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EDITAL RESUMIDO 
  

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018 

 

 

O Município de Igarapava, por intermédio da Prefeitura Municipal de Igarapava - 

SP, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua 

Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, onde 

realizará certame licitatório, na modalidade de PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, 

pelo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA 

COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE 

TRÂNSITO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES NA ÁREA DA 

MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, pelo período de 12 (doze) meses 

prorrogáveis, o qual observará os preceitos de direito público e, em especial, 

às disposições da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Municipal n.º 467/05, 

subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e Lei Complementar n.º 123/2006 e 

subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 
 

Data da realização: 09/05/2018. 

Credenciamento: A partir das 09 horas do dia 09/05/2018 até 09h30min do mesmo 

dia. 

Recebimento de envelopes (proposta de preços e habilitação) e disputa de lances: 

A partir das 09h30min do dia 09/05/2018. 
 

Valor estimado desta licitação: R$ 33.844,00. 
 

Fonte de recursos: PROPRIOS. 
 

Local de Consulta do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser visualizados junto ao 

Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Igarapava/SP, pelo link: 

<http://www.igarapava.sp.gov.br OU poderão ser retirados junto ao Departamento 

de Licitação - situado na Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, nº 35 - Centro, 

portando CD-ROM ou pen drive, ou ainda, solicitado através do e-

mail<igarapava.lic@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br>.  Demais 

informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3172-6395, ramais 29 e 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Igarapava/SP, 20 de abril de 2018. 

 

 

 

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR 

 Prefeito Municipal  

mailto:igarapava.lic@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br
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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º022/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018 
 

 

PREÂMBULO 

 

O município de Igarapava -SP, por intermédio da Prefeitura Municipal, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e 

local designados neste Edital, onde realizará certame licitatório, na modalidade de 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA PROCESSAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES NA ÁREA DA 

MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, pelo período de 12 (doze) meses prorrogáveis, o 

qual observará os preceitos de direito público e, em especial, às disposições da Lei 

n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002, do Decreto Municipal n.º 467/05, de 01 de abril 

de 2.005, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas 

alterações, e Lei Complementar n.º 123/2006 e subordinado às condições e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

Este procedimento licitatório não se destina exclusivamente às 

Microempresas Empresas de Pequeno Porte, por não haver vantajosidade, 

para o Município em contratar mais de uma empresa para a execução dos 

serviços, que, portanto, não atenderá o disposto no inciso III do art. 49 da Lei 

Complementar Federal 123/2006 
 

Data de Entrega dos Envelopes: o licitante deverá apresentar os envelopes n.º 01 – 

Proposta Comercial e n.º 02 – Documentos de Habilitação e demais declarações 

até às 09:00 horas do dia 09 de abril de 2018. 
 

Data da sessão de disputa de lances:  a partir das 09h30min do dia 05 de maio de 

2018, do mesmo dia e local. 
 

Em caso de vir a ser decretado feriado nacional, estadual ou municipal ou ponto 

facultativo, no dia previsto para a disputa de lances, o ato ficará automaticamente 

transferido para o primeiro dia útil seguinte, permanecendo o mesmo horário.  
 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços e locação de sistema computacional (software) para 
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processamento de multas de trânsito e gerenciamento de recursos de infrações na 

área da municipalização do trânsito, conforme disposições contidas no 

Edital e seus anexos.  

 

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste certame licitatório, todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao objeto licitado, bem como aquelas que preencherem as 

condições de credenciamento constantes do presente edital, sendo vedada a 

participação de empresas declaradas inidôneas pelo Poder Público de qualquer 

esfera, impedidas de licitar ou contratar com o Município de Igarapava, em 

decorrência de fatores legais ou processuais, ou sob processo de concordata, 

falência, concurso de credores, em dissolução ou liquidação. 

 

2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, nada lhe sendo devido pela Administração em 

razão de tais custos. 

 

3.    DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências relativas ao 

presente Edital, devendo requerer tais informações através do e-mail: 

cpl@igarapava.sp.gov.br e Igarapava.lic@gmail.com,  ou por escrito, mediante 

protocolo junto ao Paço Municipal. Em ambos os casos, deverá endereçar seu 

requerimento ao Pregoeiro, e somente poderá fazê-lo até 02 dias úteis 

antecedentes à data fixada para realização da sessão pública de abertura dos 

envelopes e rodada de lances. Caberá ao Pregoeiro: decidir sobre a petição no 

prazo de 01 (um) dia útil e, em havendo necessidade de modificações que 

importem em nova apresentação de documentos inerentes aos envelopes de 

habilitação e proposta, será designada nova data para sessão e aberto novo prazo 

para adequação dos licitantes, cabendo ao Pregoeiro determinar quais serão as 

modificações inerentes.  

 

mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br
mailto:Igarapava.lic@gmail.com
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3.1.1. As informações requeridas serão prestadas por escrito e disponibilizadas no 

mesmo site em que fora disponibilizado o edital e seus anexos;  

 

3.2. Qualquer pessoa poderá impugnar, por via de processo administrativo, os 

termos do presente Edital, protocolizado o pedido com antecedência de até 02 

(dois) dias úteis da data fixada para realização da sessão pública de abertura dos 

envelopes e disputa de lances, somente através de protocolo junto ao Paço 

Municipal.  

  

3.2.1. Em sendo a impugnação tempestiva, o Pregoeiro prestará as informações que 

julgar cabíveis no prazo de 01 (um) dia útil e fará instruir o processo para 

deliberação final do Sr. Prefeito Municipal, o que ocorrerá impreterivelmente no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo certo que, havendo a necessidade, a data da 

sessão inicialmente designada ficará suspensa até a deliberação final; existindo a 

possibilidade de continuidade do certame, ainda que ocorrida a modificação 

parcial do edital, nova data será designada e comunicada nos termos do item 

3.1.1, sem prejuízo da publicação de diário oficial.  

 

3.2.3. A sessão de recebimento dos envelopes contendo as propostas, classificação, 

habilitação dos licitantes interessados consistirá no início do certame. Havendo a 

necessidade de modificação do status obtido, novas datas serão designadas, 

porém, para o mesmo certame licitatório, não serão aceitos novos licitantes neste 

caso. 

 

3.3. As petições previstas neste item deverão ser efetuadas obrigatoriamente por 

escrito, na forma determinada e deverão ser devidamente identificadas, 

endereçadas tão somente ao Pregoeiro, contendo as justificativas que julgarem 

plausíveis e nos respectivos prazos determinados.  

 

3.4. As petições recebidas que não preencherem os requisitos do item 3.3 serão 

recebidas, porém não serão julgadas.  

 

4. DO CREDENCIAMENTO 
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4.1. Os representantes das interessadas em participar do certame deverão se 

apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de 

documentos que os credenciarem a participar desta licitação, inclusive com 

poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 

 

4.1.1. Os representantes deverão apresentar sua documentação para 

credenciamento no início da sessão de recebimento e abertura dos envelopes, 

acompanhado de seus documentos pessoais (RG, CPF, CNH, etc., originais ou 

cópias). 

 

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 

admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e 

efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

 

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação dos documentos abaixo 

especificados, conforme as diferentes hipóteses de representação, em todos os 

casos acompanhados de documento oficial de identidade: 

 

4.3.1. Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua 

representação estiver sendo exercida diretamente por funcionário e ou 

subordinado integrante da estrutura organizacional da pessoa jurídica (Diretor, 

Gerente, etc.) documentos que comprovem a existência de poderes de 

representação do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa jurídica – Estatutos 

Sociais ou Contrato Social devidamente registrado(s)), acompanhados de 

documentos que comprovem a eleição do credenciando para o dito cargo (Ata 

de Assembléia–Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de 

Administração, em que tenha(m) ocorrido a(s) eleição(ões) a serem 

comprovada(s), devidamente registradas). 

 

4.3.2. Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e a sua 

representação estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador 

constituído: os mesmos documentos arrolados no item 4.3.1, neste caso 

relativamente à pessoa que representar a licitante na procuração, acompanhados 
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da procuração, na qual sejam outorgados poderes suficientes para representação 

em licitação, precipuamente para ofertar lances, interpor ou renunciar o direito à 

interposição de recurso. 

 

4.3.3. Quando a licitante for constituída sob a forma de empresário individual e sua 

representação estiver sendo exercida diretamente pelo titular: declaração de 

empresário individual devidamente registrada. 

 

4.3.4. Quando a licitante for constituída sob a forma de empresário individual e sua 

representação estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador 

constituído: o mesmo documento referido no item 4.3.3, acompanhado da 

procuração na qual sejam outorgados poderes suficientes para representação em 

licitação, precipuamente para ofertar lances, interpor ou renunciar o direito à 

interposição de recurso. 

 

4.3.5. Nas hipóteses em que o representante da licitante for procurador e a sua 

constituição tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de 

procuração, a firma da pessoa que representar a licitante na procuração deverá 

ser reconhecida por tabelião. 

 

 4.3.6. Esses documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do 

início da sessão do Pregão de rodada de lances. No caso de cópias, estas deverão 

ser autenticadas por tabelião, ou por servidor integrante da Administração, dentro 

das condições previstas neste Edital.  

 

4.3.7. As autenticações realizadas por servidor integrante da Administração só serão 

admissíveis até 1 (um) dia antes da data de realização da sessão, de modo que 

não serão autenticados quaisquer documentos no dia da sessão, com exceção de 

documentos de identificação do credenciado, caso necessário, a fim de evitar 

tumulto durante a sessão. 

 

4.4. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 

credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de 
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manifestar-se e responder por ela até que seja cumprido o disposto no subitem 4.3 

deste Edital, inclusive quanto à oferta de lances. 

 

4.5. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, o 

que deverá fazê-lo até o início da sessão pública de rodada de lances. 

 

4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

uma empresa licitante. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À 

HABILITAÇÃO 

 

5.1. O envelope nº 01 – “Proposta Comercial” e o envelope nº 02 – “Documentos 

Necessários à Habilitação” deverão ser entregues da data designada no 

preâmbulo deste edital e identificados da seguinte forma:  

 

Para o Envelope n.º 01:  

ENVELOPE 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2018 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

DATA: 09/05/2018 às 09h30min 

 

Para o Envelope n.º 02: 

ENVELOPE 2 – “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º022/2018 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

DATA: 09/05/2018 às 09h30min 

 

5.2. A proposta deverá ser elaborada em 1 (uma) única via, redigida em língua 

portuguesa com precisão, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, 

devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por 

procurador. 
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5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 

cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro 

da Equipe de Apoio, dentro das condições previstas neste edital, sendo certo que 

nenhum documento será autenticado durante a sessão de lances e julgamento da 

presente licitação. 

 

5.4. Para os efeitos da Lei Complementar n. 123 / 2006, as MICROEMPRESAS e 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE poderão apresentar também uma declaração, 

separada de quaisquer dos envelopes, nos termos do ANEXO IX, dentro do mesmo 

prazo previsto para entrega dos envelopes contendo as propostas e documentos 

de habilitação.   

 

5.4.1. A falsidade da declaração prestada nos moldes do item anterior (5.4), 

objetivando os benefícios da Lei Complementar n. 123 / 2006, caracterizará o crime 

de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 

figuras penais e da sanção administrativa consistente na aplicação de multa, no 

importe de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada, bem 

como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 

5.4.2. A não apresentação da declaração prevista no item 5.4 supra, ensejará a 

preclusão do direito da licitante em valer-se das condições previstas neste Edital no 

que tange aos efeitos dispostos pela Lei Complementar n.º 123/2006.  

