MINUTA DE TOMADA DE PREÇOS N º 01/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022
1.
O B J E T O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO
DE OBRA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO DA RUA ANTÔNIO
PRIANTI, NO BAIRRO PARQUE ALPINA, NA CIDADE DE IGARATÁ/SP, conforme
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e nos seguintes anexos:
Anexo I - Memorial Descritivo e Termo de Referência.
Anexo II - Cronograma Físico -Financeiro (preenchido)
Anexo III – Planilhas de quantitativos e de valores (preenchidas);
ANEXO IV – PROJETO PLOTAR em PDF;
Anexo V – Credenciamento
Anexo VI – Minuta Contratual
Anexo VII – Declarações nos termos do edital.
Anexo VIII – Declaração Inc.V – art. 27 LF 8.666/93
Anexo IX – Termo de Compromisso
Anexo X – Atestado de Visita Técnica
Anexo XI – Decreto Municipal nº 16/2021.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: Dia 18/03/2022 às 10h00 no setor de
Protocolos e Tributos ou no setor de licitações da Prefeitura de Igaratá.
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 05 (cinco) minutos após o término do prazo
para recebimento dos mesmos, em sessão pública.
LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Igarata, situada a Av. Benedito Rodrigues de
Freitas, 330, centro, Igaratá/SP.
1 - PREÂMBULO
1.1 - Nos termos da Lei Federal nº 8666/93, com as alterações produzidas pelas Leis
Federais nºs 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99 LC 123/2006 e demais normas
pertinentes, e, em conformidade com o r. despacho exarado pelo Sr. Prefeito Municipal
de Igaratá nestes autos, acha-se aberta a TOMADA DE PREÇOS acima, para a
execução dos serviços e obras de engenharia supra especificados, pelo regime de
execução indireta - através de empreitada por preço unitário, cujo critério de julgamento
é o de MENOR PREÇO GLOBAL.
2 - DA PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação:
2.1.1. Poderão participar do certame as licitantes cuja finalidade social abranja o objeto
desta licitação e que comprovem habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação
técnica e qualificação econômico-financeira por meio dos documentos relacionados neste
edital.
2.2. Não poderão participar desta licitação:
2.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente.
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2.2.2. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
2.2.3. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com
o órgão responsável por esta Administração.
2.2.4. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
2.2.5. Interessados que estejam sob falência, concordata ou insolvência;
2.2.6. Interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida sua reabilitação e aqueles que estejam cumprindo sanções
conforme Inc. III do art. 87 da Lei federal nº 8.666/93.
2.2.7. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações elencadas no artigo 9º
da lei 8.666/1993.
2.2.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum.
2.2.9. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação,
bem como as interessadas que tenham em seu quadro de pessoal servidor público que
participe da sua gerência ou administração;
2.2.10. Interessados que integrem, em seu quadro societário, familiar ou agente público
que prestem serviços ao Município de Igaratá em cargo de comissão ou função de
confiança,
2.2.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução
de serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
2.2.11.1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.2.11.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado.
2.2.11.3. A licitante cujos sócios, controladores, dirigentes, administradores, gerentes ou
empregados sejam servidores do Município de Igaratá.
2.2.11.4. É vedada a participação, de forma direta ou indireta, de servidor ou dirigente
do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
2.2.11.4.1. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável
pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços
a estes necessários.
2

2.2.11.4.2. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de
licitação.
2.3 - Para fins de participação e habilitação na presente TOMADA DE PREÇOS
deverão as empresas apresentar CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, em plena validade, desde que elaborado nos termos das já citadas leis
federais, expedido por quaisquer órgãos ou entidades da administração direta,
indireta ou fundacional da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal
constando atividade compatível com o objeto do presente certame licitatório, em original
ou cópia autenticada - o qual fará parte integrante do processo, bem como declarações
assinadas pelo representante da empresa, devidamente identificado, no sentido de que:
2.3.1. - Além do CRC, quando este NÃO for emitido pelo Município de Igaratá,
deverão, ainda, as empresas juntarem, necessariamente, os documentos listados
na forma do item 2.6, e seguintes, não sendo aceitos protocolos de pedidos de
certidões ou de outros documentos exigidos neste edital.
2.3.1.1 – Quando o CRC emitido por esta Prefeitura e não constar todos os
documentos exigidos neste edital, a interessada deverá completar toda a
documentação.
2.3.2. O CRC deverá estar atualizado com as certidões e demais documentos em
plena validade;
2.4 - Para a elaboração da proposta referente ao objeto deste certame, as empresas
interessadas DEVERÃO VISTORIAR O LOCAL DA OBRA, fazendo-se representar,
não podendo, em hipótese nenhuma, alegar desconhecimento. A vistoria será
certificada pelo órgão competente desta Prefeitura, que fornecerá Atestado de Vistoria
ao interessado, o qual deverá ser juntado obrigatoriamente no ENVELOPE Nº 1 DOCUMENTAÇÃO, a fim de que possa integrar os autos, modelo Anexo X.
2.4.1. A vistoria (visita técnica) ao local da obra, será realizada das 12h00 às
17h00 entre os dias 24/02/2022 a 18/03/2022, com agendamento prévio na
Secretaria Municipal Planejamento Urbano, Obras e Serviços, através do telefone
(0xx11) 4658-1723, para posterior comparecimento através de representantes sendo
de total responsabilidade da Licitante, junto ao Departamento de Obras e Serviços
Municipais, os quais serão acompanhados por um servidor deste Departamento.
2.5. - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) via de cada
documento, contidos em envelope (preferencialmente confeccionado em papel pardo)
fechado indevassavelmente, apresentando externamente os seguintes dizeres:
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
2.6. DA DOCUMENTAÇÃO
2.6 - A empresa que não possuir o CRC - Certificado de Registro Cadastral, e desejar
oferecer proposta nos termos do presente edital deverão antes do terceiro dia anterior
(até 15/03/2022) ao determinado para recebimento dos envelopes, apresentarem os
documentos abaixo especificados, válidos na data limite para entrega dos envelopes, os
quais poderão ser entregues em original, por qualquer processo de cópia autenticada
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por cartório competente (excluindo-se desta exigência os documentos emitidos pela
Internet) ou por servidor desta Administração (neste último caso mediante a
apresentação, no momento de abertura dos envelopes, dos respectivos originais), ou,
ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, da seguinte documentação:
2.6.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2.6.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos da eleição de seus administradores;
2.6.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercício;
2.6.4 - Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
2.6.5 - 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 contratual;
2.6.6 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certidão conjunta negativa
de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União), Prova de regularidade
para com a Fazenda Estadual da sede da licitante mediante apresentação de Certidão
Negativa. Tratando-se de regularidade pelo Estado de São Paulo, a licitante deverá
apresentar certidão Negativa de Débitos emitida pela Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo e pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
conforme PORTARIA CAT – 20 de 01/04/98); e Municipal (mobiliária) do domicílio ou
sede da licitante, na forma da lei, aceitando-se também certidões positivas com efeitos
de negativa;
2.6.7 – Prova de Regularidade expedida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, bem como prova de regularidade para com o FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal, aceitando-se também
certidões positivas com efeitos de negativa;
2.6.8 – Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT);
2.6.9 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente, ou seja, certidão de
registro da empresa no CREA/SP, com validade na data limite para apresentação dos
envelopes, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais.
No caso da adjudicatária/contratada ser domiciliada em outro Estado que não São
Paulo, o Certificado de Registro, emitido pelo CREA da região de origem, deverá conter
o visto do CREA/SP, em vigor, autorizando-a a participar de licitações. Referida
obrigação deverá ser cumprida antes da assinatura do contrato decorrente deste
certame.
2.6.10 -Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, a qual será atendida
por documentos fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou Privado,
devidamente certificado pela entidade profissional competente, através da apresentação
de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA, acompanhada dos respectivos
atestados de execução similares e de porte equivalente em nome do profissional que
possua vínculo de natureza permanente com a empresa, devidamente certificados
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pelo CREA através de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo, observado
o limite mínimo de 50% dos principais quantitativos que comprove a execução dos
serviços desta licitação os quais deverão estar descritos de forma clara nos termos da
Súmula 24 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
2.6.11. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, além da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos;
2.6.12 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, através de
Registro em Carteira de Trabalho (CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços
autenticado, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância, conforme tabela abaixo:
ITEM

UNID QUANTITATIVO

Guia (meio fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in
loco em trecho curvo com extrusora

M

800,00

Imprimação betuminosa impermeabilizante

M²

4.000,00

Base de bica corrida

M³

300,00

CBUQ

M³

80,00

O profissional retro indicado deverá participar da execução do objeto do contrato,
admitindo-se a substituição por outro profissional do mesmo nível, com experiência
equivalente ou superior, mediante prévia aprovação desta Prefeitura Municipal.
2.6.12.1 - O(s) profissional(is) deverá(ão) fazer parte do quadro permanente da
empresa licitante na data de apresentação dos documentos de habilitação e
propostas, na condição de:
2.6.12.1.1 - Empregado, comprovado com a apresentação de cópia autenticada,
nos termos do item 2.6.12, das folhas pertinentes da carteira profissional, ou
mesmas cópias do livro, ou ficha, de registro do empregado;
2.6.12.1.2 - Diretor ou sócio, comprovado com a apresentação do Estatuto Social
em vigor, ou Contrato Social (última alteração) devidamente registrado e
documento de identidade com foto; ou
2.6.12.1.3 - Autônomo comprovado com a apresentação do Contrato de Prestação
de Serviço autenticado e documento de identidade com foto.
2.6.13 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, com emissão de até 90 dias;
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2.6.14. Comprovante do atestado de visita técnica nos termos do subitem 2.4.1
(ANEXO X)
2.6.15. Comprovante de pagamento (recibo/protocolo) da caução proposta,
previstos no caput e § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93. Serão exigidos dos
participantes deste certame caução proposta de 1% (um por cento), no montante
mínimo de R$ 21.985,54 (vinte e um mil novecentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta e quatro centavos).
2.7 - As licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

a. Demonstrativo de índices financeiros, a seguir solicitados, extraídos do balanço
apresentado, para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os
índices serão apresentados em números inteiros e de até 02 (duas) casas
decimais após a vírgula, arredondando-se as frações para o centésimo mais
próximo, superior ou inferior:
Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00
Índice de Liquidez Total (ILT) igual ou superior a 1,00
Índice de Endividamento Geral (IEG) menor ou igual a 0,50

Os índices Econômico-Financeiros a que se refere o item supracitado
deverão ser calculados pelas seguintes fórmulas:
ILC = AC / PC
ILT = (AC+ARLP) / (PC+ELP)
IEG = (PC+ELP) / (AT)
Onde:
AC= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante
LT= Liquidez Total
LT= Liquidez Corrente
ARLP= Ativo realizável a longo prazo (após o término do exercício seguinte)
ELP= Exigível a longo prazo (exigibilidade após o término do exercício
seguinte)
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AT= Ativo Total.
O cálculo destes índices deverá ser apresentado pela empresa licitante com a
respectiva assinatura de seu representante legal.

2.8 - Tendo em vista o disposto no artigo 97 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, o licitante deverá encontrar-se em pleno gozo de seus direitos para contratar
com a Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade, incidindo, em
hipótese contrária, nas cominações do parágrafo único do aludido artigo.
2.9 - Os documentos acima listados deverão estar em nome da empresa proponente, e,
concomitantemente, com indicação do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o
mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz ou de filial). Quando do
recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da
mesma empresa/CNPJ/endereço que participou deste certame.
2.10. As 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;
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por parte
de ME ou EPP, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa;
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.1,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes
para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatório.

