PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020 - RETIFICADO
PROCESSO: 1643/2020
BB Nº 823182
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h30 do dia 31 de julho de 2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:30h do dia 31 de julho de 2020.
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA
TELEFONE: 016 3301-1909/3301-1942
EMAIL: licitacaoeduca@educararaquara.com
A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, com sede na Av. Vicente
Jeronimo Freire, 22 – Vila Xavier - Araraquara/SP, torna público que se acha aberta, nesta unidade,
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE,
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), sendo
regulamentado pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal nº. 8666/93, Lei federal nº 10.520/2002 e Lei
Complementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, Lei Orgânica do Município de
Araraquara e Decreto Municipal 8257/05. Este pregão será conduzido pelo Pregoeiro e respectiva Equipe de
Apoio, designados na Portaria nº 26142/2019.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de
comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que
asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.
A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no sítio do Banco do Brasil
S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, diretamente em www.licitacoes-e.com.br ou na sede da Secretaria
da Educação na Gerencia de Compras, Licitações e Contratos, na Av. Vicente Jeronimo Freire, 22 – Vila
Xavier - Araraquara/SP, de segunda à sexta-feira, no horário das 09h:30min às 16h:30min, ou através dos
endereços eletrônicos: www.araraquara.sp.gov.br no Portal da Transparência Municipal e através do email:
licitacaoeduca@educararaquara.com.
Ressaltamos que os interessados DEVERÃO acompanhar pelos meios acima informados, eventuais
comunicados e/ou esclarecimentos do presente certame.

1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA,
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA
(ANEXO I)
1.2. Os números estimados de Postos de Serviços em cada local estão definidos no ANEXO I deste Edital e,
serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda.
1.3. A planilha com os preços estimados dos materiais a serem licitados, encontra-se no ANEXO II do presente
edital.
2. DO PROCEDIMENTO
2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
2.2. O certame será realizado através da utilização do aplicativo “Licitações”, do Portal Eletrônico do Banco
do Brasil S.A., conforme convênio de cooperação técnica celebrado entre o BB e a PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidores da GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES e
CONTRATOS da Secretaria Municipal da Educação, denominado “Pregoeiro”, com o suporte de sua
Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação,
formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste
Edital e seus anexos.
3.2. Poderão participar do certame pessoas jurídicas que explorem o ramo de atividade compatível ao objeto da
licitação e que preencham as condições de credenciamento constantes deste Edital.
3.3. Estarão IMPEDIDOS de participar da presente licitação:
3.3.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Araraquara,
cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidades jurídicas
de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas
condições do impedimento;
3.3.2. Os interessados declarados inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, o que
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida;
3.3.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, dissolução, liquidação ou concurso de
credores SALVO OS QUE COMPROVAREM ESTAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONFORME SÚMULA 50 DO TCE – SP.
SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir
a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais
poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem
prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira
estabelecidos no edital.
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3.3.4. Empresas em forma de consórcios.
4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A.
sediadas no País.
4.2. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os
demais atos e operações no sistema.
4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.4. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco,
devidamente justificado.
4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.
4.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.10. A Licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006, deverá declarar que
atende os requisitos do Artigo. 3º, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema, para
fazer jus aos benefícios previstos na referida lei.
4.10.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra
na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à
aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
4.10.2. Considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará procedimentos
complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou
outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às
exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 8358/2015.
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5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
5.1. As propostas serão recebidas até o horário previsto neste edital, após o que terá início a sessão pública do
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua
aceitabilidade.
5.2. O fornecedor poderá anexar a proposta de preços solicitadas no Anexo 01 deste Edital, através da opção
DOCUMENTOS, em arquivos no formato zipfile (.zip), quando do envio da proposta de preços. O
tamanho do arquivo não poderá exceder a 2MB.
NOTA EXPLICATIVA: Caso encontre dificuldade em anexar sua proposta,
poderá descrever seu produto nas “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, desde que
siga todas as exigências contidas no item – DA PROPOSTA, do edital.
5.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.4. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.
5.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.6. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
5.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
5.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de
mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
5.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
5.9. Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual
será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado
o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
5.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance
de menor valor.
5.11. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço
e valor estimado para a aquisição.
6. DA PROPOSTA
6.1. As propostas, a serem encaminhadas segundo o modelo de proposta do ANEXO II, serão recebidas até o
horário previsto neste edital, após o que terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
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6.2. A proposta, além de ser encaminhada segundo o modelo de planilha de custos do ANEXO II, deverá
OBEDECER AOS SEGUINTES CRITÉRIOS:
6.2.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor proposto
corresponder à unidade solicitada, ou seja, menor valor global do lote;
6.2.2. Excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser aceitas
propostas com duas casas decimais;
6.2.3. A marca (e/ou tipo e modelo, se for o caso) do objeto licitado deverá ser obrigatoriamente
especificada.
6.2.4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
6.3. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no momento
da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, será registrado em ata, devendo o
item/lote ser desconsiderado da proposta.
6.4. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não
especificada neste Edital.
6.5. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços
unitários e totais, os primeiros.
6.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor
até mesmo se estiverem com valor superior ao valor estimado do lote.
6.7. Serão REJEITADAS, por decisão do pregoeiro, as propostas que:
6.7.1. Estejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita
identificação do objeto licitado;
6.7.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital,
ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
6.7.3. Se não houver todas as descrições dos produtos como arquivo ou nas informações adicionais a
empresa será desclassificada.
6.8. O fornecedor PODERÁ anexar no Site a proposta de preços solicitada no ANEXO II deste Edital, através
da opção DOCUMENTOS, em arquivos no formato zipfile (zip), quando do envio da proposta contendo
todas as informações dos produtos ofertados”. O tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 Mb.
NOTA EXPLICATIVA: Caso encontre dificuldade em anexar sua proposta,
poderá descrever seu produto nas “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, desde que
siga todas as exigências contidas no item DA PROPOSTA, do edital.
6.9.

