das provas, gabaritos e outras informações restritas durante a realização dos certames; 
i) Selecionar, vistoriar e sinalizar os locais de realização das provas; 
j) Selecionar, instruir e disponibilizar equipe de fiscais de sala, auxiliares e coordenadores de provas; 
k) Coletar títulos e analisá-los em conjunto com comissão eventualmente designada para tal, quando o cargo ou função assim o 
exigir, a critério da Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO; 
l) Efetuar a correção das provas através de sistema de leitura óptica; 
m) Atribuir notas e efetuar a classificação dos candidatos; 
n) Analisar e proceder à deliberação a eventuais recursos; 
o) Aplicar provas práticas, quando o cargo ou função assim o exigir, a critério da Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO; 
p) Elaborar relatório final contendo todos os procedimentos de cada concurso público ou processo seletivo realizado, para arquivo 
da Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO, na forma das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
3 - Obrigações da Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO: 
a) Colocar à disposição da CONTRATADA as informações e documentos necessários à realização do objeto do presente contrato; 
b) Arcar com os custos de publicação oficial dos editais de abertura de inscrições, de classificação final e da sua homologação, 
além de outras publicações eventuais que julgar necessárias, tais como resultado de recursos, convocações, avisos, instruções e 
outras decorrentes do presente contrato; 
c) Disponibilizar a cessão dos locais para realização das provas teóricas e práticas e a cessão de veículos e equipamentos 
necessários à realização das provas práticas; 
d) Designar comissão para analisar em conjunto com a CONTRATADA, eventuais títulos entregues pelos candidatos para serem 
agregados às notas das provas antes da classificação final, em prazo compatível com os cronogramas estabelecidos; 
e) Arquivar os documentos relativos aos concursos públicos e processos seletivos, conforme exigência legal; 
f) Efetuar a convocação dos candidatos, obedecendo à ordem de classificação, em conformidade com a legislação municipal e com 
as Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 



 

 

 

14 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 

Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Setor de Licitação 

 

14 

TOMADA DE PREÇOS N°02/2016 

PROCESSO Nº 6743/2015 

 
ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 
Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

e-mail:  CNPJ nº 

 

OBJETO 

Contratação de serviços técnicos especializados para o planejamento, organização e execução de concursos públicos e processos 
seletivos, por um período de 06 (seis) meses, através da proposta que oferecer a proposta de menor valor global pela prestação 
dos serviços. 

Item DESCRIÇÃO Valor da proposta (em R$) 

01 
Prestação de serviços técnicos especializados para o planejamento, 
organização e execução de concursos públicos e processos seletivos, por 
um período de 06 (seis) meses 

 

Valor Total  R$  

Valor Global por extenso: 

 
DECLARAÇÃO 
 
1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo 
envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital. 
3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta 
proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 

Nome do Representante:  

Identidade nº: CPF nº: 

Local e Data: 

Assinatura: 

(Carimbo do CNPJ) ou no verso  
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TOMADA DE PREÇOS N°02/2016 

PROCESSO Nº 6743/2015 

 
ANEXO III – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS/DECLARAÇÕES 

 

OBJETO:Contratação de serviços técnicos especializados para o planejamento, organização e execução 
de concursos públicos e processos seletivos, por um período de 06 (seis) meses, através da proposta 
que oferecer a proposta de menor valor global pela prestação dos serviços, para a Secretaria de 
Administração, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao 
presente instrumento convocatório. 
 
I)  Dados da Empresa: 
 
1.  Razão Social: 
 
2. Endereço:                                                         Bairro: 
 
3. Município:     Estado    CEP: 
 
4. Inscrição no CNPJ: 
 
5. Telefax: (               ) 
 
II) Dados do representante legal que assinará o contrato: 
 