2.11. DEVERÃO JUNTAR NO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO AS SEGUINTES
DECLARAÇÕES DOS ANEXOS VII, VIII E IX:
A) de que não houve superveniência de fato impeditivo para licitar ou contratar
com a administração pública, em seus três níveis de governo, comprometendo-se a
comunicar a eventual ocorrência destes fatos durante o processamento deste certame e
vigência das avenças dele decorrentes; e de que não ocorreu diminuição das
capacidades técnica, jurídica e econômica da empresa para atender ao objeto ora
licitado
B) está de pleno acordo com as normas deste edital, bem como ciente quanto
aos termos da Lei Federal nº 8666/93, e suas alterações, notadamente as) Leis nºs
8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, às quais se submete, e que tomou ciência de
todos os documentos e informações referentes a este procedimento licitatório, em
especial as especificações do objeto ora licitado.
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C) cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal, no
que diz respeito à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de
dezoito anos e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendizes, a partir de quatorze anos e demais declarações, constantes no anexo I;
D) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus
empregados, em atendimento à Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117,
parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, instaladas neste Estado de São Paulo).
Obs: Os documentos acima listados deverão estar em nome da empresa proponente, e,
concomitantemente, com indicação do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o
mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz ou de filial). Quando do
recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da
mesma empresa/CNPJ/endereço que participou deste certame. Todos os documentos
apresentados por cópia poderão ser autenticados por servidor público mediante a
apresentação do original durante a sessão de credenciamento ou abertura do
envelope documentação;
2.12- Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo limite de validade em
certidões negativas ou neste edital, prevalecerá o prazo de 60 (sessenta) dias, corridos,
contados da data de emissão do documento até a data de apresentação dos
ENVELOPES, sendo que todos os documentos deverão estar com seus prazos de
validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para abertura dos
‘ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO’.
2.13 - Serão exigidos dos participantes deste certame capital mínimo integralizado, no
montante mínimo de R$ 219.855,46 (duzentos e dezenove mil oitocentos e
cinquenta e cinco mil e quarenta e seis centavos), nos termos dos §§ 2° e 3° do art.
31 da Lei Federal n° 8.666/93.
2.14- Da empresa adjudicatária será exigida garantia, no valor equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor total estimado do contrato, a qual será liberada ou restituída,
após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato.
2.15 - Não serão aceitas propostas enviadas por fac símile ou e-mail. Esta
Administração não assume qualquer responsabilidade por envelopes contendo
documentação e/ou propostas que não sejam entregues pessoalmente no endereço
indicado para tal.
2.16 - Tendo em vista o disposto no artigo 97 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, o licitante deverá encontrar-se em pleno gozo de seus direitos para contratar
com a Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade, incidindo, em
hipótese contrária, nas cominações do parágrafo único do aludido artigo.
2.17 - Os documentos acima listados deverão estar em nome da empresa proponente,
e, concomitantemente, com indicação do mesmo número de inscrição no CNPJ e
com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz ou de filial). Quando do
recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da
mesma empresa/CNPJ/endereço que participou deste certame.
2.18. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope
de habilitação, declaração, firmada por contador ou sócio, de que se enquadra
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como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos
previstos neste edital.
2.19 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item anterior, que
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que
comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for
declarada como vencedora do certame.
2.20. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa
de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem
alguma restrição.
2.21. O prazo de que trata o item 2.19 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
2.22 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.19, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
2.23 - A documentação necessária para cadastro não poderá ser substituída por
Registro Cadastral emitido por qualquer outro órgão ou entidade pública.
2.23.1 Os documentos exigidos emitidos pelo órgão responsável através da Internet,
poderão ter sua autenticidade conferida na Internet antes da emissão do cadastro de
fornecedor. Os demais documentos, se não forem apresentados em originais, deverão
ser autenticados em cartório, ou por servidor da Administração.
2.23.2 Somente será emitido o CRC, cujos documentos estejam dentro do prazo de
validade.
2.23.3. No caso de vencimento de algum dos documentos do Certificado de
Registro Cadastral, este(s) poderá (ão) ser anexado(s) ao registro, antes do
horário da abertura, conforme preâmbulo deste Edital, desde que seja original,
autenticado em cartório ou conferido por servidor do Município, não sendo
necessário a expedição de novo certificado cadastral, desde que este não esteja
vencido ou tal documento poderá ser inserido no envelope de documentação.
3 - DA PROPOSTA
3.1 - A proposta deverá ser elaborada por meios mecânicos, preferencialmente,
conforme modelo dos Anexos II e III deste edital, em papel que identifique (razão social,
endereço completo, números de telefone e de fac-símile, e-mail, e CNPJ, (vedada a
apresentação no papel timbrado da Prefeitura), a licitante, e este certame, redigida
de forma clara, em língua portuguesa, ressalvando-se as expressões técnicas de uso
corrente, com apresentação nítida, sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou
observações feitas à margem, devendo estar datada e assinada na última folha, por
quem de direito, e rubricada nas demais, em uma só via, encaminhada em um único
envelope, indevassável, fechado, informando na parte externa ENVELOPE Nº 2 –
PROPOSTA – TP Nº 01/2022, e demais dados de identificação, constando da proposta:
9

3.1.1 - Especificação clara e completa das obras oferecidas, obedecida à mesma
ordem constante deste edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais que um resultado, com o completo
preenchimento e juntada das planilhas de quantitativo e de valores e cronograma físicofinanceiro (Anexos II e III);
3.1.2 - Preço unitário e total, apresentado por item, expressos em moeda corrente
nacional, com duas casas decimais após a vírgula, cujos valores deverão estar
apresentados livres de quaisquer incidências de impostos, taxas, encargos sociais,
despesas de locomoção ou hospedagem, seguros ou fretes, que correrão por conta da
proponente, bem como valor total da proposta, em algarismos e por extenso,
destacando valores totais para materiais e para mão de obra;
3.1.3 - Prazo para início de execução das obras ou serviços, em até sete dias
corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviço para tal, e prazo para término
dos mesmos, também em dias corridos, contados do início;
3.1.4 - A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data limite para apresentação do envelope contendo-a;
3.1.5 - Concordância quanto à forma de pagamento, que será conforme as
medições, após o início das obras e adimplemento da obrigação da contratada,
desde que regular e devidamente atestado por esta Administração e conforme
disponibilização dos Recursos Financeiros do Município de Igaratá, ficando a total
responsabilidade das licitantes em participar deste certame.
3.1.6 - A apresentação de quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou
convenientes, não sendo desclassificada a proposta da licitante que não as apresentar.
3.1.7. No rodapé da proposta deverá conter os valores de materiais e serviços
referente a mão-de-obra separados, para efetivação da retenção dos impostos da
futura contratada.
3.1.8 - Serão exigidos dos participantes deste certame caução proposta de 1% (um por
cento), no montante mínimo de R$ 21.985,54 (vinte e um mil novecentos e oitenta e
cinco reais e cinquenta e quatro centavos). A garantia que trata este subitem
poderá ser apresentada nas mesmas modalidades e critérios previstos no § 1º do
art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e deverá ser apresentada no envelope
Documentação.
3.2 - As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo
instrumento de procuração.
3.3 - Indicar nome completo, RG, CPF/MF, função na empresa, e endereço de
pessoa que assinará eventual termo contratual decorrente deste certame, Banco,
Agencia e Conta Corrente para recebimento dos pagamentos.
3.4 - Em caso de divergência entre os valores unitário e total, prevalecerão os primeiros;
e, se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em
algarismos, prevalecerão os valores por extenso.
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3.5 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto ora
licitado será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a
licitante pleitear acréscimo após a entrega das propostas.
3.6 - O critério de aceitabilidade de preços, nos termos do artigo 40, inciso X, da Lei
Federal nº 8666/93, e suas alterações, é o montante de recursos orçamentários
reservados nos presentes autos, no total de R$ 2.198.554,60 (dois milhões cento e
noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) conforme
detalhamento contido nos autos.
3.7. O cronograma Físico – Financeiro deverá ser elaborado de acordo com o tempo
que a licitante executará o contrato, não devendo simplesmente copiar o cronograma
aqui proposto.
3.8. Não serão aceitas propostas enviadas por fac símile ou e-mail. Esta Administração
não assume qualquer responsabilidade por envelopes contendo documentação e/ou
propostas que não sejam entregues pessoalmente no endereço indicado para tal.
4 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes,
representando os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a
apresentação de autorização por escrito, contendo o nome completo, o nº do
documento de identificação do credenciado e deste certame, com a declaração do (s)
representante (s) legal (is) da proponente, devidamente assinada, outorgando amplos
poderes de decisão ao representante. Os representantes e prepostos deverão
apresentar, nesta oportunidade, o contrato social e suas alterações (autenticado) e, no
caso de sociedade por ações, o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria,
para que seja comprovada a legitimidade da representação, a não ser que tais
documentos estejam inseridos no ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, sob pena de
invalidar o credenciamento, em suas ausências. Estas autorizações deverão ser
exibidas pelos portadores antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes,
ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão apresentar documento hábil de
identificação pessoal com foto, para validar o credenciamento (RG e ou CNH).
4.2 - O documento citado neste item poderá, a critério do (s) representante (s) legal (is)
da proponente, ser substituído por Certidão de Procuração Pública.
4.3 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar
documento que comprove sua capacidade para representá-la.
4.4 - A não apresentação, ou incorreção, do documento de credenciamento, não
inabilitará ou desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar
ou responder pela proponente, nas respectivas sessões, cabendo tão somente, ao não
credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que
não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
4.5 - Uma mesma pessoa NÃO poderá representar mais de um licitante.
4.6 - Encontra-se em anexo modelo de credencial que, facultativamente, poderá ser
utilizada pela proponente.
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5 - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 - Ambos os envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, deverão ser
entregues no local, dia e hora designados no início deste edital.
5.2 – Para análise dos documentos relativos à habilitação a Comissão fará confrontação
dos documentos que forem apresentados através de cópias simples, com os respectivos
originais. No caso da não apresentação, neste ato dos documentos originais, a
Comissão se reserva no direito de não efetuar autenticação durante o certame, se
houver diversas licitantes presentes, haja vista o extenso número de documentos,
podendo, a licitante ser inabilitada;
5.2.1 - A abertura do ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO dar-se-á 05 (cinco)
minutos após o término do horário limite para entrega dos envelopes, em ato público,
no mesmo local determinado para a entrega dos envelopes, oportunidade em que se
reunirão os componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (doravante
denominada apenas Comissão) e os licitantes, se houver interesse destes últimos, para
a apreciação dos respectivos conteúdos, rubrica em todos os documentos, decidindo-se
sobre a habilitação dos licitantes, se for o caso.
5.3 - Após a entrega dos envelopes, não serão aceitos, procedentes dos licitantes,
quaisquer adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o seu conteúdo.
Os esclarecimentos, quando se fizerem necessários, e, desde que solicitados pela
Comissão, constarão, obrigatoriamente, da respectiva ata.
5.4 - Havendo expressa desistência da interposição de recursos, por todos os
proponentes, desde que todos presentes e devidamente credenciados, quanto à fase de
habilitação, na mesma oportunidade poderão ser abertos os ENVELOPES Nº 2 PROPOSTA, das proponentes habilitadas, sendo que às licitantes consideradas
inabilitadas serão devolvidos os ENVELOPES Nº 2 - PROPOSTA, em sua forma original
(fechados), lavrando-se a ata dos trabalhos, a qual será assinada pelos componentes
da Comissão e pelos representantes dos licitantes.
5.5 - Sendo oferecido (s) recurso (s) serão fixadas pela Comissão, posteriormente, nova
data para abertura dos ENVELOPES Nº 2 - PROPOSTA, compatível com o julgamento
do (s) mesmo (s), dando-se ciência, da nova data, a todos os licitantes, por intermédio
de publicação no DOE - Diário Oficial do Estado ou na Imprensa Oficial desta Prefeitura,
prevista no item 11 deste edital.
5.6 - Após a fase de habilitação não cabe a desistência da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, e desde que feita
através de requerimento formal, acompanhado de peças comprobatórias do fato, com a
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da abertura do ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA.
5.7 - Na hipótese de haver troca de conteúdo dos envelopes (documentos x proposta)
serão automaticamente inabilitadas as empresas que assim proceder, sendo que o
envelope remanescente ser-lhe-á devolvido, constando em ata as ocorrências (troca de
conteúdo nos envelopes e devolução).