 

5.5. Além da documentação descrita no item 5.4 anterior, no mesmo ato de 

apresentação dos envelopes contendo as propostas e documentos de habilitação, 

deverão as licitantes interessadas apresentar declaração, conforme modelo 

contido no Anexo II ao Edital, separada de quaisquer dos envelopes supra 

descritos. A não entrega de tal declaração implicará o não recebimento, por parte 

do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e 

de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório. 
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6.  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA COMERCIAL” 

 

6.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da 

licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

I) Ser apresentada conforme modelo constante do ANEXO IV, deste Edital, 

contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas no primeiro, assinado por 

quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas 

ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o número de 

inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço de cada 

produto expresso em Real (R$), consideradas apenas duas casas decimais, em 

algarismos arábicos e por extenso, conforme o formulário mencionado acima, 

devendo suas folhas serem rubricadas; 

 

II) Apresentar os preços completos, computando todos os custos necessários 

para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes (carga, 

transporte e descarga), seguros, deslocamentos de pessoal, garantia e quaisquer 

outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da 

proposta; 

 

III) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 

(sessenta) dias correntes, a contar da data de apresentação da proposta. Não 

havendo indicação expressa será considerado como tal; 

 

IV) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 

endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último 

se houver, para contato, número da conta corrente bancária, agência e banco. Os 

dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase de 

contratação; 
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V) Prazo de execução dos Serviços: conforme item 09 do ANEXO I – Termo de 

Referência e Cláusula 2ª da Minuta do Contrato; 

VI) Condições de pagamento: conforme item 11 do ANEXO I – Termo de 

Referência e Cláusula 4ª da Minuta do Contrato; 

 

VII) As propostas deverão ser obrigatoriamente, conforme as cotações e as 

especificações. 

 

6.2. Em caso de divergência entre informações contidas na documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão às da proposta. 

  

6.3. Ocorrendo discrepância entre o valor unitário e total para os itens do objeto do 

Edital, será considerado o primeiro. 

 

6.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto. 

 

6.5. A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos 

necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso. 

 

6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato 

convocatório. 

 

6.7. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

6.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja 

quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que 

importe em modificação dos termos originais. 

 

6.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 

propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus 
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Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação 

mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 

 

6.10. Na entrega da documentação fiscal, o licitante contratado deverá, 

obrigatoriamente, sob pena de não recebimento, constar o número do certame e 

o respectivo número de contrato a que se refere.  

 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO” 

 

7.1. O envelope nº 02 – “DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO” deverá 

conter os seguintes documentos: 

 

7.2. RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

7.2.1. Cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

com as respectivas alterações, se houver, devidamente registrado e arquivado na 

repartição competente; 

 

7.2.1.1. Poderá ser apresentada somente a última alteração contratual, em 

atendimento ao subitem 7.2.1, desde que esteja devidamente consolidada às 

demais alterações; 

 

7.2.2. Tratando-se de Sociedade Anônima, cópia da publicação no Diário Oficial da 

Ata da Assembleia que aprovou o estatuto e elegeu os atuais administradores e da 

certidão de arquivamento na repartição competente; 

 

7.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira, para 

funcionamento expedido pelo órgão competente. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

- O ramo de atividade constante do objeto social deverá ser compatível ao objeto 

ora licitado. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 
RUA CAP. ANTONIO AUGUSTO MACIEL, 35– CENTRO – CEP:14540-000   

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO 
PABX (16) 3172 – 6395 /3172 - 5961 
E – MAIL: cpl@igarapava.sp.gov.br 

Edital -P P -2018 –Processamento de dados de transito                                                                                                     12             

 

 

7.3 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

7.3.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais (CNDM), expedida pelo Município 

do seu domicílio; 

 

7.3.2. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

7.3.3. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita 

Federal do Brasil; 

 

7.3.4. Certidão de Débitos Estaduais ou prova de regularidade para com a Fazenda 

Pública Estadual; 

 

7.3.5. Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS; 

 

7.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho. 

 

7.4. RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

7.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou cópia 

autenticada, expedida pelo Cartório de Distribuição da Comarca da sua sede, 

com data atualizada, o que deverá ser de, no máximo, 90 (noventa) dias de 

antecedência à data de abertura dos envelopes (artigo 31, inciso II, da Lei Federal 

nº 8.666/1993). 

 

7.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
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7.5.1. Declaração subscrita pelo representante legal do proponente de que não 

incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 

 

7.5.1.1. que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

 

7.5.1.2. que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 

7.5.1.3. que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da 

Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

7.5.2. Declaração formal de que o licitante não possui em seu quadro pessoal, 

empregado ou associado realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor 

de dezoito anos, em qualquer trabalho menor de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal (Lei Federal nº 9.854/1999); 

 

7.5.3. Quando se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - 

Declaração apresentada pelo representante legal da empresa afirmando que a 

mesma se enquadra no regime favorecido e diferenciado das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no 

§ 4° do artigo 3° da Lei Complementar 123/2006 (modelo no ANEXO IX do Edital); 

 

7.5.3.1. É facultado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, visando verificar e comprovar 

a veracidade da declaração prevista no item 7.5.3, consultar e exigir das licitantes, 

documentos pertinentes a tal constatação, bem como realizar outras diligências 

necessárias e voltadas para este fim; 

 

7.5.4. Declaração expressa de que a licitante está ciente das exigências do Edital e 

do objeto licitado, bem como está de acordo em acatá-las, sem quaisquer reservas. 

 

7.6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A HABILITAÇÃO: 
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7.6.1. Os documentos constantes nos subitens 7.2. a 7.4 poderão ser substituídos pelo 

Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido pela Prefeitura Municipal de 

Igarapava/SP, devidamente atualizados; 

 

7.6.2. Os documentos referidos nesta Cláusula poderão ser apresentados no original 

ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada, sendo que, após 

examinados e rubricados pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, serão anexados ao 

processo desta licitação, não sendo aceitos protocolos, nem documentos com 

prazo de validade expirado; 

 

7.6.2.1. Caso algum documento seja emitido via Internet, não será necessária a sua 

autenticação, uma vez que será efetuada a devida conferência, pelo Pregoeiro 

e/ou Equipe de Apoio, no site do órgão competente;                                

 

7.6.2.2. A licitante deverá indicar o nome do representante legal, com poderes 

(procuração) para assinatura do Termo de Contrato, com números dos documentos 

de identidade - CPF – Cadastro de Pessoa Física e RG – Registro Geral; 

 

7.6.2.3. Caso a empresa vencedora do certame não tenha apresentado a 

documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo 

ser aplicadas às penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e 

será convocada, então, segundo a ordem de classificação, a próxima classificada;                                                                              

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO  

 

8.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos 

representantes de todas as licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas 

que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro tornará pública e aberta a sessão, 

verificando a conformidade na entrega da documentação lacrada quando de sua 

entrega, nas condições descritas no preâmbulo, mediante a realização das 

seguintes etapas:   

 

8.1.1. Verificação da existência de declaração, nos termos do ANEXO II deste Edital.  
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8.1.2. Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, existência de 

declaração, nos moldes sugeridos no ANEXO IX deste Edital.  

 

8.1.3. Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para 

Proposta de Preço (envelope n.º 1) e Habilitação (envelope n.º 2). 

8.2. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o 

pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de 

credenciamento dos representantes das licitantes, exame este iniciado antes da 

abertura da sessão. 

 

8.3. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá à 

abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e 

rubricando-as em todas as suas folhas. 

 

8.4. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8.5. Após a abertura do primeiro envelope de proposta de preços, não será aceito 

qualquer outro envelope de licitante.  

 

9. DO JULGAMENTO 

 

9.1. Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos: 

 

9.1.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das 

propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao 

critério do menor preço global do objeto do Edital. 

 

9.1.1.1. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das 

propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de 

lances verbais, oferta de lances verbais das licitantes proclamadas para tal, 
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classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 

primeira classificada, quanto ao valor. 

 

9.1.1.2. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos 

documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 

classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências 

constantes do presente Edital. 

 

 

9.2. Etapa de Classificação de Preços: 

 

9.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preço” de todas as licitantes, cujos 

envelopes forem recepcionados. 

 

9.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 

apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente 

licitação e os respectivos valores ofertados. 

 

9.2.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem 

crescente, de todas as licitantes. 

 

9.2.4. O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço global e 

aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor preço, para que 

seus autores participem dos lances verbais.  

 

9.2.4.1. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de 

lances verbais, conforme subitem 9.2.4, será o valor da proposta válida de menor 

preço, multiplicada por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa 

decimal. 

 

9.2.5. Quando não houver, pelo menos, 3 (três) propostas de preços, escritas, nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
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propostas, até o máximo 3 (três), para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

9.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 

propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais 

estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser 

inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

 

9.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 

lances verbais), a apresentar, individualmente, lances verbais, a partir da proposta 

escrita classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 

decrescente de valor; 

 

9.2.8. Caso não mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva 

e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço global; 

 

9.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 

lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final 

da etapa competitiva; 

 

9.2.10. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço para cada item e o valor estimado para a 

contratação; 

 

9.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o 

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

valor, observado o disposto no subitem 9.2.10 anterior, decidindo motivadamente a 

respeito, sendo observado, para efeitos da Lei Complementar nº. 123/06, o disposto 

no item 9.4 “DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE”, deste Edital; 
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9.2.12. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não 

se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 

própria sessão do Pregão ou, em sendo este suspenso, por razões adversas, em 

sessão pública convocada oficialmente para esta finalidade; 

 

9.2.13. Nas situações previstas em lei, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor, sendo certo 

que o resultado da negociação final não implica em sua imediata aceitação, 

podendo o Pregoeiro, a seu critério, suspender a sessão para verificação da 

admissibilidade do preço proposto; 

 

9.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às sanções administrativas constantes deste Edital; 

 

9.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega das 

mercadorias condicionada a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza 

não previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido; 

 

9.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa apresentada e na proposta oficial, prevalecerão as da proposta; em caso 

de divergência entre o valor unitário e global, prevalecerá o de menor valor 

financeiro. 