1. Nome 
 
2. Nacionalidade      Estado Civil: 
 
3 CPF:        RG: 
 
4. Endereço:                                                                  Bairro: 
 
5. Município:                                                Estado:         CEP: 
 
III) Declarações: 
 
a) Declaro expressamente e sob as penas da Lei, que não estamos impedidos de contratar com a 
administração pública direta ou indiretamente e que não fomos declarados inidôneos pelo poder público, de 
quaisquer esferas da federação; e não nos encontramos, nos termos da legislação em vigor ou deste edital, 
sujeitos a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir nossa regular habilitação na presente licitação, 
ou eventual contratação que deste procedimento possa decorrer; 
b) Declaro que nenhum servidor público integra o corpo diretivo ou é funcionário desta empresa; 
c) Declaro que conheço e concordo com todos os termos do presente edital; 

 
Local e Data 

 
Carimbo e Assinatura 
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TOMADA DE PREÇOS N°02/2016 

PROCESSO Nº 6743/2015 

 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO E _______________________. 
 
Prefeitura Municipal de Capão Bonito, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo 
Prefeito Municipal, Dr. Júlio Fernando Galvão Dias, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de 
Identidade (R.G.) sob o nº 12.949.384 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 084.181.638-79, 
residente e domiciliado à rua Nove de Julho, nº 98 - Centro, neste Município e Comarca de Capão Bonito 
e de outro lado, ____________________., inscrito no CNPJ/MF ______________, neste ato 
representado por________________,  portador do RG nº ________., CPF nº ____________,  com 
endereço ______________, doravante denominado Contratado, conforme consta no ________________ 
(indicar o ato que o qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, cuja 
celebração foi autorizada às fls. ____ do processo administrativo nº __., doravante denominado 
Processo, concernente à TOMADA DE PREÇOS nº 02/2016. Os contraentes enunciam as seguintes 
cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação 
aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante 
denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às 
suas estipulações.   

 
Cláusula 1a - DO OBJETO 

1.1 A CONTRATADA obriga-se à execução da obra e serviços diretamente à PREFEITURA, Tipo Menor 
Preço, visando Contratação de serviços técnicos especializados para o planejamento, organização 
e execução de concursos públicos e processos seletivos, por um período de 06 (seis) meses, 
através da proposta que oferecer a proposta de menor valor global pela prestação dos serviços, 
para a Secretaria de Administração, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos 
pertencentes ao edital da Tomada de Preços nº 02/2016. 
 
1.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com as seguintes condições: 
1.2.1. A Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à matéria; 
1.2.2. A CONTRATADA se compromete a executar os serviços de acordo com as especificações 
constantes no ANEXO I do Edital da Tomada de Preços nº 02/2016 que integra este instrumento, além 
das normas técnicas em vigor concernentes à matéria. 
 

Cláusula 2a - DO PREÇO 
2.1. Pela execução dos serviços referidos na cláusula anterior, item 1.1, a Prefeitura do Município de 
Capão Bonito-SP pagará à CONTRATADA a importância global de R$ ______ (______.), na qual se 
incluem, além do lucro, as despesas de mão-de-obra, materiais, carga, seguros, impostos, taxas, 
transportes e quaisquer outras despesas que estejam direta ou indiretamente, relacionadas com a 
execução total dos serviços.. 
 

Cláusula 3a - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1.O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da da nota fiscal 
devidamente extraída pela empresa contratada, depois de processados pela Divisão de Contabilidade. O 
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pagamento respectivo será efetuado através de crédito em conta corrente, a ser fornecida pela 
Contratada. 
3.2. A Prefeitura, através do Setor de Tesouraria, fará as retenções dos valores correspondentes às 
obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, conforme o caso, de acordo com a legislação que 
disciplina a matéria, sendo que, as guias dos valores retidos serão devidamente recolhidas e 
encaminhadas suas cópias reprográficas à empresa contratada. 
3.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o 
mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária 
ou reajuste. 
3.4. O Município de Capão Bonito/SP receberá diretamente dos candidatos inscritos nos concursos 
públicos e processos seletivosos valores correspondentes à taxa de inscrição. 
 