6 - DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO /JULGAMENTO
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6.1 - As propostas das licitantes habilitadas serão analisadas e julgadas pela Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com o tipo de licitação, e atendidas as
especificações contidas neste edital, e em eventuais anexos, com a classificação pela
ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, sendo o julgamento pelo critério de
Menor Preço Global, submetido à homologação e adjudicação do Sr. Prefeito Municipal.
6.1.1 - Nesta oportunidade será verificada a exatidão das operações aritméticas
apresentadas, que conduziram ao valor total orçado na planilha orçamentária ou na
proposta, procedendo-se às correções correspondentes nos casos de eventuais erros
encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas
serão consideradas para a aplicação do valor final da proposta e classificação. Em caso
de divergência entre os valores unitário e total, prevalecerão os primeiros; e, se houver
divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos,
prevalecerão os valores por extenso.
6.1.2 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, solicitar as
licitantes a composição de quaisquer preços de serviços e/ou de
materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários
para melhor análise e salvaguarda dos interesses da Administração.
6.1.3 - Nessa oportunidade, os licitantes deverão demonstrar a exequibilidade
desses preços através de suas composições e respectivas justificativas técnicas
ou comerciais que comprovem que os preços dos insumos, salários e BDI
adotado, conforme o caso, são coerentes com os de mercado, e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto ora
licitado. (Acórdão 325/2007-TCU Plenário)
6.2 - Fica reservado ao Sr. Prefeito Municipal o direito de, a seu exclusivo critério,
aceitar o resultado final apresentado pela Comissão; anular o presente certame total ou
parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e,
ainda, revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sem
obrigação de indenizar.
6.3 - No caso de igualdade dos preços, para as primeiras classificadas, o desempate se
dará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, e para o qual todos os licitantes
serão convocados, uma vez atendidas as condições determinadas pela Lei Federal nº
8666/93, artigos 3º, § 2º, mediante prova de atendimento a tais condições.
6.4 - As propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório, aquelas com
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, que ofereçam vantagem não
prevista neste ato convocatório, ou, ainda, vantagens baseadas na oferta dos demais
proponentes, serão desclassificadas, sem que as proponentes tenham direito a qualquer
indenização, e, sem prejuízo do Executivo Municipal representar aos poderes
competentes, nos termos dos artigos 100 e seguintes da Lei Federal nº 8666/93.
6.5. Nos termos do Art. 44 da LC 123/2006, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
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6.5.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.5.1.1. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo
o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e
2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
a) . Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
b) O disposto no item 6.5 deste edital somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7 – DO PROCEDIMENTO
7.1. Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei n. º
8.666/93, a ser dirigido ao Prefeito Municipal de Igarata, através da CPL, devendo ser
protocolizados na Prefeitura.
7.2. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o Edital de Licitação por
irregularidade na aplicação da Lei, nos termos da Lei.
7.3. Decairá o direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a
administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação;
7.4. Qualquer licitante poderá recorrer das decisões referentes à sua inabilitação ou
habilitação de outro, bem como do resultado do julgamento das propostas.
7.5. O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da
divulgação da decisão ou lavratura da ata, perante a Comissão de Licitação, que poderá
reconsiderar sua decisão, ou encaminhá-lo ao Prefeito Municipal, devidamente
informados.
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7.6. Os recursos contra habilitação ou inabilitação serão recebidos com efeito
suspensivo podendo, ainda, ser atribuída aos mesmos a eficácia dos demais recursos,
caso o Prefeito Municipal assim entender, ouvida a Comissão de Licitação.
7.7. A inabilitação do licitante importa na preclusão do seu direito de participar das fases
seguintes da licitação.
7.8. Uma vez decididos os recursos eventualmente propostos, ou tendo havido
desistência expressa dos mesmos, o processo licitatório, devidamente informados, será
encaminhado ao Prefeito Municipal, para competente deliberação.
7.9. A divulgação do resultado do julgamento dos recursos será publicada no site:
www.igarata.sp.gov.br aba licitação.
8 - DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO
8.1 - Para atendimento ao objeto deste certame licitatório será firmado instrumento
contratual com a empresa vencedora, em conformidade com a minuta em anexo, sendo
o adjudicatário chamado a celebrá-lo com antecedência mínima de 05 (CINCO) dias
úteis, contados do término do prazo para chamamento, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8666/93.
8.1.1 - A adjudicatária se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato, a
documentação comprobatória de regularidade para com a Seguridade Social (CNDINSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS), se referidos
documentos apresentados por ocasião deste certame licitatório já estiverem vencidos,
bem como comprovar depósito, a título de caução contratual, nos termos da lei e o
registro no CREA/SP, se for o caso.
8.1.2 - Por ocasião da assinatura da avença se exigirá a comprovação de poderes do
subscritor do contrato para assinar em nome da contratada. Para iniciar os trabalhos a
licitante vencedora deverá comprovar que providenciou o registro perante o
CREA da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao contrato,
conforme determina a Resolução nº 425, de 18/12/98, do CONFEA.
8.2. O pagamento será conforme as medições, após o início das obras e
adimplemento da obrigação da contratada, desde que regular e devidamente
atestado por esta Administração e conforme disponibilização dos Recursos
Financeiros do Município de Igarata, ficando a total responsabilidade das
licitantes em participar deste certame;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA
9.1 - Da futura contratada se exigirá a prestação de garantia das obrigações assumidas
no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes
modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, ou fiança
bancária, a ser comprovada por ocasião da assinatura do termo contratual.
9.1.1 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação,
incluindo indenização a terceiros, a adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva
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reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for
notificado pela contratante;
9.1.2 - A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo do objeto desta
licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
9.1.3 - Modificações no contrato que impliquem em complementação da garantia
inicialmente oferecida, somente serão formalizadas após a efetivação da nova
garantia;
9.1.4 – Na modalidade de depósito em títulos da dívida pública, o Departamento do
Tesouro Municipal efetuará análise prévia dos mesmos visando verificar as condições
de mensuração de valor e condições de resgate;
9.1.5 - Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivação da garantia através
da Carta de Fiança Bancária, deverá constar da mesma, expressamente, condição
de atualização do valor garantido, através da variação do índice da TR (taxa
referencial de juros) ou outro índice oficial adotado pelo Governo Federal.
10 - DAS SANÇÕES
10.1 - Aplicam-se a presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e
no Decreto Municipal nº 16/2021 (ANEXO XI) deste Edital.
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação de
documentos e proposta, implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os
termos e condições deste Edital e de seus anexos, especialmente quanto a
disponibilidade financeira e às condições de pagamento; implica, também, no
reconhecimento de que este instrumento convocatório caracterizou perfeitamente o
objeto do certame, sendo o mesmo suficiente para a exata compreensão do objeto e
para seu perfeito atendimento, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer
indenização.
11.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações
prestadas em atendimento às normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas
da lei. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas
implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a vencedora, na rescisão do contrato, ou do pedido de compras, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
11.3 - Informações relativas à presente licitação serão prestados, pessoalmente, no
mesmo endereço determinado para entrega dos ENVELOPES, sendo aceitas, também,
consultas pelo e-mail: licitacaoigarata@gmail.com
11.3.1 - Esclarecimentos ou dúvidas específicas sobre documentos da licitação, que
afetem a formulação da proposta, só serão atendidos mediante solicitação por escrito,
nos termos do artigo 41 da Lei Federal 8666/93, e suas alterações, protocolizadas e
encaminhadas à Comissão.
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11.3.2 - Esta Municipalidade responderá às questões consideradas pertinentes,
formuladas através do e-mail: licitacaoigarata@gmail.com carta ou fax, a todos os
interessados das perguntas e respostas, com comunicação publicada no e-mail
recebido ou no DOM - Diário Oficial do Município e inseridas no site
www.igarata.sp.gov.br aba “licitação”, respostas estas que serão numeradas
sequencialmente e serão consideradas como aditamentos a este instrumento
convocatório, sendo juntadas ao respectivo processo licitatório.
11.4 - As comunicações decorrentes do presente procedimento licitatório dar-se-ão por
meio de publicações no site www.igarata.sp.gov.br aba “licitação”.
11.5 - Os envelopes contendo ‘proposta’ das empresas inabilitadas deverão ser
retirados em até 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação comunicando a
ocorrência do fato, e/ou da decisão final do Sr. Prefeito Municipal, sobre eventuais
recursos interpostos a respeito da ocorrência, sob pena de inutilização de seu(s)
conteúdo(s).
11.6 - As garantias do contrato, quando exigidas, poderão ser apresentadas em uma
das seguintes modalidades, a critério de cada proponente: caução em dinheiro ou títulos
da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária.
11.6.1 - Fianças bancárias apresentadas como garantia, de proposta ou de
contrato, deverão conter, no mínimo:
11.6.1.1 - prazo de validade, que deverá corresponder a noventa dias contados da
emissão para garantia de proposta, e do período integral, estimado, de vigência do
contrato, para as garantias de contrato;
11.6.1.2 - expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o
pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o
afiançado não cumpra suas obrigações;
11.6.1.3 - expressa renúncia ao Benefício de Ordem, previsto no artigo 827 do Código
Civil. (Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a
contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor)
11.6.1.4 - condição de atualização do valor garantido, através da variação do índice da
TR (taxa referencial de juros) ou outro índice oficial adotado pelo Governo Federal.
11.6.2 - Na hipótese de depósito efetuado em títulos, a licitante deverá apresentar a sua
relação detalhada, bem como comprovar sua legitimidade e liquidez.
11.6.3 - Vencidas as garantias apresentadas na forma de fiança bancária, as mesmas
deverão ser retiradas em até 05 (cinco) dias úteis, contados do vencimento, sob pena
de sumária destruição das mesmas.
11.6.4 - Garantias apresentadas em dinheiro serão corrigidas monetariamente, por
ocasião da devolução.
11.6.5 - Modificações no contrato, inclusive prorrogações em sua vigência, que
impliquem em complementação da garantia inicialmente oferecida, somente serão
formalizadas após a efetivação da nova garantia.
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11.7 - Cada proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a
preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado deste
procedimento licitatório.
11.8 - Os casos omissos serão regulados pela Lei Federal nº 8666/93, com suas
modificações em vigor, sendo apreciados e decididos pela Comissão, submetendo-os,
conforme o caso, à apreciação do Sr. Prefeito Municipal.
11.09 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, deverá apresentar
requerimento por escrito, assinado por quem de direito e com firma reconhecida, além
de documento de identificação pessoal, sendo que nesse ato será lavrado “termo de
vistas ao processo”, o qual será devidamente datado e assinado pelo interessado e pelo
funcionário que o recepcionou.
11.10- As despesas serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária sob as
rubricas nº 02.07.03.15.451.0701.1030 – 4.4.90.51 – obras e instalações.
11.11. Em caso de a convocada não assinar o contrato é facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas à primeira classificada, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação. Para estas, em caso de recusa, não se aplicam as
sanções previstas no item supra.
11.12. Caberá à licitante vencedora indicar seu representante legal, devidamente
qualificado, com poderes para assinar o contrato. A documentação comprobatória,
devidamente autenticada, ficará arquivada nos autos do processo licitatório, na
Prefeitura Municipal de Igarata, podendo ser procuração, contrato social ou documento
equivalente.
11.13. Quando da contratação, a licitante vencedora deverá manter todas as condições
de qualificação apresentadas no processo licitatório.
11.14. O presente edital poderá ser adquirido no Setor de Licitações sita a Av. Benedito
Rodrigues de Freitas, nº 330 ao custo de reprodução de R$ 50,00 (cinquenta reais) ou
gratuitamente através de solicitação pelo e-mail: licitacaoigarata@gmail.com e ainda
disponível no site: igarata.sp.gov.br aba “licitação”.
11.15 - Será eleito o Foro da Comarca de Santa Isabel - SP, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o
processamento deste certame licitatório, assim como ao cumprimento das obrigações
dele decorrentes.
Igarata, 22 de fevereiro de 2.022.

ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITO
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 – PROC. ADM. Nº 07/2022

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica e Drenagem
Local da Obra: Rua Antônio Prianti, Bairro Parque Alpina – Igaratá-SP Proprietário:
Município de Igaratá
Endereço: Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, 330, centro, Igaratá – SP Área a
pavimentar: 4.608 m².
Responsável Técnico: Gilberto de Oliveira Pedroso
CREA: 5069887314

B. DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS
DESCRIÇÃO GERAL:
A obra consiste na Pavimentação asfáltica e Drenagem na via supracitada, sendo que
todos os materiais e serviços a executar deverão satisfazer as exigências da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 9780 e 9781. Incluindo
fornecimento dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mão de obra para o
manuseio, relacionados em planilha orçamentária serão de responsabilidade da
empresa vencedora do tramite licitatório a ser contratada pela Prefeitura.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 Junto a Obra ficará a placa de obra nas dimensões 3,00 x 1,50 metros contendo
as informações da obra, da empresa contratada e do responsável técnico pela
execução dos serviços. Também deverá haver em in loco uma via dos projetos,
memoriais descritivos, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do executor
dos serviços.

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Será efetuada abertura de caixa no leito carroçável de 25 centímetros de
espessura, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito para
receber a Brita Graduada Simples (BGS).
2.2 Base para pavimentação com Brita Graduada Simples, inclusive fornecimento,
compactação e o preparo dos matérias, dosagem, transporte, espalhamento da
19

mistura, compactação e o acabamento da camada, distribuídos regularmente em
toada a superfície do sub-leito com motoniveladora, em espessura de 25 cm. Serão
regularizados e compactados com rolo compactador de 6 a 8 toneladas.
2.3 Após o nivelamento, será aplicada imprimição betuminosa impermeabilizante e
imprimação betuminosa ligante em toda a superfície a ser aplicado CBUQ.
2.4 Pavimento de Concreto Asfáltico (CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à
Quente). O fornecimento e preparo do agregado e do material betuminoso ; o
preparo, o espalhamento, a cura, a compactação e o acabamento da mistura
betuminosa inclusive transporte. O concreto asfáltico CBUQ terá espessura de 5,0
centímetros, obedecendo o abaulamento previsto em perfil.

3. DRENAGEM

3.1 Execução de 2 bocas de lobo dupla tipo PMS, com tampa de concreto. Boca de
lobo água pluvial: alvenaria 1,0x2,57x1,80m (largura x comprimento x altura).
Coletor duplo (1,00m cada) parede e= 15cm, base concreto fck=10Mpa,
revestimento com argamassa cimento/areia 1:4 incluindo o fornecimento de todos
os materiais.
3.2 Serão abertas valas conformes dimensões das guias. O fundo será compactado
com compactador manual e ferio lastro de brita, sobre o qual serão executados
1.761,00 metros de guia pré moldada padrão PMSP, rejunte em argamassa traço
1:5 (cimento/areia) de maneira a representar o alinhamento previsto em projeto.
3.3 Serão executados 49,00 metros de tubos de concreto para galeria de águas
pluviais, de 800mm de diâmetro. Escavação, assentamento e reaterro inclusos.