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

7.1. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE, observados os prazos
para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais
condições definidas neste Edital.
7.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação.
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7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao Edital.
Ocorrendo a situação a que se referem os itens 7.2 e 7.3 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor preço.
Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento
e as ocorrências relevantes.
Havendo empate nas propostas, servirá como critério de desempate as estipulações do § 2º do artigo 3º da
Lei 8.666/93.
7.6.1. Servirá ainda como critério de desempate, a preferência de contratação de microempresas de
pequeno porte, entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas por
referidas empresas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
7.6.2. Ocorrido o previsto o item acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
7.6.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I
do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para
apresentação de proposta com preço inferior a considerada vencedora.
Havendo empate entre as empresas que não se enquadre da classificação de empresa de pequeno porte ou
de microempresa, o desempate, após observância dos critérios do artigo 3º, § 2º da mesma Lei.
7.7.1. Observância dos critérios do artigo 3º, § 2º da mesma Lei só ocorrer no caso de não haver
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadre nos critérios prioritários de
desempate previstos na Lei Complementar Federal nº 123/2006.
8. DO PROCEDIMENO E DO JULGAMENTO

8.1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico, com
a abertura das propostas.
8.2. TEMPO DE DISPUTA: 03 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00:00:01 (um
segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pelo sistema.
8.3. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília DF.
8.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.5. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema, ou ao menos, inferior ao último lance enviado pelo próprio licitante, ainda que não
cubra o menor lance.
8.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
8.7. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
8.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

8.15.

8.16.
8.17.
8.18.

Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem
eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será
encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o
lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor
valor.
Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e
valor estimado para a aquisição.
O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação.
Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao Edital.
Ocorrendo as situações as quais se referem os itens 8.14 e 8.15 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço.
Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.
Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
9. DA HABILITAÇÃO