 

9.3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 

 

9.3.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 9.2 deste Edital, e sendo 

aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a 

abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante; 
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9.3.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

Edital, serão inabilitadas; 

 

9.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação fiscal e trabalhista exigida para efeitos de habilitação, sob pena de 

inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição; 

 

9.3.4. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, no caso de microempresas e empresas de 

pequeno porte definidas pela Lei Complementar 123/2006 que tenham 

apresentado a respectiva declaração, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da declaração de vencedor do certame, ou seja, da adjudicação 

do objeto, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou 

positivas, com efeito de certidão negativa; 

 

9.3.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

(9.3.4) implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 

aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta 

apresentada, bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 

 

9.3.6. Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será 

declarada vencedora, valendo-se do CONTRATO para efeito de adjudicação, na 

hipótese de inexistência de recursos e, em havendo o recurso, a deliberação 

quanto a validade da ata será efetuada pelo Sr. Prefeito Municipal; 
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9.3.7. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 

oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação 

da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro; 

 

9.3.8. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 

licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 

apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 

habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo 

Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) 

licitante(s) presente(s) à sessão; uma vez não assinada pelo representante presente, 

deverá este declinar de seu direito de interposição de recurso, mediante 

declaração de próprio punho; 

 

9.3.9. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 

declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente 

lacrados, até que seja assinado o respectivo CONTRATO. Após esse fato, ficarão por 

20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas para retirada. Findo 

esse prazo, os que ainda se encontrarem em poder desta Administração poderão 

ser destruídos; 

 

9.3.10. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo 

Pregoeiro, a adjudicação do objeto licitado ao licitante declarado vencedor, com 

posterior encaminhamento dos autos a autoridade superior para homologação do 

certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, 

desde que manifestado seu interesse na própria sessão pelos representantes 

credenciados, ou no prazo previsto após a publicação da decisão, os autos serão 

encaminhados ao Prefeito Municipal para julgamento e, em caso de improvimento, 

adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do 

certame e decisão quanto à contratação. 
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9.4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 

9.4.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar n.º 123/06, após a classificação 

final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o 

menor preço ofertado ao final da rodada de lances não seja de uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

9.4.2. O empate mencionado no caput deste item será verificado na(s) 

situação(ões) em que a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à(s) 

proposta(s) mais bem classificada(s) em cada item, assim considerada a proposta 

válida após todos os lances ofertados, ocasião(ões) na(s) qual(is), proceder-se-á da 

seguinte forma: 

 

9.4.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para 

cada item, de acordo com o disposto no subitem 9.4.2 poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

9.4.2.2. Não ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do subitem 9.4.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura 

se enquadrem na situação definida no subitem 9.4.1, na ordem classificatória, para 

o exercício do mesmo direito; 

 

9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 9.4.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta, sendo convocado para o ato todos os 

licitantes partícipes; 
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9.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame, na própria sessão pública, após verificação da documentação de 

habilitação. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1. Ao final da sessão de disputa de lances, depois de declarada a licitante 

vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas 

razões, podendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final 

da sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso; 

  

10.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação e/ou no sobrestamento 

do feito apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

10.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 35, Igarapava – SP – 

Departamento de Licitações; 

 

10.5. A fase recursal começará a correr a partir da manifestação em ata e somente 

será reconhecido uma vez juntada tempestivamente as razões em memoriais. 

Caberá ao Sr. Prefeito Municipal a decisão quanto ao recurso, sendo que este 

poderá, previamente a sua decisão, solicitar esclarecimentos quantos julgar 

pertinentes. A decisão final quanto ao recurso deverá ocorrer no prazo de 15 

(quinze) dias úteis podendo ser prorrogado, mediante justificativa plausível; 
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10.6. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que 

consultará as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer e declarará, 

expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término 

da sessão; 

 

10.6.1. Também não serão conhecidas as contrarrazões a recursos 

intempestivamente apresentados. 

 

11. DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1. O TERMO DE CONTRATO deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da data de homologação do certame pela imprensa oficial.  

 

12. DO PREÇO 

 

12.1. O preço a ser pago pelo objeto da presente licitação será aquele constante 

da proposta vencedora, devidamente inserido no respectivo CONTRATO.  

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. A despesa decorrente com a contratação do objeto desta licitação correrá 

através da seguinte Dotação Orçamentária, suplementada se necessário: 

02 – Executivo 

02.08 – Departamento de Obras e Conservação 

02.08.01 – Divisão de Fiscalização de Obras 

15                             Urbanismo 

 15.451                      Infra -Estrutura Urbana 

15.451.0120.0280     Desenvolvimento e Expansão Urbana         

15.451.0120.2028.0000 – Manutenção Serviços Obras e Fiscalização 

110 -  GERAL 

410 -  TRÂNSITO -  SINALIZAÇÃO 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ 
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14.  PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento será em 30 dias, mediante ordem de serviço, e recebimento da 

Fatura/Nota Fiscal e seu respectivo aceite pelo departamento requisitante ou 

preposto por ele designado. 

                                                                     

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1. Prestar a CONTRATADA todo esclarecimento necessários à perfeita execução 

dos serviços; 

 

15.2.  Fazer apontamento e elaborar as medições dos serviços executados, bem 

como efetuar os pagamentos devidos; 

 

15.3. Supervisionar todos os serviços; 

 

15.4. A CONTRATANTE considera os sistemas referenciados na cláusula primeira 

objeto deste Contrato, como informações e segredos comerciais exclusivos da 

CONTRATADA, independente do fato que qualquer subconjunto do mesmo, seja ou 

possa ser validamente protegido por registro de propriedade autoral e industrial, 

conforme estabelece a Lei Federal nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador, sua 

comercialização no País, e dá outras providências; 

 

15.5. Designar o Gestor e o Fiscal do contrato. 

 

15.5. O gestor do contrato será competente para exercer as seguintes funções:  

 

I -  Acompanhar o procedimento licitatório; 

II - Dar ciência aos seus superiores hierárquicos sobre possíveis atrasos na 

conclusão do procedimento licitatório; 
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III - Emitir Ordem de Fornecimento ou Ordem de Execução de Serviço; 

IV - Controlar o prazo de vigência do Contrato; 

V - Notificar a contratada, nas irregularidades apontadas pelo fiscal do 

contrato; 

VI - Realizar procedimentos de aplicação de penalidades, caso as 

irregularidades apontadas pelo fiscal do contrato persistirem, sendo 

comprovado as notificações. 

VII - Arquivamento cronológico das cópias dos contratos e seus aditivos, bem 

como de todos os documentos referentes à contratação, em arquivo próprio; 

VIII - Arquivamento do livro de registro de ocorrências anotado pelo fiscal do 

contrato; 

IX - Vigilância em relação: à periodicidade de reajustes, termos de 

recebimento definitivo, emissão de nota de empenho, valores; 

X- Recebimento e providências das demandas dos fiscais dos contratos; 

 

15.5. O fiscal do contrato será competente para exercer as seguintes funções: 

 

I - Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação, dos termos 

contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das 

condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as 

obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da 

contratada; 

 

II - Possuir cópia do contrato, ter acesso ao edital da licitação e seus anexos, 

da proposta vencedora da licitação. Conhecer integralmente o objeto do 

contrato, tomar conhecimento do Termo de Referência; 

 

III - Esclarecer dúvidas do preposto/representante da CONTRATADA que 

estiverem sob a sua alçada; 

 

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (arts. 38 e 109 da Lei 

8.666/93) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da 

execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 

acompanhamento do contrato 
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V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais 

assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do contrato e seus 

anexos, planilhas, cronogramas, se estão acontecendo conforme o pactuado; 

 

VI - Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo 

do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato 

superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência 

contratual e seu efetivo resultado;  

 

VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso 

daquele que se encontra especificado no edital e seus anexos, assim como 

observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em 

proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela 

Administração; 

 

VIII - Impedir que empresas subcontratadas venham a executar serviços e/ou 

efetuar a entrega de material quando não expressamente autorizadas para 

tal, salvo, nos casos em que haja previsão contratual; 

 

IX - Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 

 

 

X - Certificar-se de que a empresa e seu preposto, caso exista, está(ao) 

ciente(s) das obrigações assumidas na contratação; 

 

 

XI - Dirigir-se formalmente ao representante da contratada ou a seu preposto 

para resolver qualquer irregularidade na execução do objeto. Toda tratativa 

infrutífera com a empresa contratada deverá ser comunicada formalmente 

ao Gestor do Contrato, para que sejam adotadas as medidas administrativas 

cabíveis; 

 

XII - Receber e conferir a nota fiscal do serviço/material emitida pela 

contratada, certificando (atestando) no verso da primeira via a realização do 

serviço, na quantidade e qualidade contratadas; 

 

XIII - Receber todos os documentos necessários, contratualmente 

estabelecidos, para a liquidação da despesa e encaminhá-los juntamente 

com a nota fiscal, para o setor competente para pagamento; 

 

XIV - Encaminhar a Nota Fiscal ao setor competente para pagamento, em 

tempo hábil, para que o pagamento seja efetuado dentro do mês de 

competência, com vistas a evitar o pagamento de multas; 

 

XV - Registrar todas as ocorrências, tais como: faltas, atrasos, má execução 

dos serviços, etc., por parte dos empregados da contratada, em livro ou 
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sistema próprio. Todas as anotações referentes ao contrato devem estar 

agrupadas em um documento (livro, arquivo digital, ficha e etc) e ao final da 

contratação deve fazer parte dos arquivos juntamente com o processo de 

contratação; 

 

XVI - Notificar a contratada em caso de irregularidades na prestação do 

serviço, descumprimento de cláusulas contratuais, acidente de trabalho e 

outras ocorrências; 

 

XVII - Abster-se de tomar decisões e adotar providências que ultrapassem sua 

área de competência; 

 

XVIII - Comunicar o fim da vigência do contrato com antecedência de 90 

(noventa) dias de antecedência; 

 

XIX - Solicitar, com a concordância da unidade solicitante, o aditamento 

(Termo Aditivo) no prazo e/ou no objeto do contrato; 

 
 

15.6. O Departamento requisitante deverá manter atualizados os nomes dos 

responsáveis pelo acompanhamento dos serviços, do gestor e do fiscal do contrato; 

 

15.7. A atualização será realizada dentro dos autos do procedimento licitatório, em 

caso de afastamento, férias, impedimento ou exoneração dos agentes públicos 

designados; 

 

15.8. A responsabilidade dos agentes públicos designados pelo Departamento 

requisitante perdurará até que seja realizada a atualização mencionada no item 

15.6; 

 

15.9. A atualização, caso necessário, será realizada pelo Departamento requisitante 

por meio de apostilamento, nos termos do artigo 65, §8º, da Lei Federal nº 

8.666/1993;   

 

15.10. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução da entrega, de forma 

parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo da entrega executada; 

 

15.11. Efetuar o pagamento na forma e prazo previsto neste Edital; 
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15.12. O Departamento Requisitante, por meio de representante e a qualquer 

tempo, terá acesso à inspeção dos serviços, verificando as condições de 

atendimento da proposta. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

16.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente 

execução dos serviços, concedidos de acordo com as normas deste Contrato, 

obrigando-se a: 

 

16.1.1. Fornecer, instalar, treinar, prestar apoio técnico e manter em perfeito estado 

de funcionamento às suas exclusivas expensas, todos os módulos aplicativos que 

compuserem o sistema, conforme orientação e supervisão da CONTRATANTE; 

 

16.1.2. Viabilizar e garantir o adequado funcionamento dos sistemas que irão 

realizar os serviços contratados;  

 

16.1.3. Efetuar, às suas expensas, manutenções preventivas corretivas e evolutivas 

necessárias nos sistemas computacionais; 

 

16.1.4. Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o período do referido 

Contrato, completo sigilo sobre dados, informações e detalhes obtidos através dos 

sistemas instalados e/ou fornecidos pela CONTRATANTE, bem como não divulgar a 

terceiros, ou quaisquer meios de comunicação pública, informações relacionadas 

com o objeto do Contrato, sem prévia autorização por escrito, respondendo civil, 

pela inobservância dessas obrigações, bem como cancelamento automático do 

Contrato; 

 

16.1.5. Manter os sistemas computacionais configurados e adequados em estrita 

observância às normas de legislação federal, estadual e municipal, cumprindo as 

determinações dos poderes públicos; 
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16.1.6. Prestar o esclarecimento ou informações solicitadas pela CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos dados 

processados e armazenados relativos aos serviços executados ou em execução. 