4. ACESSIBILIDADE/SINALIZAÇÃO

4.1 A execução dos passeios que correspondem a esta obra, compreendem a
trechos em áreas públicas e particulares totalizando 2.113,20 m². As mesmas
deverão ser executadas conforme projeto, em concreto armado moldado in loco, ou
usinado, acabamento convencional, espessura de 8 cm.
4.2 A sinalização viária horizontal será efetuada com tinta em massa termoplástica
à quente por aspersão.
4.3 Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra,
implantará as placas de sinalização vertical em chapa de aço totalmente refletiva.
Toda Sinalização deverá atender as Normas do Código Nacional de Trânsito.

5. LIMPEZA GERAL DA OBRA

5.1 Após conclusão de todo serviço, a empresa responsável pela execução da obra
deverá proceder a limpeza final em hidrojateamento de alta pressão , além da
20

retirada de todo entulho, sobra de materiais e produtos e quaisquer objetos que não
façam parte do conjunto final da obra.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa contratada será responsável pela execução dos serviços, equipamentos
e materiais a serem utilizados na obra, previstos em planilha. A Fiscalização dos
serviços será efetuada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Igaratá.

Igaratá, 03 de janeiro de 2022

GILBERTO DE OLIVEIRA PEDROSO
Resp. Técnico – CREA: 5069887314
ART: 28027230211812391
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ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – TOMADA DE PREÇOS Nº ****/2022 – PROC. ADM. Nº 07/2022
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ANEXO III – PLANILHA DE QUANTITATIVO ORÇAMENTARIA –
FINANCEIRA
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ANEXO IVPROJETO
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ANEXO V – CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº 07/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA A
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO DA RUA ANTÔNIO PRIANTI, NO BAIRRO PARQUE
ALPINA, NA CIDADE DE IGARATÁ/SP.
A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____,
inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº
_______________, através da presente credencial, constitui, para os fins de representação
perante aos procedimentos da Tomada de Preços nº 01/2022, realizada pela Prefeitura Municipal
de Igaratá, o(a) Sr. (a.) ___________, portador da cédula de identidade (ou outro tipo de
documento de identificação) RG nº ____________, inscrito no CPF/MF sob nº __________, com
amplos poderes para acordar, discordar, transigir, receber documentos pertencentes à empresa,
inclusive poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e renunciar a recursos ou
impugnações, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, agindo em nome
e por conta própria da empresa que representa, com todas as prerrogativas de representante legal,
para este fim específico, e em nome desta empresa defender seus direitos.
Através deste mesmo credenciamento, AUTORIZAMOS o(a) Sr. (a) __________, acima
identificado (a), a assinar contratos e respectivos termos aditivos, relativos ao certame licitatório
aqui caracterizado. (Este parágrafo é facultativo, e visa agilizar a formalização de contrato com os
adjudicatários do objeto deste certame).
Estou (amos) ciente (s) de que responderei (emos) em Juízo, ou fora dele, se for o caso, por todos
os atos que venham a ser praticados por este nosso representante legal.
____________________________________
Local e data

____________________________________
Nome e identidade do declarante.

OBS.: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes, e estar acompanhado de
contrato social, procuração pública, ou outro documento devidamente autenticado que
comprove ser o subscritor representante legal da empresa.
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº **/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGARATÁ
CONTRATADA: **********************
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA A PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DO DA RUA ANTÔNIO PRIANTI, NO BAIRRO PARQUE ALPINA, NA CIDADE DE
IGARATÁ/SP.
VALOR: R$ ******************
DOTAÇÃO: ***********************
Aos **dias do mês de ********** do ano dois mil e ********, neste Município, na Avenida República, 530,
4º andar – Centro, compareceram, de um lado, o MUNICÍPIO DE IGARATÁ, inscrito no CNPJ sob nº
********, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ELZO ELIAS DE OLIVERIA SOUZA,
portador do RG nº xxxx e inscrito no CPF nº xxx, doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro a
empresa ***************************, com sede na ******************************, CEP: ***************, inscrita
no CNPJ sob o n.º *********************, email: *********************, por seu SOCIO ADMINISTRADOR, Sr.
**************************, portador(a) da Cédula de Identidade R.G ***********************, e inscrito(a) no
CPF sob o n.º*********************, doravante simplesmente designada CONTRATADA, nos termos da
Lei Federal nº 8.666/199 e demais normas complementares, e de acordo com os termos do processo
de CARTA CONVITE Nº XX/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO DA RUA ANTÔNIO PRIANTI, NO BAIRRO PARQUE
ALPINA, NA CIDADE DE IGARATÁ/SP.
Parágrafo primeiro- As obras e os serviços contratados serão executados sob o regime de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
Parágrafo segundo- Consideram-se partes integrantes deste contrato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:
a) Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2022 e seus Anexos;
b) Proposta de preço, apresentada pela CONTRATADA; e
c) Ata da sessão da TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato é de 250 (duzentos e cinquenta) dias, contados a partir da
assinatura do contrato, incluindo-se:
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OBS.: O PRAZO DE VIGÊNCIA É O SOMATÓRIO DOS PRAZOS PREVISTOS NAS ALÍNEAS “a”, “b”,
“c”, “d” e “e”.
a) Intervalo máximo estimado entre a assinatura deste contrato e a ordem de início: 30 (trinta) dias;
b) o intervalo máximo estimado entre a ordem de início e o início de sua execução: 5 (cinco) dias;
c) o tempo de execução da obra: 120 (cento e vinte) dias;
d) o período para recebimento provisório: 15 (quinze) dias;
e) o período para seu recebimento definitivo: 90 (noventa) dias.
Parágrafo primeiro- Caso o início da obra não seja autorizado no prazo estipulado na letra “a” acima,
concedido para fins de mobilização, considerar-se-á automaticamente prorrogado o referido prazo até a
efetiva emissão da ordem de início.
Parágrafo segundo- A prorrogação do prazo para o início da execução das obras contratadas deverá
ser justificada no processo, mas não dependerá da assinatura de termo aditivo.
Parágrafo terceiro- A prorrogação do prazo descrito na letra “a” não alterará os prazos para execução
dos demais prazos para o recebimento provisório e definitivo do objeto contratual.
Parágrafo quarto- O prazo para execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias, conforme previsto no
cronograma físico-financeiro, contados a partir do início efetivo a obra, caso haja paralização da obra
por motivos supervenientes, alheios a vontade dos agentes envolvidos, considera-se suspenso o
contrato pelo mesmo prazo de sua paralização.
Paragrafo quinto – A suspensão que trata o parágrafo anterior se dará por oficio da contrata à
Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana, Obras e Serviços, com o devido ateste do
mesmo, encaminhando para o setor de Licitações e Contratos para que seja anexada a paralização no
Contrato.
Parágrafo sexto- O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado apenas nas condições
previstas no artigo 57 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo sétimo- Caso o prazo final de vigência deste contrato seja verificado antes da efetiva
conclusão da obra e/ou de seu recebimento definitivo, considerar-se-á vigente o dever de executar o
objeto contratual, mesmo que não tenha se formalizado a correspondente prorrogação, não podendo a
CONTRATADA interromper suas atividades, salvo determinação do MUNICÍPIO, independentemente
de formalização de termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Constituem obrigações do MUNICÍPIO:
a)
emitir autorização para início da execução contratual;
b)
realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
c)
aplicar multas à CONTRATADA quando incorrerem em infrações contratuais;
d)
fornecer à CONTRATADAS documentos, informações e demais elementos que possuir,
pertinentes à execução do presente contrato;
e)
proceder à devida liberação da área para execução da obra, assegurando durante todo o prazo
de execução e na medida de suas atribuições, o acesso da CONTRATADA aos locais de intervenção;
f)
exercer a fiscalização do contrato;
g)
receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no parágrafo
oitavo da cláusula oitava deste contrato;
h)
emitir e/ou requerer todas as licenças necessárias para o cumprimento do objeto do contrato;
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i)
proceder toda e qualquer desapropriação que se faça necessária para o cumprimento do objeto
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a)
observar, na execução do contrato, as normas e especificações técnicas a que estiver vinculado
e as estabelecidas neste contrato, no Edital e no Projeto Básico;
b)
empregar quando da execução dos serviços, até o final, profissionais idôneos e habilitados, de
acordo com o gabarito técnico indispensável;
c)
prestar os serviços com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho,
observando todas as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico e no memorial descritivo,
disponibilizando para o MUNCÍPIO os projetos executivos e as memórias de cálculo de
dimensionamento a ele relativos, para fins de verificação da adequação das soluções adotadas;
d)
efetuar, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, no tempo determinado por este, as correções e
revisões de falhas ou defeitos verificados no serviço, sempre que a ela imputáveis;
e)
acatar as determinações da fiscalização do MUNICÍPIO, no sentido de substituir de imediato os
serviços feitos com vícios, defeitos ou imperfeições;
f)
arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais serviços realizados em horários
extraordinários (diurno, noturno, domingos e feriados) necessários ao exato cumprimento das
obrigações contratuais;
g)
iniciar e concluir as atividades e etapas nos prazos estipulados;
h)
manter constante e permanente vigilância sobre obras e serviços executados até seu
recebimento provisório, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as
responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer as referidas obras ou serviços;
i)
manter, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, o registro dos serviços contratados e de seus profissionais responsáveis pela execução,
durante toda a vigência deste instrumento fornecendo a via específica de cliente da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT devidamente
paga;
j)
requerer, junto aos órgãos competentes, a autorização para execução de quaisquer atividades
envolvidas na prestação dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pelo cumprimento
dos mesmos e pela fiel observância da legislação aplicável;
k)
providenciar junto aos órgãos competentes, sem ônus ao MUNICÍPIO, todos os registros,
licenças e autorizações necessárias ao exato cumprimento das obrigações contratuais;
l)
manter sempre 1 (um) encarregado no local das obras;
m)
designar 1 (um) empregado como responsável pelos serviços ajustados para participar de
reuniões de acompanhamento dos mesmos;
n)
permitir ao MUNICÍPIO, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercício da
fiscalização, proporcionando-lhe pleno acesso aos serviços, bem como atendendo prontamente a
determinações que lhes forem feitas com o propósito de melhor atender as obrigações pactuadas;
o)
encaminhar ao local das obras, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO, o responsável técnico
pela execução do objeto ajustado, para análise em conjunto do andamento dos trabalhos ou outras
providências cabíveis;
p)
manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante a execução dos serviços,
responsabilizando-se por todos os cuidados relativos à segurança de seus funcionários e eventuais
subcontratados, que deverão utilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual “EPI” necessários e
observar as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho relacionadas à construção civil, bem
como as orientações do MUNICÍPIO;
q)
cumprir e responder às determinações da Lei nº 6.514/19971 e da Portaria nº 3.214/1978, que
aprovam as normas relativas à segurança e medicina do trabalho;
1