9.1. No prazo MÁXIMO DE 02 (dois) dias contados a partir do primeiro dia útil subsequente da data da
declaração de vencedor por meio eletrônico, a licitante deverá enviar toda a documentação de
HABILITAÇÃO por meio de cópia autenticada, bem como a sua PROPOSTA FINAL (MODELO
ANEXO II), sob pena de INABILITAÇÃO pelo seguinte e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com
9.2. Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados,
devidamente atualizados e em cópias autenticadas quando solicitado:
9.3. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá em:
9.3.1. CÉDULA DE IDENTIDADE, no caso de empresa individual;
9.3.2. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual;
9.3.3. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
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9.3.4. Os documentos descritos nos itens 9.4.2 e 9.4.3 deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações, conforme legislação em vigor.
9.3.5. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
9.3.6. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
9.3.7. Declaração de enquadramento de ME ou EPP emitido pela Junta Comercial, se for o caso.
9.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL, conforme o caso consistirá em:
9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em caso de empresa individual, ou
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (aceitando-se, neste caso, a certidão conjunta
expedida pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 03/07);
9.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal (tributos Mobiliários) do domicílio
ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei;
9.4.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
9.4.6. Declaração de comprovação de que são Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (Modelo
Anexo III).
NOTA EXPLICATIVA:: A responsabilidade pela exatidão, atualização e
veracidade das declarações é exclusivamente das firmas licitantes que as
forneceram à Administração - Acórdão TCU 298/2011 Plenário (Sumário). A
utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se
enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao
certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar
e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
Portanto, se necessário, no momento imediatamente anterior à assinatura dos
contratos, a Secretaria Municipal da Educação poderá mediante diligência,
solicitar demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários,
a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006
e do Decreto 6.204/2007.
9.4.7. As certidões que não constarem data de validade estipulada, considerar-se-ão válidas aquelas
que estiverem dentro do prazo de 06 (meses) a contar da data de sua expedição.
NOTA EXPLICATIVA: Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal,
certidões positivas com efeitos de negativas e certidões que noticiem em seu
corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com exigibilidade
suspensa
9.5. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA limitar-se-á a:
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9.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata ainda vigente, de acordo com a legislação anterior,
bem como de recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
9.5.2. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) menor (es)
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei
8.666/93(ANEXO VI)
9.5.3. Os documentos citados nos itens acima poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro
Cadastral emitido pela Prefeitura do Município de Araraquara. Os interessados em obter o
Certificado de Registro Cadastral deverão comparecer à Prefeitura do Município de Araraquara,
no Setor de Cadastro de Fornecedores, munidos dos documentos necessários até 01 (um) dia
anterior à data da abertura dos envelopes. A relação da documentação que deve ser apresentada
poderá ser obtida no Setor de Cadastro de Fornecedores, ou através do site
http://www.araraquara.sp.gov.br ou fone (16) 3301-5047.
9.5.3.1 Os concorrentes já inscritos, cujas certidões negativas estiverem vencidas, deverão fazer
a atualização do Certificado de Registro Cadastral até à data marcada para abertura dos
envelopes.
Nota Explicativa: Não serão aceitos os Certificados de Registro Cadastral
vencidos ou desatualizados, ou ainda os expedidos por outros órgãos públicos.
Nota Explicativa: Os documentos relativos à habilitação das empresas deverão
ser apresentados em cópia autenticada em cartório ou cópia simples para ser
autenticada pela Comissão Permanente de Licitações, mediante a apresentação
do original.
Nota Explicativa: A Administração se reserva no direito de exigir o documento
original para confronto com o apresentado na licitação, através de cópia
autenticada;
9.5.4. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis,
mencionando expressamente em cada balanço, número do livro Diário e das folhas em que se
encontra transcrito e o número do registro do livro da Junta Comercial, seguindo as normas de
contabilidade, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta:
9.5.4.1.
São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentadas:
A)
Publicado em Diário Oficial; ou
B)
Publicado em jornal; ou
C)
Por cópia ou fotocópia registrada, ou na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante; ou
D)
Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de
Abertura e Encerramento;
9.5.4.2 O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável;
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9.5.4.3

No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de efetuar a Escrituração
Contábil Digital, consequentemente transmitida através do Sistema Público de
Escrituração Contábil Digital (SPED), este substituirá os documentos exigidos.
9.5.4.4. A comprovação de boa situação financeira da licitante será aferida através do
atendimento aos seguintes índices contábeis, sob pena de inabilitação;
A) LC - Liquidez Corrente: maior ou igual a 1,00;
B) LG - Liquidez Geral: maior ou igual a 1,00;
C) EN - Grau de Endividamento: menor ou igual a 0,50, onde:
LIQUIDEZ CORRENTE (LC), é:
A
C
L
1,0
=
→ ≥
C
0
P
C
LIQUIDEZ GERAL (LG), é:
L
G