 

16.2. Antes de apresentar sua proposta o licitante deverá analisar as especificações, 

de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegadas quando da 

execução do contrato, em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços; 

 

16.3. Manter à frente pessoa qualificada para representá-la junto à fiscalização; 

 

16.4. Proceder à substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer 

motivo fique impossibilitado de realizar a prestação dos serviços; 

 

16.5. Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Município de 

Igarapava/SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização; 

 

16.6. Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato; 

 

 16.7. Cientificar o MUNICÍPIO do andamento dos serviços prestados, quando for o 

caso; 

 

16.8. Participar ao Poder Público, com a antecedência necessária, eventuais 

diligências a seu encargo; 

 

16.9. O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme disposto no artigo 55, 

inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1. Em caso de inexecução do CONTRATO, erro de execução, execução 

imperfeita, mora de execução, inadimplemento ou não veracidade das 

informações prestadas por força deste edital e ou de seus anexos e ou não 

cumprimento das declarações prestadas, a licitante CONTRATADA estará sujeita às 

seguintes sanções administrativas:  

 

I) Advertência; 

 

II) Multas: 

 

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do CONTRATO ou do item da mesma, 

nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, 

considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do 

CONTRATO ou do item da mesma inadimplida, por dia de atraso no cumprimento 

de quaisquer de suas obrigações previstas no CONTRATO, durante o período de 30 

(trinta) dias, sendo aplicado em dobro findo este prazo; 

 

b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO ou do item da mesma, 

nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, 

considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do 

CONTRATO ou do item da mesma inadimplida, por infração a qualquer cláusula ou 

condição do CONTRATO, e aplicada em dobro na sua reincidência; 

 

c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, no caso de recusa 

injustificada da licitante adjudicatária em firmar o CONTRATO ou em aceitar ou em 

retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos 

para sua celebração, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas; 

 

III) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Igarapava, pelo prazo de 

até cinco anos, para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da 

sua proposta, não celebrar o CONTRATO, deixar de entregar ou apresentar 
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documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

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

do CONTRATO, executar a mesma em desconformidade com as determinações da 

Prefeitura; 

 

IV) Declaração de inidoneidade da licitante adjudicatária no caso desta portar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que 

vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, 

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais; 

 

17.2. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório 

e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa 

prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação, à exceção da 

declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias úteis; 

 

17.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, 

será automaticamente descontado do pagamento a que a licitante contratada 

fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da licitante contratada, 

o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente; 

 

17.4. As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo; 

 

17.5. O processo de aplicação de quaisquer das penalidades previstas iniciar-se-á 

com a instauração de processo administrativo para esta finalidade, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, os prazos definidos e a publicidade que o caso 

requer.  

 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

18.1. Obrigam-se, tanto os servidores desta Administração Pública quanto todos os 

licitantes participantes do processo de licitação, dentre outros princípios, aos 
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postulados da legalidade, moralidade, isonomia, da vinculação ao instrumento 

convocatório e da promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

 

18.2. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 

licitatório e à aquisição proposta no presente instrumento, responsabilizando-se pela 

veracidade das informações e documentações apresentadas, estando sujeitos às 

sanções previstas na legislação brasileira;  

 

18.3. Para os propósitos disciplinados nesta Cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

a) Prática corrupta: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

no processo de licitação ou na execução do Termo de Contrato; 

 

b) Prática fraudulenta: Falsificar ou omitir atos administrativos ou fatos deles 

decorrentes, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou execução 

do Termo de Contrato, ou utilizar de artifícios para obter vantagens sobre os 

demais concorrentes; 

 

c) Prática de conluio: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes participantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 

prepostos do órgão de licitação, visando estabelecer preços em níveis artificiais 

e não competitivos; 

 

d) Prática coercitiva: Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou a sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em processo de licitação ou afetar a execução do Termo de 

Contrato; 

 

e) Prática obstrutiva: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista acima atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício de direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção.  

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da 

Administração, sem comprometimento da segurança da contratação; 

 

19.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 
RUA CAP. ANTONIO AUGUSTO MACIEL, 35– CENTRO – CEP:14540-000   

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO 
PABX (16) 3172 – 6395 /3172 - 5961 
E – MAIL: cpl@igarapava.sp.gov.br 

Edital -P P -2018 –Processamento de dados de transito                                                                                                     33             

 

a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública 

deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor 

do certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação; 

 

19.3. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo; 

 

19.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital; 

 

19.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação 

do resultado desta licitação não implicarão direito a contratação; 

 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em 

dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de Igarapava - SP, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário; 

 

19.7. O Prefeito Municipal de Igarapava poderá revogar a presente licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

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

por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 

49, da Lei no 8.666/93; 

 

19.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a 

realização do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

 

19.9. Havendo a necessidade de requerer autenticação de quaisquer dos 

documentos inerentes à participação deste certame, o interessado deverá 

requerê-lo com antecedência de 01 (um) dia útil antes do prazo para recebimento 

dos respectivos envelopes, apresentando, para o procedimento, o respectivo 
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original. O horário de atendimento ao público para a autenticação dos 

documentos é de segunda a sexta-feira, das 12 às 17 horas, à exceção de feriados; 

 

19.10. Havendo divergências na interpretação dos documentos relativos ao 

presente certame, prevalecerá inquestionavelmente o disposto neste Edital, 

seguido subsidiariamente do disposto no Anexo I e, após, nos demais anexos; 

 

19.11. Quaisquer alterações, quer seja reabertura de prazo, suspensão ou aviso, 

estas serão disponibilizadas no mesmo site em que fora disponibilizado o edital; 

 

19.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro; 

 

19.13. Fazem parte integrante deste Edital: 

 

19.13.1.  Anexo I - Termo de Referência; 

 

19.13.2. Anexo II - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

 

19.13.3. Anexo III - Planilha Estimativa de Custo; 

 

19.13.4. Anexo IV – Modelo para Apresentação de Proposta de Preço; 

 

19.13.5. Anexo V - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente a 

Habilitação; 

 

19.13.6. Anexo VI - Declaração de que não emprega menor de dezoito anos; 

 

19.13.7. Anexo VII - Minuta de CONTRATO; 

 

19.13.8. Anexo VIII – Termo de Credenciamento; 

 

19.13.9. Anexo IX – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
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19.14. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital será 

competente o foro da comarca de Igarapava – SP.  

 

E, para que ninguém alegue desconhecimento, o edital resumido deste Edital é 

afixado no mural, no Paço Municipal.  

 

 

 

Igarapava - SP, 20 de abril de 2018.  

 

 

 

 

 

 JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. Objeto 

 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

de locação de sistema computacional (software internet) de programa para 

processamento de multas e cadastramento e controle das sinalizações de trânsito 

em atendimento aos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e XV do artigo 24 e artigo 74 do CTB 

(Lei Federal nº 9.503/1997), e programa de segurança para educação no trânsito 

desenvolvido em plataforma Web (INTERNET) utilizando a linguagem de 

programação PHP (Hypertext Preprocessor) ou similar e banco de dados “Free”, 

sendo o Sistema (software internet), hospedado em um Host acessado através da 

Internet, onde usuários autenticados podem acessar simultaneamente o sistema de 

qualquer terminal com o acesso à Internet sem a necessidade de instalação, 

incluindo implantação e treinamento conforme especificação a seguir:  

 

1.1.2. Disponibilização de sistema computacional (software internet) de educação 

no trânsito para geração de folders de notificações educativas de trânsito, com 

conteúdo específico de obra de material didático e paradidático de propriedade 

exclusiva da CONTRATADA que atendam as necessidades e realidade do trânsito 

no Município abrangendo:  

 

1.1.3. A construção de espaço permanente de comunicação direta entre o Órgão 

de Trânsito e o motorista/proprietário do veículo automotor registrado no município; 

  

1.2.  A informação educativa ao motorista / proprietário do veículo automotor 

registrado no município, da execução de benfeitorias e melhorias no sistema viário 

municipal;  

 

1.3. A informação educativa ao motorista / proprietário do veículo automotor 

registrado no município, o esclarecimento das mudanças executas no sentido de 

circulação, estacionamento e parada no sistema viário municipal;  

 

1.4. Fazer o pensar no trânsito, informando, esclarecendo e despertando o senso 

crítico do motorista e demais usuários do trânsito quanto ao respeito à sinalização 

de trânsito, possibilitando a reflexão e possíveis mudanças de suas próprias ações no 

Trânsito, integrando dados das diferentes áreas do conhecimento, mostrado uma 

visão mais abrangente dos benefícios do transitar com segurança e ética no 

trânsito;  

 

1.5. O módulo de software internet de educação no trânsito deverá possuir rotinas 

que gerem notificações informativas de mensagens educativas de trânsito de 

criação exclusiva da contratada para a contratante a fim de:  
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a) promover a informação, o esclarecimento e a construção de um espaço 

para informar, esclarecer e despertar o senso crítico do usuário do trânsito;  

b) promover o respeito à sinalização de trânsito, possibilitando a reflexão e 

possíveis mudanças de suas próprias ações no trânsito;  

c) promover a conscientização a respeito da importância do respeito aos 

portadores de necessidades especiais, acessibilidade e legislação específica 

existente;  

d) promover a conscientização a respeito da importância do respeito aos idosos 

e legislação específica existente;  

e) constituir um módulo de banco de dados para consultas das diferentes áreas 

do conhecimento que mostrem uma visão mais abrangente do transitar com 

segurança e ética no trânsito do município;  

f) auxiliar os profissionais da área de trânsito e agentes multiplicadores ligados 

diretamente ao Trânsito (Polícia Militar, Polícia Civil, Agentes de Trânsito, Guardas 

Municipais e outros) em campanhas, palestras e eventos para Educação no 

Trânsito; 

  

1.6. O módulo de software internet de educação no trânsito deverá possuir rotinas 

que gerem folders de notificações educativas de trânsito de criação exclusiva da 

contratada para a contratante acerca dos fatores psicológicos envolvidos no 

comportamento inadequado no trânsito, visando não só a instrução, mas a 

internalização das normas de trânsito de modo a tornar os indivíduos mais 

conscientes e aptos a transitar de forma segura e preventiva abrangendo:  

a) trânsito, vida, motivação e comportamento;  

b) veículos e condutores, uma relação de poder e auto-afirmação;  

c) respeito à sinalização de trânsito e prevenção;  

d) necessidades especiais para mobilidade e acessibilidade no trânsito;  

e) ética e cidadania no trânsito;  

 

2. Disponibilização de sistema computacional (software internet) de processamento 

de multas de trânsito, garantindo a perfeita operacionalidade e a integridade dos 

procedimentos de intercomunicação com instituições financeiras (banco 

arrecadador dos valores das multas de trânsito pagas) e órgãos públicos 

(PRODESP/DETRAN-SP e Sistemas RENAINF e INFRAEST) abrangendo:  

 

2.1. Auxiliar a Autoridade e/ou Dirigente Municipal de Trânsito na execução dos 

procedimentos administrativos para homologar as autuações de multa de trânsito, 

julgar recursos de defesa de autuação (defesa prévia) e aplicar penalidade; 

  