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm
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r)
substituir, às suas custas, os funcionários que, a critério do MUNICÍPIO, apresentarem
comportamento inadequado, ou, em algum momento, desrespeitarem as condições a eles inerentes;
s)
observar todos os encargos decorrentes das Leis Trabalhistas e da Previdência Social e o
disposto no parágrafo terceiro da cláusula nona deste contrato;
t)
arcar com todas as despesas de alocação e transporte de sua equipe, inclusive materiais,
equipamentos e ferramentas, bem como aquelas relativas aos detalhamentos;
u)
confirmar a adequação de todas as medidas previstas nos locais envolvidos na execução dos
serviços;
v)
executar quaisquer modificações das especificações ou do projeto somente após a aprovação
das mesmas pelo MUNICÍPIO;
w)
empregar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações e mão de
obra qualificada necessários à total e perfeita execução dos serviços, inclusive no que se refere à
limpeza durante e após o término dos mesmos;
x)
retirar, às suas custas, todo o entulho e material não-utilizável nas obras, durante e após o
término destas, sendo que, para esse último caso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a entrega
provisória;
y)
reparar quaisquer danos de sua responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais,
equipamentos e/ou mão de obra ou decorrentes de ação ou omissão, inclusive negligência, imperícia,
imprudência ou desídia, casual ou proposital, que tenham sido causados a quaisquer equipamentos e
instalações do MUNICÍPIO e/ou a terceiros, bem como por erros ou falhas na execução ou
administração dos serviços;
z)
entregar todos os serviços, após concluídos, em perfeito estado de conservação e limpeza;
aa) fornecer e manter atualizado o Diário de Obra, permanentemente disponível, transcrevendo,
diariamente, a ocorrência de fatos relevantes ocorridos no local dos serviços, o qual deverá ser
entregue ao MUNICÍPIO quando da conclusão dos mesmos;
bb) manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, no que tange às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
cc) responder por violação ao direito de uso de materiais, métodos ou processo de execução
protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem
devidas;
dd) executar os objetos desde edital com zelo, diligencia e economia, procedendo sempre de
acordo coma melhor técnica aplicável e serviço dessa natureza;
ee) arcar com o ônus decorrente de incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais
que possam decorrer da execução dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento
de todas as exigências das repartições públicas competentes, com total isenção do MUNICÍPIO;
ff) comparecer espontaneamente em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista
ajuizada por seus empregados contra o MUNICÍPIO, reconhecendo sua verdadeira condição de
empregadora, substituindo-o no processo até o julgamento final, arcando com todas as despesas
decorrentes de eventual condenação;
gg) correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de
imprudência, negligência ou imperícia sua e de seus empregados ou prepostos, notadamente:
1) Má qualidade dos serviços prestados;
2) Violação do direito de propriedade industrial;
3) Furto, perda, roubo, deteriorações ou avarias de materiais ou equipamentos;
4) Ato ilícito seu, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos danosos para o
cumprimento da execução contratual;
5) Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com empregados seus ou
terceiros, a execução dos serviços necessários à execução contratual, ou em decorrência da execução
deles;
hh) manter no local da administração da execução contratual:
1) Livro de Ocorrências Diárias;
2) Cópia do contrato e dos documentos que o integram;
3) Registro das alterações regularmente autorizadas;
4) Arquivo ordenado das notas de serviços, relatórios, pareceres. Cópias das correspondências
trocadas com a Fiscalização;
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5) Cronograma de Desembolso Máximo por Período;
6) Folhas de medições realizadas, assim como comprovante de pagamento dos salários e demais
parcelas trabalhistas aos empregados utilizados para consecução do objeto contratual.
ii) comunicar ao fiscal dos serviços, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os motivos de
força maior que possam justificar a interrupção dos serviços;
jj) manter diário atualizado de execução de todos os serviços, devendo fornecer relatório mensal de
todos serviços executados, inclusive com relação das peças substituídas.
kk) apresentar ao Município, sempre que solicitado, os comprovantes dos recolhimentos devidos
ao INSS e FGTS, mediante cópia autenticada;
mm) defender e manter incólume o MUNICÍPIO de todo processo e/ou ações judiciais ou
administrativas, quaisquer reivindicações de seus empregados, reclamações trabalhistas em geral e
demandas de terceiros (inclusive e especialmente lesões pessoais, morte, perda patrimonial, perdas e
danos em geral, multas, honorários advocatícios e custas processuais) decorrentes, direta ou
indiretamente, (i) da relação de emprego por ela mantida, sendo neste particular, em quaisquer
circunstâncias, considerada como única e exclusiva empregadora, ou (ii) de ação, omissão, culpa ou
dolo, da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos e de suas subcontratadas, responsabilizandose em ambos os casos, pelo ressarcimento, devidamente atualizado, de eventuais condenações e
quaisquer despesas que vierem a ser imputadas, administrativa ou judicialmente, ao MUNICÍPIO, a que
título for, decorrentes do Contrato; e
ll) cumprir com todas as obrigações constantes deste contrato, do edital e de todos os seus
anexos.
CLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL
O
valor
total
previsto
para
este
contrato
é
de
R$________________
(__________________________________________), passível de alteração apenas pela ocorrência de
eventos supervenientes que alterem o equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes do art. 65 e §§ da
Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro- O valor total do presente contrato é composto pelos valores unitários
discriminados na planilha orçamentária integrante deste Contrato.
Parágrafo segundo- Consideram-se incluídos no preço previsto no caput desta cláusula todas as
despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos,
remunerações, encargos sociais e financeiros e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do
objeto contratual.
Parágrafo terceiro- Não incidirá reajuste sobre o valor previsto no caput desta cláusula em período
inferior a doze meses, contados da data base utilizada para fins de formulação da proposta.
Parágrafo quarto- Se o prazo de execução da obra ultrapassar a 12 (doze) meses, os preços
propostos para o saldo da obra remanescente poderão ser reajustados em face da Legislação Federal
e Municipal em vigor, para mais ou para menos, mediante expresso e tempestivo requerimento da
CONTRATADA, adotando-se a seguinte fórmula de reajuste:
R = I1 – I0xV
I0
Onde: R = Reajuste
I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento
I0 = índice do mês da apresentação da proposta
V = Valor da fatura a ser reajustada
I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas (INCC – M).
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Parágrafo quinto- A incidência de reajuste não atingirá as parcelas do objeto executadas no período
compreendido entre o advento do prazo de 12 meses de vigência do contrato e a data do requerimento
formulado pelo contratado.
Parágrafo sexto- Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será
utilizado o índice que estiver disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.
Parágrafo sétimo- No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da CONTRATATADA,
os reajustes serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.
Parágrafo oitavo- Para fins de aplicação do reajustamento contratual, considera-se como tempestivo o
requerimento expresso de reajuste efetivado em até 60 (sessenta) dias contados da ocorrência dos
fatos geradores de nascimento do respectivo direito.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do objeto da licitação correrão à conta das dotações orçamentárias
abaixo classificadas, conforme nota de empenho acostadas aos autos do processo administrativo.
ELEMENTO DE DESPESA: 02.07.03.15.451.0701.1030 – 4.4.90.51
Parágrafo único- As despesas previstas para o exercício seguinte correrão à conta da dotação
orçamentária própria, sempre precedida do empenho.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO
O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do
instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
Parágrafo primeiro- A CONTRATADA iniciará a execução contratual no prazo máximo indicado na
autorização para início das obras.
Parágrafo segundo- A CONTRATADA empregará os bens e os recursos humanos necessários para a
boa execução do objeto contratual, conforme planilha estimada de pessoas que será emitida pelo
MUNICÍPIO sempre que necessário à boa execução do Contrato.
Parágrafo terceiro- A execução do objeto contratual observará o descrito no Projeto Básico, o qual
poderá ser acrescido, revisto e alterado mediante justificada necessidade e aprovação, considerados o
estudo de viabilidade econômica, a dotação orçamentária disponível, as condições operacionais,
assegurados o equilíbrio econômico-financeiro e os limites legais aplicáveis.
Parágrafo quarto- As inclusões ou exclusões de pessoal ou alteração de preços de materiais que
porventura vierem a ocorrer no curso da execução do presente instrumento, necessariamente deverão
ser objeto de termos aditivos a serem datados e numerados sequencialmente e subscritos pelos
representantes das partes.
Parágrafo quinto- A equipe técnica indicada durante o procedimento licitatório deverá ser mantida até
o final da execução da obra, sendo admitida a alteração apenas por profissional com as mesmas
experiências exigidas para fins de habilitação, mediante prévia anuência do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
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A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por 01 (um) fiscal titular e 01 (um) fiscal
suplente designados pelo MUNICÍPIO, à qual compete:
fazer cumprir a especificação do objeto e demais condições constantes deste contrato, do Edital
e do Projeto Básico/Termo de Referência, em especial as vinculadas à qualidade dos serviços, que
deverá obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e, ainda, àquelas expedidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
b)
notificar a CONTRATADA acerca da prática de infrações que ensejem a aplicação das sanções
previstas na cláusula décima quarta;
c)
suspender a execução do serviço julgado inadequado e, conforme o caso, determinar a
correção do serviço;
d)
sustar o pagamento das faturas no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer
obrigação prevista neste contrato;
e)
exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, cuja atuação, permanência ou
comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse dos
serviços, sem que essa decisão acarrete qualquer ônus ao MUNICÍPIO.
f)
resolver todo e qualquer caso omisso, singular ou duvidoso não previsto e em tudo o mais que
se relacione com a execução deste contrato, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou
modificação deste contrato.
g)
aprovar ou glosar, mediante manifestação circunstanciada e autuada, as medições dos serviços
executados elaboradas pela CONTRATADA, para fins de instruir os processos de cobrança.
a)

Parágrafo primeiro- Cabe recurso das determinações previstas no caput desta cláusula, a qualquer
tempo durante a vigência deste contrato, exceto no caso da aplicação de sanções, para as quais se
observará o prazo previsto na cláusula décima quarta.
Parágrafo segundo- A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
fiscalização do MUNICÍPIO, promovendo o fácil acesso às suas dependências, podendo, inclusive, lhe
ser exigido o fornecimento de veículo necessário à diligência da fiscalização.
Parágrafo terceiro- A CONTRATADA atenderá prontamente às observações e exigências que lhes
forem apresentadas pela fiscalização.
Parágrafo quarto- A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer
todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que
forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
Parágrafo quinto- A instituição e a atuação da fiscalização do MUNICÍPIO não excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalização própria.
Parágrafo sexto- O(s) fiscal(is) previstos no caput desta cláusula, sob pena de responsabilização
administrativa, anotarão em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados ou comunicando o
fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação, no que exceder à sua competência.
Parágrafo sétimo- Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não
infrinjam nenhuma cláusula contratual, serão feitos por escrito, não sendo tomadas em consideração
quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais.
Parágrafo oitavo- O objeto do contrato será recebido de acordo com as etapas previstas no
cronograma físico-financeiro, observada a seguinte forma:

42

a)
provisoriamente, após parecer circunstanciado da fiscalização a que se refere o caput desta
cláusula, que deverá ser elaborado no prazo de até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da
CONTRATADA.
b)
definitivamente, após parecer circunstanciado da comissão fiscalizadora do contrato, após
decorrido o prazo de até 90 (noventa) dias de observação e vistoria, contados a partir do último
recebimento provisório, desde que comprovada o exato cumprimento das obrigações contratuais, e do
adimplemento das contribuições previdenciárias decorrentes da mão de obra vinculada à execução do
objeto contratado, na forma do parágrafo décimo primeiro desta cláusula.
Parágrafo nono- Caso seja verificado defeito ou desconformidade do objeto contratual, o fato será
comunicado à CONTRATADA, que deverá promover o reparo no prazo fixado no comunicado, sem
prejuízo das sanções aplicáveis à falta.
Parágrafo décimo- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro do limite de 5 (cinco) anos, conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo décimo primeiro- O atestado de recebimento definitivo somente será emitido após a
demonstração, pela CONTRATADA, do adimplemento das contribuições previdenciárias decorrentes da
mão de obra vinculada à execução do objeto contratado, conforme o parágrafo nono da cláusula
décima.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE
As obras e serviços a que se referem o presente contrato serão executadas sob a direção e
responsabilidade técnica da CONTRATADA, cabendo, inclusive, prover os meios necessários para que
todos os serviços e obras sejam executados rigorosamente em concordância com o disposto nos
projetos, nas especificações técnicas, nas normas e métodos pertinentes da ABNT e dentro dos prazos
e demais condições contratuais estabelecidas.
Parágrafo primeiro- A CONTRATADA é responsável por danos causados ao MUNICÍPIO ou a
terceiros, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.
Parágrafo segundo- A CONTRATADA é exclusivamente responsável por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais
oriundos da execução do contrato, podendo o MUNICÍPIO, como medida acautelatória, reter das
parcelas de pagamento vincendas ou da garantia contratual, o montante dos valores cobrados em ação
trabalhista movida contra a CONTRATADA, decorrente da execução do presente CONTRATO, que
implique na inclusão do Município de Igaratá como responsável subsidiário ou solidário, bem como, na
pendência de débitos previdenciários decorrentes do presente contrato, os quais poderão ser
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.
Parágrafo terceiro- A CONTRATADA deverá, após a assinatura do contrato, abrir matrícula específica
no INSS, independentemente de sua matrícula principal, para realizar em separado o recolhimento à
Previdência referente ao pessoal utilizado na obra, salvo eventual enquadramento nas dispensas
previstas na legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do MUNICÍPIO, com base nos serviços
efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no Cronograma FísicoFinanceiro, mediante a comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços
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prestados (quando aplicável, INSS, FGTS e ISSQN), em conta corrente bancária, em nome da
CONTRATADA.
Parágrafo primeiro- O valor devido será definido pela medição correspondente a cada período, a ser
realizada por meio de servidores indicados pelo MUNICÍPIO, em até 10 (dez) dias após o encerramento
do período correspondente.
Parágrafo segundo- O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias contados da data
final do período do adimplemento do objeto, nos termos do art. 40, XIV, “a”, da Lei 8.666/93, desde que
o respectivo pedido seja apresentado isento de erros e na repartição competente.
Parágrafo terceiro- Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que tal atraso não
decorra de ato ou fato atribuíveis à CONTRATADA, sofrerão incidência de atualização financeira pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) bem como juros moratórios, a razão de
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados ‘pro rata tempore’ em relação ao atraso verificado.
Parágrafo quarto- Em caso de desconformidade na execução da obra, o MUNICÍPIO não efetuará o
pagamento ou pagará apenas o valor correspondente aos serviços satisfatoriamente executados e
medidos no período, considerando-se os preços unitários e analisada a conveniência e oportunidade
dessa alternativa.
Parágrafo quinto- As medições serão acompanhadas de memória de cálculo que indique o local
preciso de aplicação e as dimensões de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos,
preferencialmente através de croquis.
Parágrafo sexto- As medições dos itens de transporte, se houver, deverão indicar a origem, o destino,
o percurso e o equipamento utilizado.
Parágrafo sétimo- As medições dos itens referentes a serviços de projeto e consultoria, se cabível,
serão realizadas após a prestação integral do serviço e a entrega em perfeitas condições do produto
previsto.
Parágrafo oitavo- As medições serão efetuadas tomando por base apenas as obras e serviços
efetivamente realizados e levantados in loco pela fiscalização.
Parágrafo nono- A comprovação de que a CONTRATADA mantém todos os requisitos de habilitação é
condição para o pagamento das faturas mensais dos serviços realizados, inclusive o adimplemento das
contribuições previdenciárias decorrentes da mão de obra vinculada à execução do objeto contratado,
conforme art. 30, VI, da Lei nº 8.212/90 e entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº
3301/2015) e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC’s nº 17144.989.18-3; 12380.989.16-0;
12418.989.16-6; 12504.989.16-1 e 12521.989.16-0).
Parágrafo décimo- O MUNICÍPIO poderá reter, da fatura mensal devida à CONTRATADA, o valor
necessário ao adimplemento das contribuições previdenciárias decorrentes da mão de obra vinculada à
execução do objeto contratado eventualmente inadimplidos, fixando prazo para o seu adimplemento,
sob pena de efetuar o pagamento diretamente aos empregados da mesma e de promover a rescisão
unilateral do contrato, com aplicação das sanções cabíveis.
Parágrafo décimo primeiro- Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa
da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, voltando a contar de onde parou a partir
da data da respectiva reapresentação;
Parágrafo décimo segundo- O pedido de pagamento da última etapa deverá ser apresentado após a
observância das condições previstas no parágrafo nono desta cláusula, iniciando-se a partir do
preenchimento desses requisitos a contagem do prazo para pagamento.
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Parágrafo décimo terceiro- Se o MUNICÍPIO for autuado, notificado, citado, intimado ou condenado
em razão do não cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA,
seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito
de reter, a partir do recebimento da autuação, notificação, citação ou da intimação a quantia referente à
contingência calculada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo MUNICÍPIO. Esse valor será
restituído à CONTRATADA nos casos em que a mesma satisfizer a respectiva obrigação ou o
MUNICÍPIO for excluído do polo passivo, mediante decisão irrecorrível.
Parágrafo décimo quarto- Havendo progressão do CRONOGRAMA FÍSICO maior do que a previsão
original poderá ser adaptado o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO para atender esta situação, até o
limite da dotação consignada no orçamento da obra.
Parágrafo décimo quinto- Na hipótese de a CONTRATADA não concluir a(s) etapa(s) prevista(s) no
Cronograma Físico-Financeiro, segundo prazos e percentuais predefinidos, fica facultado ao Município
adaptar o Cronograma Físico para conclusão dos serviços remanescente, mediante a aceitação das
justificativas apresentadas pela empresa durante o transcorrer dos serviços alusivos à referida etapa,
observando, ainda, o quanto no disposto no art. 57 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
Parágrafo Primeiro - A garantia das obrigações assumidas, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor
deste instrumento contratual, conforme previsão contida no instrumento convocatório, foi prestada na
modalidade ..............., que ora se apresenta e passa a integrar este processo, a qual será liberada ou
restituída após a execução do contrato;
Parágrafo Segundo - Se o valor da garantia foi utilizado para pagamento de quaisquer obrigações,
incluindo indenização a terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples,
obrigar-se-á a repor ou completar seu valor, no prazo máximo e improrrogável de dois dias úteis,
contados do recebimento da referida notificação;
Parágrafo Terceiro - A não apresentação da cobertura da garantia importará na rescisão contratual;
Parágrafo Quarto - À CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer
título lhe for devida pela CONTRATADA;
Parágrafo Quinto - Modificações no contrato, que impliquem em complementação da garantia
inicialmente oferecida, somente serão formalizadas após a efetivação da nova garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O Contrato poderá ser modificado pelo MUNICÍPIO, sendo mantidas suas demais cláusulas, na forma
prevista no artigo 58, inciso I e seus §§ 1º e 2º e/ou no artigo 65 e seus respectivos parágrafos, ambos
da Lei Federal nº 8.666/93, mediante a assinatura de Termo Aditivo.
Parágrafo primeiro- Itens simples ou compostos que não estejam previstos originariamente na Planilha
de Quantitativos e Preços Unitários do Edital, caso se façam necessários, serão estabelecidos
mediante acordo com a CONTRATADA, sempre com base nos valores da Tabela adotada pelo
MUNICÍPIO, sendo que preço desses itens deverá ser calculado as referências de custo e taxa de BDI
especificadas no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença
percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global obtido na licitação, com vistas a garantir o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto oferecido pelo
contratado.
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Parágrafo segundo- Caso os novos itens acrescidos não estejam previstos na referida tabela, o valor
adotado será o menor obtido em pesquisa de preços realizada junto a três fornecedores especializados,
considerando-se o mesmo desconto oferecido na proposta.
Parágrafo terceiro- Ocorrendo acréscimo ou supressão de itens na planilha original, o MUNICÍPIO
apresentará PLANILHA ORÇAMENTÁRIA contendo as quantidades, as especificações e os preços,
assim como CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO adaptado, os quais farão parte integrante e
complementar do(s) Termo(s) aditivo(s).
Parágrafo quarto- O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65 e §§ da Lei Federal nº
8.666/93, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade de opor
perante o Município a exceção de inadimplemento como fundamento para a interrupção unilateral do
serviço.
Parágrafo único- A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV e XV da Lei Federal nº
8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, deverá ser requerida judicialmente,
mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo
vedada sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou
prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o
unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial,
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

a ocorrência da hipótese
1993, atualizada pela Lei
MUNICÍPIO a rescindir,
sendo aplicável ainda, o

Parágrafo primeiro- Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e
no Decreto nº 016/2021, do MUNICÍPIO, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente.
Parágrafo segundo- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os
direitos do MUNICÍPIO de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege
a licitação.
Parágrafo terceiro- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela
inadimplência.
Parágrafo quarto- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o
ressarcimento dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA.
Parágrafo quinto- A imposição das penalidades é de competência exclusiva do MUNICÍPIO,
assegurados a ampla defesa e o contraditório, nos termos do regulamentado na legislação vigente.
Parágrafo sexto- A aplicação das sanções previstas nesta cláusula, observará a competência e a
forma previstas na legislação municipal, em especial nos arts. 75 a 77 do Decreto nº 5814/2018.
Parágrafo sétimo- O valor da multa, o prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será
fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS
É assegurado à CONTRATADA o direito de recurso contra os seguintes atos:
I – aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.
II – rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei Federal nº 8.666 de 1993.
Parágrafo primeiro- O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticar o
ato e será interposto dentro do prazo legalmente estabelecido.
Parágrafo segundo- A autoridade que praticou o ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, ou
fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade superior para decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA ou de perdas e
danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente, caso sejam superiores à garantia prestada ou aos créditos que
a CONTRATADA tenha em face do MUNICÍPIO.
Parágrafo único- Caso o MUNICÍPIO tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for
devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, os valores referentes
à multa; correção monetária e honorários advocatícios calculados sobre o valor em litígio, conforme
disposto na legislação específica.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será permitida a subcontratação sem prévia autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla
defesa.
Parágrafo segundo- A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia
notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação no órgão oficial de
divulgação do Município de Igaratá.
Parágrafo terceiro- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das
demais cominações legais.
Parágrafo quarto- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação
extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato,
sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
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Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo previsto na legislação
pertinente, no veículo de publicação oficial do Município, correndo os encargos por conta do
MUNICÍPIO.
Parágrafo primeiro- O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto,
prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.
Parágrafo segundo- O MUNICÍPIO encaminhará, caso requisitado, cópia deste contrato ao Tribunal de
Contas do Estado, para conhecimento, após assinatura das partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA CONTAGEM DOS PRAZOS E DISPOSIÇÕES FINAIS
Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário,
conforme art. 110 e parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
Nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, para a execução deste contrato, nenhuma das partes
poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Cidade de Santa Isabel/SP, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente
contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam
as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado
conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.
Igaratá, _____ de _______ de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1–________________________________

2–________________________________
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - (CONTRATOS)
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGARATÁ
CONTRATADO: XXXXXXXX
CONTRATO Nº (DE ORIGEM) XXXXXX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA A PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM DO DA RUA ANTÔNIO PRIANTI, NO BAIRRO PARQUE ALPINA, NA CIDADE DE
IGARATÁ/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas
no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no
Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa
(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Igaratá, xx de xxxx de 2022.
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Cargo: PREFEITO
CPF:

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
Nome: ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Cargo: PREFEITO
CPF:
Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: ______________________________________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
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Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: ______________________________________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: _______________________
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: ______________________________________________________

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que
tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e
de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o
signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e
Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): DATA DA ASSINATURA: VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo
processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a)

memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;

b)

orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;

c)

previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;

d)

comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em
suas metas;

e)

as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Igaratá, xx de xxxx de 2022.
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)
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ANEXO VII - DECLARAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N º 01/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022
A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no
CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador (a) da
Carteira de Identidade nº ___________, e inscrito (a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA,
sob as penas da lei, para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 0**/2021, ora sendo realizado
pela Prefeitura Municipal de Igaratá, que:
- Não há superveniência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração
pública, em seus três níveis de governo, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência destes fatos
durante o processamento deste certame e vigência das avenças dele decorrentes; e de que não ocorreu
diminuição das capacidades técnica, jurídica e econômica da empresa para atender ao objeto ora licitado.
- Está de pleno acordo com as normas deste edital, bem como ciente quanto aos termos da
Lei Federal nº 8666/93, e suas alterações, notadamente as Leis nºs 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, às
quais se submete, e que tomou ciência de todos os documentos e informações referentes a este
procedimento licitatório, em especial as especificações do objeto ora licitado.
- DE que cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados,
em atendimento à Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, parágrafo único, (apenas se tiver matriz,
ou filial, instaladas neste Estado de São Paulo).
- De que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista com quaisquer vínculos com o Município de Igaratá,
em atendimento à vedação disposta nos termos do Art. 18, XII, Lei 12.919/2013
- De que não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
- De que não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
- Após tomarmos conhecimento de todos os documentos da Tomada de Preço em
referência, vimos submeter à apreciação desta Comissão Permanente de Licitação nossa Proposta
Comercial para Contratação de empresa especializada em obras de engenharia referente a mão de obra,
materiais e equipamentos para pavimentação e drenagem do trecho da rua Irineu Prianti Chaves, Centro,
Igaratá/SP.. Certificamos-lhes que todos os documentos foram examinados, não havendo nada a
acrescentar sobre os mesmos, e que assumimos total responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na
preparação desta proposta.
Declaramos conhecer todas as condições exigidas nesta Tomada de Preço, bem como os termos dos
documentos que fazem parte integrante da mesma.
O prazo para execução da obra será de conformidade com o respectivo Cronograma Físico – Financeiro,
apresentado junto com a Proposta.
No caso de adjudicação do objeto desta Tomada de Preço, concordamos em assinar o contrato no prazo
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Igarata.
As condições apresentadas nesta proposta serão mantidas por um período de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de abertura e julgamento das propostas comerciais.
___________________________________
Local e data
___________________________________
Nome e identidade do declarante.
OBS.: Este documento deverá ser inserido no envelope documentação, e estar acompanhado de
contrato social, procuração pública, ou outro documento que comprove ser o subscritor
representante legal da empresa, caso tais comprovações não tenham sido apresentadas até o
momento de abertura do respectivo envelope.
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N º 01/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022
DECLARAÇÃO LEI FEDERAL 9854/99 – Modelo empregador pessoa jurídica.
A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____,
inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº
_______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na Tomada de
Preços nº 0***/2022, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Igarata, e diante do disposto
no inciso V, artigo 27, da Lei Federal 8666/93, acrescido pela Lei Federal 9854/99, 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 ( ).
___________________________________
Local e data
___________________________________
Nome e identidade do declarante.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento deverá ser inserido no envelope documentação, e estar acompanhado de
contrato social, procuração pública, ou outro documento que comprove ser o subscritor
representante legal da empresa, caso tais comprovações não tenham sido apresentadas até o
momento de abertura do respectivo envelope.
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ANEXO IX
TOMADA DE PREÇOS N º 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022

TERMO DE COMPROMISSO
A proponente licitante .............................., participante do processo administrativo referente à
Tomada de Preço n.º 01/2022, destinado a Contratação de empresa especializada em obras de
engenharia referente a mão de obra, materiais e equipamentos para pavimentação e drenagem do
trecho da rua Irineu Prianti Chaves, Centro, Igaratá/SP., conforme condições estabelecidas neste
instrumento convocatório, compromete-se a manter como Responsável Técnico da Obra em
referência, até a sua conclusão, o engenheiro civil, Sr..............., que está sendo apresentado no
presente termo.
Declaramos ainda que na hipótese de descumprirmos o presente compromisso, estaremos
desobedecendo ao comando do § 10 do art. 30 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e
suas sucessivas alterações posteriores, estando sujeitos às consequências previstas no art. 88 da
referida lei.