=

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (EN), é:
PC +
E
=
ELP
N
AT

AC +
RLP
PC +
ELP

→

→

≤

≥

1,0
0

0,50

Onde:
AC
= Ativo Circulante
PC
= Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT
= Ativo Total
9.6. As licitantes AINDA DEVERÃO APRESENTAR os seguintes documentos:
9.6.4. Atestados de Capacidade Técnica ou Certidões em nome da licitante, emitidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, informando necessariamente, a data de inicio e termino dos serviços, o
local de realização, a caracterização e o quantitativo dos serviços/contingente envolvido, o objeto e o
nº. do contrato, o nome e a identificação do signatário, bem como a data de emissão, comprovando a
aptidão da proponente para a execução de atividades pertinentes e compatíveis em quantidades,
características e prazos para serviços de segurança e vigilância patrimonial, devidamente certificados
pela entidade profissional competente;
9.6.5. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (ANEXO IV)
9.6.6.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E CONHECIMENTO DO EDITAL (ANEXO VII)
9.6.7 AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO unificada com o Certificado de Segurança, emitida
pelo Sistema GESP (Gestão Eletrônica de Segurança Privada) do Departamento de Polícia Federal,
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com validade na data de apresentação (art. 14, I, da Lei Federal n. 7.102/83, e art. 4º da Portaria
MJ/DPF n. 3.233/12);
9.6.8 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DE CADASTRAMENTO perante a
Secretaria Pública do Estado de São Paulo, emitido pelo Departamento Estadual de Polícia
Científica, com validade na data de apresentação (art. 14, II, da Lei Federal n. 7.102/83 e Portaria
Estadual SSP-SP/DIRD n. 001/2001).
9.7. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo
adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela autoridade competente.
9.8. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à
autoridade competente a decisão em grau final.
9.9. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade,
em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
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PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.5. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será
exigida para efeito de assinatura do contrato/ ou recebimento da nota de empenho, no entanto, por
ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Educação Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.7. Ressaltamos que o benefício outorgado às pequenas empresas, no âmbito da habilitação, está sintetizado
no parágrafo 1º do art. 43: trata-se da faculdade de regularização dos defeitos existentes e comprovados
nos documentos de regularidade fiscal apresentados na oportunidade devida pela pequena empresa, ou
seja, o benefício não reside na dispensa de apresentação de documentos de regularidade fiscal, mas sim
na sua regularização. Daí se segue que o licitante que tiver deixado de apresentar documento de
regularidade fiscal, exigido no ato convocatório, deverá ser inabilitado.
10.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.2, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Educação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar
a licitação.
11
11.1

12

DO VALOR ESTIMADO
O valor estimado da contratação é de R$ 1.211.027,84 (Um milhão, duzentos e onze mil, vinte e sete
reais e oitenta e quatro centavos) e encontra-se em conformidade com estimativa de preços, mediante
cotação, devidamente juntada no processo administrativo, do qual se originou o presente certame.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 Os recursos financeiros serão atendidos por recursos próprios codificados sob o nºs:
 444-10.02.03.3.90.39.12.361.0016.2.213.01.2200000
 311-10.01.3.3.90.39.12.365.0016.2.212.01.2120000
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13 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
13.1. Dos Esclarecimentos e Impugnações
13.1.4. Serão recebidos até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do mesmo. Não serão
aceitas as impugnações, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente.
13.1.5. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de Esclarecimentos sobre o Ato
Convocatório e seus anexos desde que no prazo estabelecido.
13.1.6. Os esclarecimentos deverão ser encaminhados no e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com,
devendo indicar a qualificação completa do interessado.
13.1.7. AS IMPUGNAÇÕES SERÃO ACEITAS via e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com, ou via
correio, ou protocolado diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Araraquara, na Avenida
Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, no prazo estabelecido.
13.1.8. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, de maneira motivada, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
13.1.9. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
13.2. Dos recursos:
13.2.4. Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá manifestá-lo
via e-mail, e no prazo de 03 (três) dias úteis deverá apresentar as razões do recurso via email, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias
úteis, que começa a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos, nos termos do Art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.
13.2.5. Os recursos e contrarrazões serão aceitos no e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com, ou via
correio, ou protocolado diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Araraquara na Avenida
Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, no prazo estabelecido, devendo ser endereçada para
autoridade competente.
13.2.6. Os recursos interpostos durante a fase de análise de propostas, de lances e de todo o restante do
procedimento do pregão serão julgados pela autoridade competente, conforme o disposto art. 109,
§4º da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.2.7. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação ao vencedor do certame.
13.2.8. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo.
13.2.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.2.10.Não serão aceitos recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por representante não
habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
. Para efeito de contagem de prazos legais serão considerados dias úteis aqueles em que houver
expediente normal da secretaria municipal de educação de Araraquara, quais sejam: segunda à sextafeira, das 10h às 16h:30min.
13.2.11.A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação, de
acordo com o disposto no art.9º do Decreto Municipal nº 8.257/05.
12