2.2. Processar autuações lavradas por anotação em documento próprio e 

registradas em equipamentos eletrônicos:  

a) ter mecanismo para digitalização compatível com plataforma Internet 

usando como Front End Browser (ou similar) para navegação, possibilitando sua 

utilização de qualquer estação de trabalho (sem necessidade de instalação);  

b) ter Mecanismo para transcrição de dados a partir de imagens digitais das 

autuações, evitando o manuseio dos documentos originais nesse processo;  

c) garantir que os dados transcritos, conforme estabelecido nos incisos I a IV do 

artigo 280 do CTB sejam validados por processo de digitação e verificação;  
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d) ter consistência de forma e conteúdo das informações constantes nas 

autuações, garantido o cumprimento das exigências das Portarias nº 059/2007, 

003/2016 e 127/2016 do DENATRAN, informando falhas no preenchimento das 

autuações;  

e) ter consistência dos códigos dos agentes fiscalizadores, impedindo que 

venham a ser processadas autuações geradas por pessoal sem a devida 

competência legal, conforme prevê o Parágrafo 4º do artigo 280 do CTB;  

f) ter consistência dos dados cadastrais do proprietário e marca/modelo do 

veículo, através das informações obtidas dos órgãos estaduais de trânsito;  

g) ter consistência do prazo hábil para a expedição da notificação conforme 

inciso II, do parágrafo único, do artigo 281 do CTB;  

h) dispor de mecanismos que garantam o acompanhamento das autuações 

remetidas para processamento, desde a sua recepção pelo órgão gerenciador dos 

agentes fiscalizadores até a efetiva geração da notificação de aplicação da 

penalidade informando todas as inconsistências detectadas pelas validações 

exigidas;  

i) ter mecanismo que auxilie a administração no controle dos autos de infração 

de trânsito lavrados e inseridos no sistema computacional que for outorgado a 

cada agente fiscalizador, registrando seu uso sequencial e contínuo, eliminando 

qualquer possibilidade de que sejam utilizados de forma irregular por qualquer 

motivo (erro, falha, rasura);  

j) deverá fazer parte das responsabilidades da Contratada a conversão do 

banco de dados fornecidos pelo Órgão Executivo Municipal de Trânsito; 

  

2.3. Geração de Notificação da autuação e Notificação da Penalidade/Boleto via 

INTERNET de qualquer estação de trabalho (sem necessidade de instalação):  

a) mecanismo que permita a emissão da notificação da autuação e de 

aplicação da penalidade conforme legislação em vigor;  

b) mecanismo que permita a emissão da notificação de autuação e de 

aplicação de penalidade com o formulário de carta simples com comprovante de 

recebimento conforme padrão estabelecido pela EBCT (Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos);  

c) mecanismo que permita a emissão da notificação de autuação e de 

aplicação de penalidade com o Aviso de Recebimento, numeração de AR 

fornecida pela EBCT bem como seu código de barras;  

d) permitir que o proprietário do veículo autuado exerça seu direito de indicar o 

infrator, previsto no Parágrafo 07º do Artigo 257 do CTB, através de formulário que 

deverá fazer parte da notificação de autuação;  

e) mecanismo que auxilie a administração apresentar nas notificações de 

autuação e de aplicação de penalidade, as imagens decorrentes de autos de 

infração de trânsito eletrônicos provindos de equipamentos detectores;  

f) no caso de identificação do condutor infrator, por ocasião da lavratura da 

autuação por agente fiscalizador, na notificação da autuação ao proprietário, 

deverá constar os dados de identificação do condutor infrator;  

g) mecanismo que registre e permita a visualização e controle de todos os autos 

de infração de trânsito processados e todas as impressões e reimpressões de 

notificações da autuação e da penalidade;  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 
RUA CAP. ANTONIO AUGUSTO MACIEL, 35– CENTRO – CEP:14540-000   

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO 
PABX (16) 3172 – 6395 /3172 - 5961 
E – MAIL: cpl@igarapava.sp.gov.br 

Edital -P P -2018 –Processamento de dados de transito                                                                                                     39             

 

2.4. Dos mecanismos de consulta via INTERNET de qualquer estação de trabalho 

(sem necessidade de instalação):  

a) mecanismo que auxilie a administração o acesso aos dados das autuações e 

penalidades aplicadas pelo órgão de trânsito;  

b) mecanismo que permita a emissão e o controle de pagamento de 

documento arrecadável para recolhimento dos valores das penalidades de trânsito 

de âmbito municipal;  

c) dispor de acesso às informações dos processos de defesa de autuação, 1ª 

instância (JARI) e recursos interpostos em 02ª instância junto ao CETRAN;  

d) dispor de acesso as informações de indicações de condutores registradas nas 

multas aplicadas pelo Município;  

e) mecanismo que permita o acesso às imagens registradas;  

f) possibilitar a emissão de cópia das Autuações lavradas por registro em sistema 

eletrônico por equipamento de detecção provido de registrador de imagem;  

g) dispor de acesso as informações referentes à geração e expedição das 

notificações para fins de informação aos responsáveis, proprietários, à JARI e 

atendimento a requisições judiciais; 

  

2.5. Da emissão de relatórios do sistema computacional via INTERNET de qualquer 

estação de trabalho (sem necessidade de instalação):  

2.5.1. Possibilitar a geração de relatórios que permitam o acompanhamento das 

autuações lavradas e processadas com os seguintes critérios de agrupamento:  

a) por agentes fiscalizadores e equipamentos metrológicos;  

b) por local de infração;  

c) por data da lavratura;  

d) por enquadramento;  

e) por numeração de autos de infração;  

f) por notificações da autuação e da penalidade;  

g) com processo de defesa da autuação julgada deferida ou indeferida;  

 

2.5.2. Possibilitar a geração de relatórios que permitam o acompanhamento das 

penalidades aplicadas com os seguintes critérios de agrupamento:  

a) por tipificação da autuação em um determinado período;  

b) com processo de recurso julgado deferido ou indeferido;  

c) por equipamento detector em um determinado período;  

 

2.5.3. Possibilitar a geração de relatórios que permitam o acompanhamento das 

penalidades vencidas e vincendas com os seguintes critérios de agrupamento:  

a) por mês de vencimento;  

b) por veículos registrados no município e veículos de outros municípios;  

c) por final de placa;  

 

2.5.4. Possibilitar a geração de relatórios que permitam o acompanhamento do 

controle da arrecadação das penalidades aplicadas com os seguintes critérios de 

agrupamento:  

a) por data de pagamento em um determinado período, indicando no mínimo 

as seguintes informações: data de pagamento, valor pago, banco, data de crédito 

e tarifas aplicadas;  
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b) por origem do pagamento, classificado como pagamentos originados por: 

documento arrecadável (boleto), licenciamento eletrônico e repasse do órgão 

estadual de trânsito;  

c) possibilitar a geração de relatório com as informações para repasse de 5% ao 

FUNSET.  

 

2.6. Da emissão de gráficos via INTERNET de qualquer estação de trabalho (sem 

necessidade de instalação):  

a) emissão de gráficos que permitam o acompanhamento das autuações 

lavradas por data e hora;  

b) emissão de gráficos que permitam acompanhamento das notificações da 

autuação e da penalidade homologadas por ano;  

c) emissão de gráficos que permitam o acompanhamento das notificações da 

autuação e da penalidade arrecadadas por licenciamentos;  

d) emissão de gráficos que permitam o acompanhamento das notificações da 

autuação e da penalidade processadas em equipamentos metrológicos;  

 

2.7. Da defesa da autuação e do recurso interposto à penalidade aplicada via 

INTERNET de qualquer estação de trabalho (sem necessidade de instalação): 

  

2.7.1. Mecanismo que possibilite a autoridade de trânsito administrar a entrada e o 

julgamento dos processos de defesa de autuação e do recurso interposto à 

penalidade pelos proprietários/condutores autuados:  

a) protocolo de recebimento de processo;  

b) capa de processo;  

c) relação de processos cadastrados e julgados em um determinado período;  

d) notificação de resultado de processo endereçado ao requerente; 

  

2.7.2. Mecanismo que possibilite aos Membros da JARI a administração do recurso 

interposto à penalidade com as seguintes funções:  

a) protocolo de recebimento de processo;  

b) capa de processo;  

c) relação de processos cadastrados e julgados em um determinado período;  

d) notificação de resultado de julgamento para expedição ao requerente;  

 

2.8. Controle de processamento multas de trânsito via INTERNET de qualquer 

estação de trabalho (sem necessidade de instalação):  

a) mecanismo que auxilie a administração controlar as notificações expedidas 

por carta simples e com comprovante de aviso de recebimento da EBCT (Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos);  

b) mecanismo que permita a autoridade de trânsito exercer a opção de 

aplicação da penalidade da advertência;  

c) mecanismo que permita a autoridade de trânsito conceder e revogar efeito 

suspensivo para penalidades quando necessário;  

d) mecanismo que permita à autoridade de trânsito efetuar o cancelamento da 

autuação, quando verificar inconsistência da mesma;  

c) mecanismo que não permita a indicação de condutor quando a mesma 

ocorrer na lavratura da autuação pelos agentes fiscalizadores;  
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d) mecanismo que permita a emissão de protocolo de recebimento pela 

autoridade de trânsito das indicações de condutor;  

e) mecanismo que permita excluir o registro das penalidades pagas ou providas 

pela JARI no banco de dados do órgão estadual de trânsito;  

f) mecanismo que calcule automaticamente e permita a impressão de uma 

nova multa ao proprietário do veículo infrator quando este for pessoa jurídica e não 

informou até o prazo previsto a identificação do condutor conforme determina o 

Artigo 257 do CTB e Resoluções CONTRAN nº 151/2003 e 393/2011;  

g) mecanismo que cancele automaticamente a multa gerada por não 

indicação do condutor quando a multa que a originou foi considerada 

inconsistente no processo interposto junto à JARI ou Judicial;  

 

2.9. Controle de Multas para os Sistemas INFRAEST e RENAINF via INTERNET de 

qualquer estação de trabalho (sem necessidade de instalação):  

a) fornecer mecanismo que permita o processamento de autuações referentes 

a veículos registrados em outros estados conforme implementação do manual do 

usuário RENAINF (Registro Nacional de Infrações de Trânsito) fornecido pelo órgão 

estadual de trânsito (PRODESP-DETRAN/SP);  

 

2.10. Geração e controle de Multas para o Sistema INFRAEST - Registro Nacional de 

Infrações Estaduais, via INTERNET de qualquer estação de trabalho (sem 

necessidade de instalação):  

a) gerar arquivos ao sistema INFRAEST para efeitos de registro de autuações e 

cancelamentos;  

b) identificar o registro INFRAEST e direcionar nas impressões das notificações aos 

reais possuidores do veículo;  

 

2.11. O Sistema deve obrigatoriamente atender aos procedimentos RENAINF citados 

abaixo para cada transação:  

a) Envio transação 411 (REGISTRA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO): Enviar solicitação de 

registro de infração para autuações cujo veículo não esteja registrado no estado de 

São Paulo. Caso seja identificado erro na digitação da placa do veículo o sistema 

deverá permitir a redigitação da placa e realizar nova pesquisa junto ao órgão 

estadual de trânsito de São Paulo antes de iniciar o processo no sistema RENAINF.  

b) Processamento da resposta a transação 411: Sistema deverá registrar todos os 

códigos de respostas as transações 411 geradas para o sistema RENAINF.  

c) Envio transação 412 (REGISTRA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO): Enviar registro e 

gerar notificação de autuação para autuações devidamente registradas no 

RENAINF.  

d) Processamento da resposta a transação 412: O sistema deverá registrar todos 

os códigos de respostas as transações 412 geradas para o sistema RENAINF.  