3.5. Somente será pago à CONTRATADA o valor referente a prestação dos serviços de elaboração e 
realização dos concursos públicos e processos seletivos, de acordo com a proposta apresentada 

 
Cláusula 4a - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1. O prazo do presente contrato será de 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, podendo a 
critério da CONTRATANTE ser prorrogado na forma e pelo prazo estabelecidos no inc.II do art. 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93 
 

Cláusula 5a - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
5.1. São obrigações da CONTRATADA, além daquelas indicadas no ANEXO I do Edital que integra este 
termo: 
a) Executar os serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos;  
b) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e em estrita 
observância da Legislação em vigor;  
c) Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e 
habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto 
desta avença. 

 
Cláusula 6a – DAS OBREGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1.São obrigações da CONTRATANTE,além daquelas indicadas no ANEXO I do Edital que integra este 
termo: 
a) Colocar à disposição da CONTRATADA as informações e documentos necessários à realização do 
objeto do presente contrato; 
b) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das 
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste 
instrumento. 

 
Cláusula 7a - DAS PENALIDADES 

7.1. À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 
e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  
 
7.2. O atraso injustificado na execução do serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do art. 86 da Lei 
nº 8.666/93, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não 
cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias=>multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia e 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias=>multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 
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7.3.Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as seguintes 
penalidades: 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade de CAPÃO BONITO 
e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo art. 87 da Lei Federal 8.666/93. 
 
7.4. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de 
multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser 
descontada de eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE. 
 
7.5. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à CONTRATANTE. 
 

Cláusula 8a- DA RESCISÃO CONTRATUAL 
8.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e 
no Edital. 
 
8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o 
direito à prévia e ampla defesa. 

 
Cláusula 9a - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

9.1. A despesa originada por esta contratação será atendida pela seguinte dotação 
orçamentáriaconstantes do orçamento desta Municipalidade: 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0013.2051. 
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39. 
 

CLÁUSULA 10ª- DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA 
10.1. O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em 
parte. 
 

CLÁUSULA 11ª - DAS RESPONSABILIDADES 
11.1. A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução das obrigações avençadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que 
sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
11.2.A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA. 
 
11.3.A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
 
11.4. A CONTRATADAmanterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA 12ª - DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

12.1.Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 

CLÁUSULA 13ª - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
13.1.Até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a CONTRATANTE 
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela 
data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 

CLÁUSULA 14ª - DO FORO 
14.1. O Foro do contrato será o da Comarca de CAPÃO BONITO/SP, excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois 
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 
 
 

 
 
 
 

Capão Bonito, ____. de__________de _____. 
 
CONTRATANTE:  

 
 
 

Dr. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
CONTRATADA: 
 

xxxxxxx 
Representante: xxxxxxxxxxxx 

RG nº xxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxx 
TESTEMUNHAS: 
 
1.____________________________________RG:_________________________________ 
 
 
 
2.____________________________________RG:__________________________________  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 

PROCESSO Nº6743/2015 

 
 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º  
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 

______________________,____________________________________. inscrito no CNPJ n° 

____________________________., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)__________________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº____________________. e do CPF nº __________________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 
______________________________ 

(data) 
 
 
 

________________________________________ 
(representante legal) 
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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 
 
 

Recebi nesta data, EDITAL da TOMADA DE PREÇOS Nº02/2016, cujo objeto consiste 
na contratação de serviços técnicos especializados para o planejamento, organização e execução 
de concursos públicos e processos seletivos, por um período de 6 (seis) meses, através da 
proposta que oferecer  o menor valor global pela prestação dos serviços, para a Secretaria de 
Administração, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao 
presente instrumento convocatório, cuja abertura se dará na data de24 de FEVEREIRO de 2016, às 
09h00min. 

 
 

 
Capão Bonito, ______ de __________________________ de ______. 

 
 

NOME: ______________________________________________. 
 
 

RG: __________________________________________ 
 
 
 

ASS: __________________________________________ 
 
 

CARIMBO DA EMPRESA: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Favor preencher todos os dados acima e retornar este documento em mãos ou via e-mail 
editalcapaobonito@gmail.com (sem falta). 
 
 

mailto:editalcapaobonito@gmail.com