Local e Data ..............

_________________________________________________________
(Assinatura representante legal da licitante proponente)

__________________________________________________________
De acordo
(Assinatura do Responsável Técnico)

Documento obrigatório no envelope documentação.
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ANEXO X
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
PROCESSO Nº 007/2022
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Declaro, para atender às exigências do processo administrativo referente à Tomada de Preço n.º
01/2022, destinado a para Contratação de empresa especializada em obras de engenharia
referente a mão de obra, materiais e equipamentos para pavimentação e drenagem do trecho da
rua Irineu Prianti Chaves, Centro, Igaratá/SP, conforme condições estabelecidas neste instrumento
convocatório que o Sr. ____________________________________________________,
Responsável
da
proponente
licitante
________________________________________________________________, compareceu ao
local da obra nesta data, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições
dos locais para o cumprimento das obrigações, objeto do certame licitatório em epígrafe,
obedecendo assim o art. 30, III, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
sucessivas alterações posteriores.
Igarata, ______ de ______________ de 2022 (data prevista)

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS

Documento obrigatório no envelope documentação.
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➢
ANEXO XI - DECRETO NO 016, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021
(REDAÇÃO CONSOLIDADA ATÉ O DECRETO Nº 065, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021)
Estabelece normas regulamentares sobre o procedimento
administrativo de apuração de infrações administrativas
cometidas por licitantes e contratados; a aplicação de
sanções; e delega poderes à Secretaria Municipal de
Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica,
e dá outras providências.
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições, em especial aquelas constantes do art. 70, incisos III e VIII da Lei
Orgânica c/c o disposto na Lei Municipal nº 1.448, de 25 de fevereiro de 2009; e,
Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil,
em especial no seu art. 37;
Considerando as previsões elencadas na Lei de Licitações e Contratos da
Administração Pública - Lei nº 8.666, de 1993; Lei Federal nº 10.520, de 2002 – Lei do Pregão; e demais
legislação correlata;
Considerando que nos termos do art. 14 do Decreto Lei nº 200/1967, o trabalho
administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se
evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco;
Considerando finalmente, a necessidade de disciplinar o processo
administrativo de apuração de infrações administrativas havidas no âmbito das contratações públicas
realizadas pela Administração Pública de Igaratá, nos termos do autorizado pelo art. 118 da Lei nº
8.666/1993;
DECRETA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Do Âmbito de Aplicação
Art. 1º. Este Decreto estabelece normas regulamentares sobre o procedimento
administrativo, no âmbito da Administração Pública Municipal, voltado à aplicação de sanções
administrativas aos licitantes e contratados, fundamentadas na Lei Federal nº 8.666, de 1993 e no artigo 7º,
da Lei Federal nº 10.520, de 2002; e atribui competência à Secretaria Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Estratégica para normatizar, instruir, julgar, designar comissões e aplicar sanções.
Parágrafo único. Estas normas aplicam-se também às contratações celebradas
por dispensa ou inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 24 e art. 25, da Lei Federal nº 8.666, de
1993.
Art. 2º. Para os fins deste Decreto consideram-se:
I - Órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Direta
Municipal;
II - Licitante: pessoa física ou jurídica participante de licitação, inclusive nas
modalidades dispensa e inexigibilidade, realizada pela Administração Pública Municipal;
III - Contratado: pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a
Administração Pública Municipal, inclusive derivadas de licitações realizadas no sistema de registro de
preços;
IV - Autoridade competente: agente público investido de capacidade
administrativa, para expedir atos administrativos;
V - Comissão: conjunto de servidores instituído por ato de autoridade competente,
com a função de instruir e concluir de forma fundamentada o procedimento administrativo para aplicação de
possíveis sanções administrativas aos licitantes e contratados ou arquivamento do processo; e
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VI - Sanção administrativa: penalidade prevista em Lei, regulamento, instrumento
editalício ou contrato, aplicada pela Administração Pública Municipal no exercício da função administrativa,
como consequência de um fato típico administrativo com a observância dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, garantidos por meio do devido processo legal.
Seção II
Da Competência para a Apuração das Infrações Administrativas
Art. 3º. A Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão
Estratégica é o Órgão competente para instaurar procedimentos e processos administrativos, constituir
comissões para apurar infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados no Município.
Parágrafo único. Estas normas aplicam-se também às contratações celebradas
por dispensa ou inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 24 e art. 25, da Lei Federal nº 8.666, de
1993.
Art. 4º. Cabe ao Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e
Gestão Estratégica designar os membros da Comissão de Sanção de Empresas para os trâmites
administrativos do processo.
§1º. A Comissão será nomeada por ato da autoridade de que trata o caput,
sendo composta por no mínimo 03 (três) membros, dentre aqueles elencados na Portaria nº 169, de 1º de
setembro de 2.021.” (Redação dada pelo Decreto nº 65, de 1º de setembro de 2021)
§2º. No ato formal de nomeação estará previsto qual membro será o Presidente.
§3º. Serão impedidos de participar das comissões servidores que, nos últimos 5
(cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com licitantes ou contratados envolvidos.
§4º. Configurado o impedimento previsto no §3º, deverá ser designado membro
substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.
Art. 5º. Compete à Comissão de Sanção de Empresas - CSE:
I - autuar, instruir e conduzir os processos administrativos que visem à apuração
de atos infracionais às normas legais em matéria de licitação e contratos administrativos de que possam
resultar a aplicação das sanções;
II - diligenciar junto às Unidades para a obtenção de elementos e informações
necessários ao bom andamento dos seus trabalhos;
III - promover investigações e diligências necessárias, exercendo suas atividades
com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo imprescindível à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da Administração Pública Municipal;
IV - requisitar documentos e/ou informações necessárias ao pleno esclarecimento
dos fatos, os quais não poderão ser sonegados, sob pena de responsabilidade pessoal; e
V - emitir relatório final.
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Seção I
Do Início do Processo
Art. 6º. A abertura de Processo Administrativo de Sanção de Empresas deverá ser
solicitada, preferencialmente, pelo ordenador da despesa a qual a licitação ou contrato for vinculado, sempre
que verificar descumprimento das cláusulas contratuais ou cometimento de atos que visem fraudar os
objetivos de licitação.
Art. 7º. A abertura de Processo Administrativo dependerá de instrução prévia,
elaborada pelo Órgão requisitante ou de ofício pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Estratégica, contendo:
I – Ofício e/ou Comunicação Interna do requerente com solicitação de abertura de
Processo Administrativo, contendo:
a) identificação do Licitante ou Contratado;
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b) o relato da conduta irregular, destacando a(s) cláusula(s) do instrumento
convocatório ou do contrato infringida(s); a infração cometida; o inadimplemento contratual; ou a
irregularidade em licitação;
c) os motivos que justificam a incidência de penalidade administrativa;
d) número do edital, do contrato/ata de registro de preços, termo aditivo e nota
de empenho; e
e) indicação, sempre que possível, de 1 (um) servidor para compor a
Comissão.
II - Cópia dos seguintes documentos:
a) edital com projeto básico/termo de referência;
b) contrato e seus aditivos contendo toda e qualquer alteração;
c) autorização de fornecimento - AF;
d) notificação para empresa e resposta (se houver); e,
e) demais peças facultativas que julgar pertinente.
III - Parecer Jurídico prévio emitido pela Secretaria dos Negócios Jurídicos,
abordando a viabilidade de abertura de Processo Administrativo, indicando às possíveis cláusulas editalícias,
contratuais, legais e/ou regulamentares infringidas.
§1º. Fica resguardada à CSE a possibilidade de exigência de outros
documentos que considerar pertinente à deflagração do processo.
§2º. A deflagração do Processo Administrativo dependerá da instrução
encaminhada com todas as peças exigidas.
Art. 8º. O Processo Administrativo será instaurado por ato do Secretário Municipal
de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica, devendo, no mínimo, conter as seguintes
informações: (caput com redação dada pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º de setembro de 2021)
I - identificação da empresa e/ou pessoa física averiguada;
II - identificação do processo original da licitação/contrato, que supostamente teve
suas regras e/ou cláusulas descumpridas pelos licitantes ou contratados;
III - a menção às disposições legais aplicáveis ao procedimento para apuração de
responsabilidade;
IV - a designação da Comissão de servidores que irá conduzir o procedimento; e
V - o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão.
Parágrafo único. O ato de que trata o caput deverá ser publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município no prazo de até 20 (vinte) dias de sua formaização. (parágrafo único incluído
pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º de setembro de 2021)
Seção II
Da Comunicação dos Atos
Art. 9º. O licitante ou contratado deverá ser intimado dos despachos, decisões ou
atos que lhe facultem oportunidade de manifestação nos autos ou lhe imponham deveres, restrições ou
sanções; bem como das decisões sobre quaisquer pretensões por ele formuladas.
§1º. Na intimação pessoal, caso o destinatário e/ou seu represente legal se
recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa.
§2º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por meio eletrônico,
por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, fax, ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado.
§3º. Quando o intimado indicar endereço eletrônico para recebimento de
comunicações, a intimação poderá ser efetuada por e-mail, juntando-se aos autos o respectivo comprovante
de leitura.
§4º. Não recebido no prazo de dois dias úteis o comprovante de leitura referido
no §3º deste artigo, a Administração deverá providenciar a intimação pelos demais meios previstos nesta Lei.
§5º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido, a intimação deve ser efetuada por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
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§6º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições
legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
Seção III
Do Regime dos Prazos
Art. 10. Os atos do processo devem ser realizados em dias úteis, no horário normal
de funcionamento do Órgão Administrativo Municipal.
Art. 11. Os prazos serão sempre contados em dias úteis, salvo disposição
expressa em contrário, interrompendo-se nos sábados, domingos e feriados.
Art. 12. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
§1º. Os prazos fluirão a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da
notificação.
§2º. Considerar-se-á prorrogado o prazo, até o primeiro dia útil seguinte, se o
vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, ou dia em que não houver expediente no órgão da
Administração Pública Municipal responsável pelo procedimento ou este for encerrado antes da hora normal.
Art. 13. O procedimento administrativo deverá estar concluído em até 90 (noventa)
dias da sua instauração, salvo imposição de circunstâncias excepcionais.
Parágrafo único. A excepcionalidade a que se refere o caput deste artigo
deverá ser justificada pela Comissão responsável pelo procedimento à autoridade competente, em até 5
(cinco) dias antes à expiração do prazo.
Seção IV
Da Instrução
Art. 14. Instaurado o processo, o licitante ou contratado será notificado para
apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação no caso de
possível aplicação das sanções de multa, advertência, suspensão temporária ou impedimento de licitar, e 10
(dez) dias úteis caso existam fortes indícios para possível aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade, conforme o § 3º, art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993.
§1º. A notificação deverá conter:
I - identificação do licitante ou contratado;
II - finalidade da notificação;
III - prazo e local para apresentação da defesa;
IV - a necessidade de o intimado atender à notificação;
V - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;
VI - a informação da continuidade do processo independentemente da
manifestação do licitante ou contratado; e
VII - a sanção a ser aplicada e sua gradação, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993
e/ou Lei nº 10.520, de 2002.
§2º. As notificações serão nulas quando feitas sem a observância das
prescrições legais, mas a resposta do licitante ou contratado supre sua irregularidade.
Art. 15. O licitante ou contratado poderá juntar documentos e pareceres, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas ou providências propostas pelo licitante ou contratado quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Art. 16. Ao licitante ou contratado incumbirá provar os fatos e situações alegados,
sem prejuízo da autoridade processante averiguar as situações indispensáveis à elucidação do caso e
imprescindíveis à formação do seu convencimento.
§1º. O Presidente da Comissão poderá denegar pedidos considerados
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
§2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato
independer de conhecimento especial de perito.
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Seção V
Do Relatório e Decisão
Art. 17. Findada a instrução, em estrita observância aos preceitos do contraditório
e da ampla defesa, ao final, seguir-se-á o relatório, peça informativa e opinativa, que deverá conter o resumo
do procedimento e conclusão fundamentada da Comissão pela aplicação de sanções administrativas aos
licitantes ou contratados ou arquivamento do processo.
§1º. O Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão
Estratégica, após receber o processo encaminhado pela Comissão, encaminhará o mesmo à Secretaria dos
Negócios Jurídicos, para emissão de parecer jurídico quanto à legalidade e respeito aos trâmites processuais
e ao princípio do contraditório e da ampla defesa devendo, o órgão consultivo, restituir o processo no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, salvo circunstâncias excepcionais devidamente justificada nos autos.
§2º. O processo retornará ao Secretário Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Estratégica para a decisão de mérito, após a análise dos autos.
§3. Caso o Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e
Gestão Estratégica entende pela possibilidade de aplicação da sanção prevista no inc. IV do art. 87 da Lei
Federal nº 8.666/1993, os autos deverão, obrigatoriamente, ser remetidos ao Chefe do Poder Executivo para
decisão.
Art. 18. Após a decisão, o extrato deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico
do Município, contendo:
I - nome ou razão social do licitante ou contratado e número de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - número do processo administrativo;
III - as justificativas e fundamentação legal;
IV - número da licitação/contrato; e
V - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento.
Parágrafo único. Após proferida a decisão caberá recurso e/ou pedido de