e) Envio transação 413 (REGISTRA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE): Enviar registro 

e gerar notificação de penalidade para autuações devidamente registradas no 

RENAINF na transação 412. Autuações cujo veículo tenha sido identificado 

inicialmente no registro de veículos do estado de São Paulo mas que durante o 

processamento tenham sido transferidos para outro estado deverão ser registrados 

no sistema RENAINF antes da emissão da notificação de penalidade a partir da 

transação 411.  
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f) Envio de transação 414 (REGISTRA PAGAMENTO): Enviar registro de pagamento 

para penalidades devidamente registradas no RENAINF na transação 413 desde 

que a penalidade tenha sido quitada com base nos registros de arrecadação 

identificados.  

g) Envio de transação 416 (REGISTRA OCORRENCIAS): Enviar registros de 

ocorrências previstas na transação 416 desde que devidamente registradas no 

RENAINF;  

h) Envio transação 420 (CANCELA REGISTRO DE INFRAÇÃO): Enviar registros de 

cancelamento de infração desde que devidamente registradas no RENAINF 

quando exigido no processamento dos códigos de erro das transações anteriores 

ou quando solicitado por usuário habilitado cancelando também o auto de 

infração.  

i) Processar arquivo com Informativo RENAINF (INFRN) registrando as transações 

enviadas pelos órgãos de jurisdição dos veículos autuados conforme abaixo:  

Transação 414 (REGISTRA PAGAMENTO): Registrar pagamento realizado na UF de 

jurisdição do veículo e automaticamente quitar a penalidade mantendo o sistema 

atualizado;  

Transação 416 (REGISTRA OCORRENCIAS): Registrar ocorrências realizadas na UF de 

jurisdição do veículo e automaticamente gerar registros de defesa, recurso, 

julgamento, suspensão e cancelamento de autuação ou penalidade mantendo o 

sistema atualizado;  

Transação 419 (INFORMA NOVO RESPONSÀVEL PELA INFRAÇÃO): Processar 

transação 419 mantendo atualizadas as informações de endereçamento do 

proprietário do veículo e seu estado de jurisdição. Caso o veículo tenha sido 

registrado no estado de São Paulo, efetuar o cancelamento no sistema RENAINF e 

efetuar o registro no sistema do órgão estadual de trânsito;  

Transação 432 (REGISTRO DE SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO A INFORMAÇÕES 

DE REPASSE AO ÓRGAO AUTUADOR): Gerar e gerenciar o registro de boletos com 

valores de repasse endereçados aos órgãos de trânsito de outros estados cuja 

penalidade tenha sido arrecadada no estado de origem do veículo;  

k) Disponibilizar mecanismo que possibilite a recepção e processamento dos 

arquivos SOLREPAS possibilitando o acompanhamento através de relatórios dos 

pagamentos realizados no estado de origem do veículo que ainda não tenham 

sido cobrados ou repassados.  

 

2.12. Dos controles de arrecadação via INTERNET de qualquer estação de trabalho 

(sem necessidade de instalação):  

a) mecanismo que possibilite a administração recepcionar os arquivos 

eletrônicos referentes às contas bancárias definidas pelo órgão de trânsito 

possibilitando o controle de pagamentos de penalidades realizados através das 

fichas de compensação bancária emitidas;  

b) mecanismo que possibilite a administração recepcionar os arquivos 

eletrônicos referentes aos pagamentos realizados através do Licenciamento 

Eletrônico, na rede bancária credenciada;  

c) mecanismo que possibilite a administração efetuar o registro de pagamentos 

baseado em informações avulsas (borderô) disponibilizadas pelos bancos 

centralizadores na inexistência do movimento eletrônico;  
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d) mecanismo que auxilie a administração controlar a existência e restituição de 

valores arrecadados irregulares ou divergentes como pagamentos em duplicidade 

e/ou decorrentes do cancelamento de penalidades;  

 

2.13. Da segurança do sistema, de forma a garantir a integridade das informações 

via INTERNET de qualquer estação de trabalho (sem necessidade de instalação):  

a) dispor de cadastro de operadores com controle de senha pessoal 

criptografada com diferentes níveis de acesso;  

b) mecanismo que permita a administração conceder ou revogar o acesso às 

funções do sistema;  

c) registrar todas as transações (inclusão, alteração, exclusão), identificando o 

operador responsável, a data/hora da transação, os campos com o conteúdo 

original no caso de transação de alteração e, no caso de exclusão, o registro 

inteiro;  

d) mecanismo que possibilite a administração consultar o registro das 

transações.  

 

3. Sistema Computacional (software internet) de cadastramento e controle das 

sinalizações de trânsito, nos termos e nas competências estabelecidas pelos Incisos 

I, II, III e IV do Artigo 24 da Lei Federal nº 9.503/1997 (CTB). Ter por objetivo ser uma 

ferramenta eficaz para controle e análise de estatísticas que permitem identificar os 

principais problemas na via, definindo as prioridades e avaliação do resultado dos 

trabalhos executados e materiais utilizados nas instalações das sinalizações de 

trânsito. Com o cadastramento e controle das sinalizações, obtém-se a análise da 

eficácia das sinalizações de trânsito instaladas na via e elaboração de estudos do 

“antes / depois” das intervenções e projetos de trânsito implantados, sendo é 

possível a correção eventual de falhas nas instalações da sinalização de trânsito 

realizadas, assim como, a aferição dos benefícios obtidos em função da segurança 

e fluidez do trânsito com a diminuição de acidentes e custos das intervenções.  

 

3.1. Disponibilizar sistema computacional (software internet) de cadastramento e 

controle das sinalizações de trânsito nas vias públicas municipais, em conformidade 

com o que estabelece as Leis de trânsito em vigência e as Resoluções do CONTRAN 

nºs 160/2004, 180/2005 (sinalização vertical), 236/2007 (sinalização horizontal), 

243/2007 (sinalização de advertência), 302/2009 (áreas de segurança e de 

estacionamentos específicos de veículos), 303/2009 (vagas de estacionamento de 

veículos às pessoas idosas), 304/2009 (vagas de estacionamento destinadas 

exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e 

com dificuldade de locomoção), 483/2014 (sinalização semafórica), 486/2014 

(sinalização vertical indicativa), 495/2014 (faixa elevada para travessia de 

pedestres), 600/2016 (ondulações transversais /lombadas físicas);  

 

3.2. O sistema computacional dever possuir ferramentas de Geolocalização 

utilizando a solução Google Maps ou Similar; 

  

3.3. Ser desenvolvido na plataforma Web utilizando a linguagem de programação 

PHP (Hypertext Preprocessor) ou similar e banco de dados “Livre” (“Free”), sendo o 

Sistema (software) hospedado em um Host de responsabilidade da CONTRATADA e 
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acessado através da Internet, onde usuários autenticados podem acessar 

simultaneamente o sistema de qualquer terminal (computador, notebook ou 

tablete) que tenha acesso à Internet; estando todos os aplicativos em 

conformidade com o que estabelece as Leis de Trânsito em vigência e as 

Resoluções do CONTRAN;  

 

3.4. Ter a versão cartográfica (mapa) do município, de acordo com a plataforma 

Google Maps, disponibilizando o mapeamento de todas as sinalizações de trânsito 

existentes no município com ferramentas que complementam: 

  

3.5. Inserção, exclusão ou alteração na versão cartográfica do município, as 

sinalizações de trânsito instaladas, retiradas ou alteradas em campo (na via 

pública);  

 

3.6. Visualização de Pontos de Interesses (locais e estabelecimentos);  

 

3.7. Filtro por Tipo de Sinalização para visualizar separadamente as sinalizações 

verticais (Resolução CONTRAN 180/2005), as sinalizações horizontais (Resolução 

CONTRAN 236/2007), as sinalizações de advertência (Resolução CONTRAN 

243/2007), as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos 

(Resolução CONTRAN 302/2009), as vagas de estacionamento de veículos às 

pessoas idosas (Resolução CONTRAN 303/2009), as vagas de estacionamento 

destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de 

deficiência e com dificuldade de locomoção (Resolução 304/2009), as sinalizações 

semafóricas (Resolução CONTRAN 483/2014), as sinalizações verticais indicativas 

(Resolução CONTRAN 486/2014), as faixas elevadas para travessia de pedestres 

(Resolução CONTRAN 495/2014), e as ondulações transversais / lombadas físicas 

(Resolução CONTRAN 600/2016);  

 

3.8. Controlar o Estoque dos materiais de sinalizações, tintas, placas, solventes, 

suportes, etc. em estoque abrangendo:  

 

3.9. Relatório Geral, demonstrando a quantidade de materiais de sinalizações, em 

estoque, quantidade instalada e a data da última atualização e opção de 

impressão;  

 

3.10. Relatório de Movimentação de Estoque, com controle das datas de entrada 

dos materiais de sinalizações, com datas de Saída do estoque para instalação em 

campo (via pública), bem como controlar toda Movimentação do estoque;  

 

3.11. Impressão parcial da versão cartográfica (mapa) do município visualizado;  

 

3.12. Disponibilizar a ferramenta “Street View” de acordo com a plataforma Google 

Maps ou Similar, sendo a visualização ferramenta auxiliar para identificação da via 

pública e do tipo de sinalização instalada;  

 

3.13. Consulta e impressão de relatório das Sinalizações cadastradas com opções 

de visualização e impressão por várias classificações. Por Exemplo:  
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- Relacionar todas as Placas R-1 (Pare) instaladas em determinado logradouro, via, 

estrada, rodovia vicinal, por CEP, por bairro, etc.);  

 

3.14. O sistema computacional (software internet) deverá e emitir e controlar as 

Credenciais para Estacionar em Vagas regulamentadas e reservadas para Idosos e 

Portadores de Necessidades Especiais com dificuldade de mobilidade em 

conformidade com o que estabelece as Leis de trânsito em vigência e em especial 

as Resoluções CONTRAN nºs 303/2009 e 304/2009, abrangendo:  

 

3.14.1. Do Cadastramento e Controle.  

O Sistema deverá estar adequado a aceitar todos os dados referente à 

identificação do Usuário de vagas de idoso e portadores de deficiência e de seu 

procurador como, nome completo do usuário, laudo médico com CID que se 

enquadre na legislação específica, nome completo do procurador do usuário, 

endereço residencial completo do usuário, endereço residencial completo do 

procurador, telefone e E-mail do usuário, telefone e E-mail do procurador do 

usuário, documento de identidade (RG) do usuário, documento de identidade (RG) 

do procurador do usuário, CPF do usuário, CPF do procurador do usuário, número 

de Registro, categoria e data de validade da CNH (carteira nacional de 

habilitação) do usuário quando for possuidor, número de Registro, categoria e data 

de validade da CNH (carteira nacional de habilitação) do procurador do usuário 

quando for possuidor. Observação:- Entende-se por procurador a pessoa física 

responsável diretamente pela mobilidade do usuário quando este não tenha 

condições físicas de se locomover até o Órgão de Trânsito para efetuar os 

procedimentos de solicitação e retirada de credencial;  

 

3.14.2. Da Segurança.  

O Sistema deve dispor de mecanismos de controle e segurança para evitar o 

cadastramento em duplicidade de usuários e procuradores de usuários para 

utilização de vagas de idoso e portadores de deficiência;  

 

3.14.3. Do Credenciamento (emissão de credenciais).  

O Sistema deve dispor de mecanismos que emita a credencial ORIGINAL no 

formato definido no ANEXO VI das Resoluções CONTRAN nºs 303 e 304 de 

18/12/2008 e demais legislações de trânsito em vigência:  

a) O Sistema deverá dispor de mecanismos que emita a 2ª VIA da credencial no 

formato padrão definido no ANEXO VI das Resoluções CONTRAN nºs 303 e 304 de 

18/12/2008 e demais legislações de trânsito em vigência;  

b) O Sistema deverá dispor de mecanismos que emite o TERMO DECLARATÓRIO 

DE RESPONSABILIDADE para assinatura do Usuário de vagas de idoso e portadores 

de deficiência;  

c) O Sistema deverá dispor de mecanismos para emissão do termo de 

responsabilidade para o Usuário de vagas de idoso e portadores de deficiência;  

 

3.14.4. Validade e Suspensão.  

O Sistema deverá dispor de mecanismos para controle da validade da 

credencial como:  
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a) gerar notificação de aviso de vencimento da credencial para ser expedida 

ao usuário;  

b) gerar notificação de aviso de cancelamento da credencial para ser 

expedida ao usuário;  

c) gerar relatório sintético e analítico das credenciais vencidas e canceladas 

para disponibilizar aos agentes da autoridade de trânsito para fiscalização;  

d) Todas as informações devem ficar disponíveis através de consultas e emissão 

de relatórios em Nosso Sistema;  

 

3.14.5. CID = Classificação internacional de Doenças.  

O Sistema deve dispor de mecanismos para controle dos laudos médicos com 

CID que se enquadre na legislação específica para expedição de credencial ao 

Usuário de vagas de portadores de deficiência.  

 

4. As empresas participantes deverão apresentar sua proposta conforme o 

estabelecido neste anexo do Edital e os preços ofertados devem estar inclusos 

todos os custos com serviços, taxas, tributos, impostos e outros, sem exibir quaisquer 

ônus adicionais além do proposto inicialmente; 

  

5. As especificações técnicas do objeto a serem descritas na proposta deverão ser 

fiéis às cotadas pelo licitante;  

 

6. A empresa licitante declarada vencedora efetuará a demonstração prática do 

objeto deste certame licitatório em data e horário designado pela CONTRANTE e 

em caso de recusa ou discrepância com as características técnicas especificadas 

no Anexo I deste Edital, a mesma será desclassificada.  

 

7. Correrão por conta da contratada todas as despesas diretas e indiretas como, 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 

execução dos serviços.  

 

Contratada deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da 

abertura da demanda/chamado, retornar para a Prefeitura o prazo previsto para 

conclusão daquela demanda. 

 

8. JUSTIFICATIVA 

8.1. A referida contratação tem por objetivo propiciar a continuidade em boa 

ordem dos serviços de atualizações de multas, recursos, e todos demais 

processamento de dados de trânsito do município. 

 

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO TERMO DE 

CONTRATO. 

 

9.1. A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços, objeto deste Termo de 

Referência de Imediato, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, o que 

deverá ocorrer após a assinatura do respectivo Termo de Contrato. 
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10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. A execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, correrá da 

seguinte dotação orçamentária. 

02    EXECUTIVO 

02 08    DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 

02 08 01   DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  

           15    Urbanismo 

           15 451 Infra- estrutura Urbana 

            15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 

            15 451 0280 2028 000 Manutenção Serviços Obras e Fiscalização 

             410.000 TRÂNSITO – SINALIZAÇÃO 

33 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em 30 (trinta) dias após a 

entrega da Nota Fiscal; 

 

11.2. A Nota Fiscal só será emitida após conferência e “Aprovação” do Relatório 

dos serviços executados dentro do mês e apresentado ao Departamento de 

Transito, ao gestor / fiscal do Termo de Contrato.  

 

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

12.1. A gestão e fiscalização da execução do Termo de Contrato será realizada 

pelo Departamento Municipal de Transito deste Município, através dos servidores 

que serão designados oportunamente, os quais farão constar no respectivo Termo 

de Contrato. 

 

13. DO VALOR ESTIMADO 

Com base nas cotações fornecidas o valor mensal estimado para o período de 12 

(doze) meses é de R$ 2.820,33 (dois mil, oitocentos e vinte reais e trinta e três 

centavos), a ser pago mensalmente, perfazendo o total de R$ 33.844,00 (trinta e três 

mil e oitocentos e quarenta e quatro reais) 

 

 

 

 

 

Igarapava/SP, 23 de março de 2018 

 

 

PAULO CESAR DE MORAIS                                                                                     

Divisão Municipal de Trânsito 
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ANEXO II 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

 

 

______________________________________________________________________ 

(razão social na empresa) 

 

CNPJ N.º : ______________________________ com sede na ____________________ 

                                 (n.º de inscrição) 

 

______________________________________________________________________ 

(endereço completo) 

 

 

por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do 

previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, para os fins de 

participação de Pregão Presencial 0XX/2018,  DECLARA expressamente que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão 

em epígrafe. 

 

 

___________________, _____ de _______________ de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 

 

Nome ou carimbo:  

_____________________________________________________________________ 

 

 

Cargo ou carimbo:  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da 

sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e 

Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO  

 

Os custos foram elaborados com base em pesquisa de preços local e consulta a sites 

especializados. 

 

ESTIMATIVA   

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO                                                                                   
(conforme especificações,  condições e  descritivos constantes  no anexo I- 

Termo de  Referencia) 

Estimativa : 12 meses  

EMPRESA I EMPRESA II EMPRESA III SOMA MÉDIA 

R$ 2.882,00 R$ 2.926,00 R$ 2.653,00 R$ 8.461,00 R$ 2.820,33 

Total Valor estimado R$ 33.844,00 

 

 

ESTIMATIVA   

Estimativa : 12 meses  

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE 
TRANSITO                                                                                   

(conforme especificações,  condições e  descritivos 
constantes  no anexo I- Termo de  Referencia) 

MÉDIA 
VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

      R$ 2.820,33 R$ 33.844,00 

Total Valor estimado R$ 33.844,00 

 

 

VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 2.820,33 

TOTAL GLOBAL ESTIMADO: R$ 33.844,00 

 

 
* a totalização dos valores no campo respectivo constitui-se apenas num referencial, em 
razão das quantidades estimadas; em havendo qualquer divergência entre a totalização 
de valores em relação ao preço unitário, prevalece este último como sendo o valor limite 
indicativo para a propositura de preços. 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
_____________________________________________________________________________________

(Razão social na empresa) 
 

CNPJ n.º:  _______________________________ com sede na________________________ 
                                (n.ºde inscrição) 
 
____________________________________________________________________________________ 

(Endereço completo) 
 

Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial 
0____/2018, vem apresentar a seguinte proposta de preço: 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Vr. (R$) 
serviços 

/mês 

Vr. Total                        
(12 meses) 

(R$) 

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO                                                                                   
(conforme especificações,  condições e  descritivos constantes  no 

anexo I- Termo de  Referencia) 
    

 

VALOR TOTAL GERAL (R$)  

 
Se vencedora, na qualidade de representante legal assinará o Contrato o(a) Sr.(a)________________________ 
portador(a) da carteira de identidade RG nº_______________ e CPF/MF sob o nº 
___________________residente e domiciliado em_________, a rua / av. _____________nº ____; 
 
Prazo de validade da proposta (mínimo de sessenta dias):____________________ 
 
N.º da conta corrente:_______________________________________________ 
 
Banco(cód): ______________________________________________________ 
 
Agência(cód): __________________________________________________ 
 
Telefone/e-mail para contatos:_____________________________________ 
 

 
Local e data 

 
_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela Empresa 

Nome ou carimbo:________________________________________________ 
 
 
Cargo ou carimbo:_____________________________________________ 
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À 
HABILITAÇÃO 

 
 

_____________________________________________________________________ 
(Razão social na empresa) 

 
 
CNPJ N.º :________________________________ com sede na __________________ 
                                   (n.º de inscrição)     (cidade – SP) 
 
 
___________________________________________________________________, 

(endereço completo) 
 
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão 
Presencial nº 0xx / 2018,  DECLARA expressamente que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos da habilitação da ora Declarante no presente procedimento licitatório. 
 
 

_________________________, _________ de _______________ de 2018. 
 
 
 

________________________________________________ 
(assinatura do responsável pela empresa) 

 
 
 

Nome completo ou 
carimbo:_________________________________________________ 

 
 

 
Cargo ou carimbo: 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de 
Habilitação. 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS. 

 

 

A empresa________________________________________________________,inscrito  
 
 
no CNPJ nº _______________________________, por intermédio de seu representante  
 
 
legal o Sr. (a)______________________________________ portador (a) da Carteira de  
 
 
Identidade nº  _____________________________ e do CPF nº __________________, 
 
 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva:  
 
Emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (____). 
 

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

 
 
 

______________________, ______ de _________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
                       Assinatura 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

 
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS QUE 

CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA E **** 
    

VALOR DO CONTRATO: R$ ********* 

CONTRATO nº ***/2018 

 

Pelo presente instrumento contratual, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de 

Igarapava, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Dr. Gabriel Vilela, n° 

413, Centro, nesta Cidade e Comarca de Igarapava/SP, inscrito no CNPJ sob n. 

45.324.290/0001-67, neste ato legalmente representada pelo Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Mattar, brasileiro, casado, RG n° 23.646.285 

SSP/SP e do CPF n° 162.070.128-60, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de 

Igarapava/SP, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa 

*****************, com sede na **************, nº ******* cidade de *****************, Estado de 

**********************, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° *************************** 

Inscrição Estadual n° ****************************, devidamente representada pelo(a) Sr(a) 

**************************, nacionalidade  ***********************, estado civil *******************, 

portador do RG. n° ******************* e do CPF/MF n° ************************, residente e 

domiciliado em ******************************** doravante denominada CONTRATANTE, tem 

entre si justo e formalizado o que segue, em cumprimento a proposta apresentada no 

Pregão Presencial 0XX / 2018, regida pela Lei Federal 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/1993 

e demais disposições aplicáveis, que fica fazendo parte integrante deste instrumento 

independente de translado, sendo que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de serviços na área de trânsito 

para o Município, a execução das competências estabelecidas no Código de Trânsito 

Brasileiro: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
RUA CAP. ANTONIO AUGUSTO MACIEL, 35– CENTRO – CEP:14540-000   

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO 
PABX (16) 3172 – 6395 /3172 - 5961 
E – MAIL: cpl@igarapava.sp.gov.br 

 

Stgp - Minuta de edital _ processamento de multas –transito                                                                                                                                                             54 

 

 
 

 

1.1.1. Locação de Sistema Computacional (Software) por acesso a Internet para 

Processamento de Multas de Trânsito e Gerenciamento de Recursos de Infração de 

Trânsito desenvolvido na plataforma Web utilizando a linguagem de programação PHP 

(Hypertext Preprocessor) ou similar e banco de dados “Livre” (“Free”), sendo o Sistema 

(software) hospedado em um Host de responsabilidade da CONTRATADA e acessado 

através da Internet, onde usuários autenticados podem acessar simultaneamente o sistema 

de qualquer terminal com o acesso a Internet estando todos os aplicativos em conformidade 

com o que estabelece as Leis de Trânsito em vigência   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto do presente contrato, bem como, 

emissão de relatórios, no prazo compreendido entre a data da assinatura deste instrumento 

contratual, conforme especificado no Anexo I- Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA 

3.1. Este contrato vigerá a partir da data de sua assinatura pelo prazo correspondente a 12 

(doze) meses. 