reconsideração, observando-se o disposto no Capítulo IV deste Decreto.
CAPÍTULO III
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Das Sanções
Art. 19. Pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, assim como o
atraso injustificado ou sua execução irregular, bem como o comportamento inidôneo durante o procedimento
licitatório ou de contratação poderá, garantida a defesa prévia, ser aplicada ao licitante e/ou contratado as
seguintes sanções:
I - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (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 a contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
na alínea anterior.
II - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração, por período não
superior a 5 (cinco) anos;
b) multa.
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Art. 20. As sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade
poderão, também, ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão dos contratos regidos pela
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuírem idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
Art. 21. A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de
penalidade de advertência.
Art. 22. As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos
respectivos instrumentos convocatórios e contratuais análogos.
Art. 23. O licitante e/ou contratado, em razão se sua inadimplência, arcará, ainda, a
título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em decorrência de nova
contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela
inadimplente, sem prejuízo das sanções cabíveis.
Seção II
Da Sanção de Advertência
Art. 24. A sanção de advertência, prevista no inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
consiste na comunicação formal ao infrator decorrente da prática de infrações leves, assim entendidas
aquelas que ocasionem riscos e/ou prejuízos de menor potencial ofensivo para a Administração, funcionando
como caráter educativo, de mera adequação da conduta da empresa faltosa.
Seção III
Da Sanção de Multa
Art. 25. A pena de multa será assim aplicada:
I - de até 30% (trinta por cento) do valor total corrigido da avença, no caso de
inexecução total do contrato;
II - de até 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte da
obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;
III - de até 5% (cinco por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atraso
injustificado na execução do contrato, acrescido de:
a) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 50% (cinquenta
por cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do objeto ou de sua parcela; e,
b) 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 50%
(cinquenta por cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do objeto ou de sua parcela, no que
exceder ao prazo previsto na alínea “a” deste inciso.
§1º. Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste artigo,
serão calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal.
§2º. A reincidência, nos termos previstos no inciso II do parágrafo único, do
artigo 31, deste Decreto, referente ao descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicação da multa
acrescida em até 50% (cinquenta por cento) sobre seu valor.
§3º. O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da
Administração, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a
sanção, ou descontado da garantia prestada para o mesmo contrato.
§4º. Inexistindo o desconto nos moldes previstos no §3º deste artigo, o
correspondente valor deverá ser recolhido, através de depósito bancário, em conta corrente, em nome do
Município de Igaratá, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação.
§5º. O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato e ou
documento equivalente, nos termos da legislação civil.
§6º. O atraso injustificado superior a 45 (quarente e cinco) dias corridos será
considerado como inexecução total do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, devendo os instrumentos
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respectivos ser rescindidos e/ou cancelados, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no
ato da autoridade competente.
§7º. Os atos convocatórios e os contratos poderão prever outras hipóteses de
multa, desde que devidamente justificadas pela autoridade competente, sem prejuízo da obrigatória
utilização das regras processuais dispostas neste Decreto.
Art. 26. O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará na
inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Igaratá, com posterior adoção de medidas de cobrança,
inclusive judiciais.
Art. 27. O valor das multas terá como base de cálculo o valor da contratação,
reajustado e atualizado monetariamente pelo índice da Unidade Fiscal do Município de Igaratá - UFMI, desde
a data do descumprimento da obrigação até a data do efetivo recolhimento.
Parágrafo único. O valor da multa deverá ser recolhido, através de depósito
bancário, em conta corrente nominal do Município de Igaratá, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da
notificação.
Art. 28. A multa pecuniária pode ser aplicada conjuntamente com as sanções
previstas nas alíneas “c” e “d”, do inciso I, e na alínea “a”, do inciso II, todos do artigo 19 deste Decreto.
Seção IV
Da Sanção De Suspensão Temporária De Participação Em Licitação e Do Impedimento De Licitar E
Contratar Com A Administração
Art. 29. As hipóteses para aplicação da sanção de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, previstas no inciso III, do artigo
87, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, são:
I - atraso na entrega de bens e serviços contratados;
II - não entrega de bens e serviços contratados;
III - descumprimento ou abandono das obrigações contratuais em se tratando de
serviços contínuos;
IV - alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado;
V - falta de regularização junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores ou não
entrega, no prazo estipulado pela Administração, dos documentos necessários para a liquidação e
pagamento da despesa;
VI – inércia na devolução dos valores recebidos indevidamente após ser
devidamente notificado;
VII - inércia na regularização dos documentos fiscais no prazo concedido, na
hipótese de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123/2006;
VIII - induzir em erro a Administração;
IX – atrasar injustificadamente na execução da Ata de Registro de Preços ou
contrato, implicando em necessária rescisão e/ou cancelamento do instrumento;
X – paralisação injustificada do serviço, da obra ou do fornecimento de bens;
XI – prática de atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento
junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores;
XII – causar o cancelamento da Ata de Registro de Preços ou à rescisão
contratual;
XIII – recusa em contratar dentro do prazo de validade da proposta;
XIV - ausência de entrega da documentação exigida no edital;
XV - não manutenção da proposta, durante o seu prazo de validade; e,
XVI - outros descumprimentos das obrigações contratuais ou comportamentos
inidôneos durante o procedimento de licitação/contratação, para os quais, após a devida análise do caso
concreto, não venham a se enquadrar, pelas suas peculiaridades, na aplicação da sanção tratada no artigo
30 deste Decreto.
Seção V
Da Sanção De Declaração De Inidoneidade Para Licitar Ou Contratar Com A Administração Pública
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Art. 30. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública será aplicada considerando as características de cada caso, suas peculiaridades e
pautando-se pelo princípio da legalidade, devendo, obrigatoriamente, serem justificadas no processo
administrativo e endossadas pela autoridade competente.
CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES E DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DAS
SANÇÕES
Art.
31.
A
responsabilidade
do
infrator
será
apurada
segundo
os
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade,
com
a
observância
do
devido
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos
a
eles
inerentes,
devendo
a
autoridade
competente
tomar
como
base
para a definição da penalidade adequada, fixação do valor da multa e aplicação
das
sanções
administrativas,
dentre
outros,
os
seguintes
critérios
para
a
dosimetria do tipo e extensão da sanção, elementos e circunstâncias:
I – a natureza e a gravidade da falta;
II – os antecedentes;
III – a reincidência;
IV – a existência de advertências e processos de apuração de
infração instaurados, em tramitação;
V – as circunstâncias e consequências da conduta: se a infração foi deliberada ou
decorrente de erro do fornecedor, se este foi transparente ou tentou esconder a falha, se agiu de boa ou máfé;
VI – a vantagem auferida em virtude da infração;
VII – as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, tais como
as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando devidamente comprovadas pelo infrator;
VIII – a intensidade do dano provocado;
IX – o prejuízo causado à Administração; e,
X – a relevância do interesse público atingido.
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, entende-se:
I - por prejuízo, não só em relação à questão financeira, mas, também, ao
princípio da eficiência almejada pela Administração; e,
II - reincidência, o fato da empresa contratada ter inadimplido, nos termos do
Capítulo III, no período de 12 (doze) meses, contados da aplicação de sanção anterior (previstas no artigo 87
da Lei federal nº 8.666/93 e no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520/02) no âmbito da Administração Municipal
de Igaratá e a ocorrência do fato gerador da sanção atual.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
Art. 32. Após intimação da decisão, o sancionado, terá 05 (cinco) dias úteis para
apresentar recurso administrativo, que, em regra, não gozará de efeito suspensivo, conforme arts. 109, §2º
da Lei Federal nº 8.666/1993 e 61 da Lei Federal nº 9.784/1999.
§1º. O recurso apresentado deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão
recorrida, a qual poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, exercer seu juízo de reconsideração ou não,
devendo ser motivado nos autos, e, posteriormente, encaminhará ao Chefe do Poder Executivo Municipal
para decidir recurso de forma definitiva.
§2º. A tempestividade recursal deve ser aferida pela data em que foi protocolado o
recurso, sendo que no caso de recurso enviado por meio postal, será considerada, para fins de conferência
do cumprimento do prazo, a data da postagem no correio, e não a data de recebimento no Ente Municipal.
§3º. A autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá conceder, de ofício
ou a requerimento, efeito suspensivo à peça recursal, desde que haja justo receio de prejuízo de difícil ou
incerta reparação decorrente da execução da decisão de 1ª instância.
§4º. Nos casos das penalidades previstas nos arts. 19, I, alíneas “c” e “d” e II,
alínea “a” do presente Decreto, havendo recurso, deverá ser concedido o efeito suspensivo, haja vista o justo
receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrentes dos efeitos da própria penalidade, sendo o ato
motivado nos autos.
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§5º. O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício
o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. (Artigo renumeradao e com redação dada pelo
Decreto Municipal nº 65, de 1º de setembro de 2021)
Art. 32-A. A autoridade competente para decidir o recurso poderá, desde que
devidamente motivado, ratificar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida,
conforme previsão legal no art. 64 da Lei nº 9.784/1999.
Parágrafo único. Nos casos em que a decisão do recurso resultar em
agravamento da sanção, o recorrente deverá ser intimado para que, caso queira, formule nova manifestação,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da decisão final. (Artigo acrescido pelo Decreto Municipal nº 65, de
1º de setembro de 2021)
Art. 32-B. Em casos de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, no prazo
recursal deverá ser, em preliminar, apresentados embargos declaratórios que, se rejeitados, sujeitarão o
processo ao imediato enfrentamento do mérito recursal. (Artigo acrescido pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º
de setembro de 2021)
Art. 33. (Renumerado e Revogado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro
de 2021)
Parágrafo único (Renumerado e Revogado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º
setembro de 2021)
Art. 34. Compete ao Prefeito Municipal aplicar a penalidade de declaração de
inidoneidade, prevista no art. 87, inc. IV da Lei Federal nº 8.666/1993.
Parágrafo único. Do ato que aplicar a penalidade de declaração de
inidoneidade, cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação da decisão.
(Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
Art. 35. Após o término do prazo para interposição de recurso administrativo, o
extrato da decisão final deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, contendo:
I - nome ou razão social licitante ou contratado e número de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - número do processo administrativo;
III - as justificativas e fundamentação legal;
IV - número licitação/contrato; e
V - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento e/ou suspensão.
(Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36. Observado as disposições deste Decreto, a Administração só poderá deixar
de aplicar a sanção se verificado que:
I - não houve infração ou que o notificado não foi o seu autor;
II - a infração decorreu de caso fortuito ou força maior;
III - especificamente em relação à aplicação da sanção de multa, a mesma será
dispensada quando estiverem presentes todos os seguintes critérios:
a) for decorrente de inobservância, por parte da contratada, do prazo de
entrega e/ou prestação de serviço pactuado;
b) não ter gerado prejuízo à Administração, nos termos previstos no inciso I do
parágrafo único do art. 31 deste Decreto;
c) se referir a evento único, não havendo reincidência dentro do prazo previsto
no inciso II do parágrafo único do art. 31 deste Decreto;
d) não houver a aplicação à contratada, no mesmo caso concreto, da sanção
de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
previstos no artigo 87, inciso III, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º, da Lei federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
e) o valor da multa for inferior ao custo médio estimado de instrução do
processo sancionatório.
Parágrafo único. Considera-se o montante de 30 (Trinta) Unidades Fiscais do
Município de Igaratá - UFMI como sendo o custo médio estimado para instrução de um processo
sancionatório. (Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
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Art. 37. Cópia deste Decreto deverá, obrigatoriamente, integrar os atos
convocatórios dos certames, ou, nos casos de contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação, dos
respectivos instrumentos de contrato. (Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
Art. 38. Na omissão deste Decreto, aplicam-se subsidiariamente as regras
previstas:
I – nas Leis Municipais nº 1.448, de 25 de fevereiro de 2009 e 1.449, de 09 de
março de 2009;
II – na Lei Complementar Municipal nº 005, de 23 de setembro de 2010, que
instituiu o Código Tributário do Município de Igaratá – CTMI;
III – na Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
IV – no Decreto Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal;
V - na Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil;
e,
VI – na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de junho de 1989. (Renumerado pelo
Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
Art. 39. As Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento e
Gestão Estratégica; e dos Negócios Jurídicos, expedirão, quando necessário, instruções complementares
com vistas à fiel execução deste Decreto. (Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de
2021)
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. (Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)

Igaratá, 23 de fevereiro de 2021.

ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
- PREFEITO MUNICIPAL-

ANA PAULA FERNANDES RODRIGUES
- DIRETORA DE FINANÇAS-

JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
-Secretária do Gabinete -
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