 

3.2. Em caso de término do prazo acima estipulado, observado o interesse público, a 

prorrogação por igual período será automática, desde que uma das partes, expressamente 

não manifeste o desinteresse pela continuidade e desde que as condições permaneçam 

vantajosas para a CONTRATANTE e cumprimento dos requisitos legais. 

 

3.3. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA QUARTA– DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. Pelo fornecimento do objeto de que trata o presente contrato, a CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA o valor global de R$ _________ (__________________) 
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4.2. Ainda que seja a contratação pelo critério global, deverá a CONTRATADA respeitar o 

valor mensal, nos moldes da proposta realinhada. 

 

4.3. Fica garantida a manutenção do equilíbrio econômico financeiro e eventual reajuste 

deverá ser precedido de pedido formalizado à CONTRATANTE, na pessoa de seu 

representante, o Prefeito Municipal, para comprovação do reajuste de preços do material, 

cujo percentual será aplicado sobre os preços em vigor entre as partes. 

 

4.4. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da 

apresentação do documento fiscal, referente aos serviços executados, devidamente 

atestados pelo setor/departamento competente. 

 

4.4.1 A documentação fiscal para pagamento somente terá seu prazo de pagamento 

contado uma vez concedido o Atestado de Execução, e uma vez constatada a ausência de 

irregularidades. 

 

4.5. Havendo qualquer irregularidade na documentação apresentada, esta será devolvida à 

CONTRATADA para a devida correção; nesta hipótese, o prazo para pagamento será 

interrompido e reiniciado a partir da entrega da documentação regularizada. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOTAÇÃO DAS DESPESAS 

 

5.1. Os recursos financeiros serão atendidos pela seguinte classificação: 

 

02 – Executivo 

02.08 – Departamento de Obras e Conservação 

02.08.01 – Divisão de Fiscalização de Obras 

15                             Urbanismo 

 15.451                      Infra -Estrutura Urbana 

15.451.0120.0280     Desenvolvimento e Expansão Urbana         

15.451.0120.0280.0000 – Manutenção Serviços Obras e Fiscalização 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS SANÇÕES 
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6.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas e ou 

não cumprimento das declarações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

sanções administrativas: advertência; 

 

I) Multas: 

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, considerando, para 

fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato inadimplida, por dia de 

atraso no cumprimento de quaisquer de suas obrigações previstas no contrato, durante o 

período de 30 (trinta) dias, sendo aplicado em dobro findo este prazo; 

 

b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, considerando, 

para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato inadimplida, por 

infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, e aplicada em dobro na sua 

reincidência. 

 

II) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Igarapava, pelo prazo 

de até cinco anos, para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, executar o contrato em 

desconformidade com as determinações da Prefeitura; 

 

III) Declaração de inidoneidade da licitante adjudicatária no caso desta portar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que 

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

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo 

das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 

62. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 

(cinco) dias úteis contados da respectiva intimação, à exceção da declaração de 

inidoneidade, cujo prazo recursal é de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.3. As sanções e penalidades previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente. 
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6.4. As multas, a critério da CONTRATANTE, poderão ser cobradas cumulativamente em 

uma ou mais das seguintes formas: 

 

6.4.1. Recolhidas aos cofres do Município de Igarapava, no prazo de 3 (três) dias úteis da 

data de sua aplicação, mediante guia de recolhimento oficial que será encaminhada à 

CONTRATADA; 

 

6.4.2. Descontadas de eventual pagamento devido à CONTRATADA; 

 

6.4.3. Inscritas na Dívida Ativa do Município para cobrança executiva; 

 

6.4.4. Cobradas judicialmente. 

 

6.5. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula será precedida de instauração de 

processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, dentro dos prazos 

previstos no item 5.2 supra e sendo as respectivas decisões levadas a conhecimento dos 

órgãos competentes, e divulgadas oficialmente.  

 

CLÁUSULA SÈTIMA: RESCISÃO  

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram as hipóteses previstas no art. 

78 da Lei 8666/93. 

 

7.2. A rescisão do contrato observará, ainda, no que tange à sua forma, o previsto no artigo 

79 da Lei 8666/93, atendido o critério de conveniência ao serviço público. 

 

7.3. As conseqüências decorrentes da rescisão contratual observarão, no que couber, o 

previsto no § 2º do art. 79 e art. 80 da Lei 8666/93  

 

7.4. Fica ainda entendido que a CONTRATANTE poderá declarar rescindido o contrato, 

independentemente de prévia interpelação de procedimento judiciais, em caso de falência, 

concordata, instauração de processo de recuperação judicial ou dissolução da 

CONTRATADA, bem como qualquer alteração do quadro acionário da CONTRATADA sem 

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A CONTRATADA, para fornecer a execução do objeto do presente instrumento 

contratual, obrigar-se-á: 

 

8.1.1. Realizar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Termo de 

Referência (Anexo I) do Edital; 

 

8.1.2. Tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em 

consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam afetar os serviços a 

cargo de eventuais concessionários. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a 

obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que 

tenham sido as medidas preventivas acaso adotadas;  

 

8.1.3. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer 

natureza, que causar à Prefeitura Municipal de Igarapava ou a Terceiros, decorrentes da 

execução do objeto deste CONTRATO, respondendo por si e por seus sucessores; 

 

8.1.4. Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou em parte, o objeto contratado 

com esta administração. 

 

8.1.5. Não usar os créditos a que tem direito por força da contratação como garantia de 

débitos alheios à relação a ser estabelecida.  

 

8.1.6. Aceitar os prazos e condições de pagamentos previstos neste contrato e em seus 

anexos.   

 

8.1.7. Atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 

 

8.1.9. Responsabilizar-se, na forma do CONTRATO, por todos os ônus, encargos e 

obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou 

quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e 

encargos necessários à completa realização dos serviços, até o seu término: 
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i) A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados 

por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente 

contrato; 

ii) Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA 

ou da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do 

presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão da Prefeitura Municipal de Igarapava 

no polo passivo como responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das 

parcelas vincendas, o correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, 

que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência; 

 

iii) A retenção prevista na alínea ii será realizada na data do conhecimento pela 

Prefeitura Municipal de Igarapava da existência da ação trabalhista ou da verificação da 

existência de débitos previdenciários; 

 

iv) A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de 

improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito 

previdenciário pela Adjudicatária; 

 

v) Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na alínea iv, o CONTRATANTE 

efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o 

valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA; 

 

vi) Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação 

trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será 

pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da 

condenação/dívida. 

 

8.1.10. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), no que concerne à contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser 

empregado na execução dos serviços descritos no Termo de Referência; 

 

8.1.11. Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado à CONTRATANTE, a seus 

prepostos ou a terceiros, provocados por ação ou omissão da CONTRATADA, em 

decorrência de falhas ou imperfeições na execução do contrato; 
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8.1.12. Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe 

forem confiados, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente após o 

recebimento da notificação da Administração, sob pena de glosa de qualquer importância 

que tenha direito a receber; 

 

8.1.13. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros 

dados disponibilizados pela CONTRATANTE à CONTRATADA, em função das 

peculiaridades dos serviços a serem fornecidos; 

 

8.1.14. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

 

8.1.15. Indicar um profissional para atuar como preposto da empresa para tratar das 

questões relativas à execução do presente contrato; 

 

8.1.16. Esclarecer em tempo hábil eventuais dúvidas e indagações da CONTRATANTE; 

 

8.1.17. Comunicar ao Gestor do Contrato, designado pela CONTRATANTE, qualquer fato 

extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do contrato; 

 

8.1.18. Fornecer os serviços nas condições e prazos estabelecidos pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

 

9.1.1. Realizar os pagamentos na forma e condições previstas; 

 

9.1.2. Realizar a fiscalização dos serviços contratados;  

 

9.1.3. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA, todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução do contrato;  

 

9.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, que 

venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
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9.1.5. Conferir a execução dos serviços, efetuando sua atestação quando estiver em 

conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos no contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

 

10.1. A CONTRATANTE fiscalizará permanentemente a prestação dos serviços contratados; 

 

10.2. A CONTRATANTE informará à CONTRATADA, a constatação de defeitos, falhas ou 

vícios nos sistemas computacionais e exigirá sua reparação sem ônus à mesma; 

 

10.2.3. Tal medida é suplementar a responsabilidade da CONTRATADA de garantir o 

perfeito funcionamento e manutenção dos sistemas. 

 

10.3. O gestor do contrato será a Sra. Conceição Aparecida Anastácia da Silva, Cargo: 

Oficial Administrativo CPF nº 083.486.058-94 e o responsável pela fiscalização dos 

Serviços será o Sr. Paulo Cesar de Morais, Cargo: Encarregado de Divisão de Transito 

CPF: 076.087.908-73. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades da 

prestação do objeto deste contrato licitação, não podendo invocar, posteriormente, o 

desconhecimento como fato impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações assumidas 

ou para cobrança de serviços extras. 

 

11.2. Em havendo a necessidade de modificação da forma de prestação ou dos prazos 

previstos neste instrumento, a CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA com 

antecedência de 05 (cinco) dias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12.1. A eventual tolerância de uma das partes não implica em novação das obrigações 

assumidas neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 
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12.1. Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste contrato, fica eleito o 

foro da comarca de Igarapava - SP, não obstante outro domicílio que a CONTRATADA 

venha a adotar, ao qual expressamente renúncia. 

 

12.2. E por assim, estarem justos, combinados e contratados, declaram ambas as partes 

aceitar todas as disposições contidas nas cláusulas do presente contrato, bem como 

observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o 

em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Igarapava - SP, ___ de ________ de   2018. 

 

 

José Ricardo Rodrigues Mattar 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nome da empresa 

CONTRATADA 

 

 

Conceição Aparecida A. da Silva                                                      Paulo Cesar de Morais 

   Gestor do contrato                                                                          Fiscal do contrato 

Testemunhas: 

 

1 - ________________________________________ CPF n.º ________________ 

2 ________________________________________ CPF n.º ________________ 
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ANEXO VIII 

 
PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
A empresa _____________________________________________________________ 
 
 
 
com sede na ___________________________________________________________, 
 
 
 
CNPJ n.º ___________________,  representada pelo(a) Sr.(a) ____________________ 
 
 
__________________________,CREDENCIA o(a) Sr.(a) _______________,portador(a)  
 
 
do R.G. n.º _________________________ e C.P.F.  n.º _________________________, 
 
 
para   representá-la    perante    a     PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   IGARAPAVA na   
licitação  realizada na modalidade Pregão Presencial 0XX / 2018, do tipo menor preço 
por item, podendo  formular  lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do referido certame 
licitatório. 
 
 
NOME: ________________________________________________________________ 
 
 
R.G.: ______________________________ 
 
 
CPF: ______________________________ 
 
 
 
CARGO: _______________________________________________________________ 
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ANEXO IX 
 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

(nome / razão social) _____________________________________________________,  

 

 

inscrita no CNPJ n°. _____________________________________________________,  

 

 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____________________________ 

 

 

portador(a) da Carteira de Identidade nº. ____________ e do CPF nº. ______________,  

 

 

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser _______  

 

 

(microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não  

 

 

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei  

 

 

Complementar nº. 123 / 06. 

 

____________________, _____ de _______________ de 2018. 

 

 

 

(assinatura do representante legal) 

COM RECONHECIMENTO DE FIRMA 

 