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

13.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência de Compras,
Licitações e Contratos da Secretaria em epígrafe, o qual serão disponibilizadas para consulta mediante
pedido formal encaminhado à Secretária da Educação, sendo vedada a retirada dos autos da Seção pelo
interessado por qualquer motivo.
14 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com
a posterior homologação do resultado pela Secretária Municipal da Educação
14.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a Secretária homologará o procedimento licitatório
ao licitante vencedor.
15 DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1. A Contratada se obriga a prestar o serviço, objeto do presente certame, pelo prazo de 12 meses a partir da
assinatura do contrato, sendo certo que deverá iniciar o serviço no prazo de até 24 (vinte quatro) horas
contados da assinatura do contrato.
15.1.1. Caso a Empresa não realize a prestação do serviço no período determinado sem solicitação de
prorrogação de prazo, o Contrato poderá ser cancelado.
15.2. A empresa vencedora deverá prestar o serviço de modo que atenda, rigorosamente, as especificações
constantes de sua proposta, respeitando o solicitado no edital.
15.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas
e previdenciários, decorrentes da prestação do serviço.
16 DA FORMA DE PAGAMENTO
16.1.

O pagamento será efetuado com base na execução mensal dos serviços contratados por unidade
devidamente atestado pela unidade onde fora realizado o serviço.
16.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar o
número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da
Administração.
16.3. O prazo do pagamento devido pelo Município é de um prazo não superior a 30 (trinta) dias após a
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante.
16.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento será
contado da data do seu retorno devidamente regularizada
16.5. As notas fiscais deverão ser enviadas com a ordem de serviço assinada pelo responsável.
16.6. A empresa contratada só receberá pelos serviços efetivamente prestados, devendo ser encaminhado
juntamente com a nota fiscal a ordem de serviço assinada pelo responsável da unidade a qual se
destina o serviço pretendido.
16.7. A falta do encaminhamento de ordem de serviço atestando a prestação de serviço suspenderá o
pagamento.
16.8. O serviço só será executado mediante solicitação da Secretaria da Educação.
16.9. Ocorrendo atraso no pagamento, o valor devido será atualizado pela variação "Pró Rata-die" pelo
IPCA/IBG desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento.
17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com nota de
empenho (Art. 76 da lei 8.666/93).
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17.2. A inexecução parcial ou total da nota de empenho, caracteriza descumprimento da obrigação assumida e
permitem aplicação das seguintes sanções pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:
17.2.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
17.2.2. Multas;
17.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, sendo: União,
Estados, Distrito Federal e Municípios;
17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não
superior a 5 anos.
17.3. A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato/nota de
empenho, por dia de atraso.
17.4. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
17.5. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade
da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.
17.6. O prazo para defesa do licitante declarado inidôneo será de 10 (dez) dias da abertura de vista do
processo.
17.7. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou
caso fortuito.
17.8. A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
17.8.1. Retardarem a execução do Pregão;
17.8.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
17.8.3. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal;
17.9. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e até a entrega
dos respetivos itens, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.
17.10. Os recursos interpostos em face das penalidades serão julgados pela autoridade competente, conforme o
disposto art. 109, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.
18 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
18.1. A empresa vencedora obriga-se a prestar o serviço objeto do presente, conforme as especificações e em
condições adequadas de uso, sujeitando-se ao controle pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA.
18.2. A empresa vencedora obriga-se a prestar o serviço licitado ofertado, nas quantidades indicadas pelos
Órgãos, mediante formalização do contrato/empenho, no prazo estabelecido.
18.3. A empresa vencedora deverá manter durante todo o processo até a sua finalização, as condições
aprovadas durante a licitação.
18.4. A contratada será:
18.4.1. Responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado conforme (Art. 70 Lei 8666/03).
18.4.2. Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
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19 DA VISTORIA
19.1. A licitante PODERÁ vistoriar o local onde serão executados os serviços até o antepenúltimo dia útil
anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e
grau de dificuldade existente, sendo necessário agendamento prévio pelo seguinte email:
licitacaoeduca@educararaquara.com, uma vez que as unidades não estão recebendo alunos por conta da
pandemia.
19.2. Os interessados que não realizarem a vistoria não poderão alegar o desconhecimento das condições e
grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em
favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste
Pregão, devendo, portanto, apresentar Declaração (Anexo V) afirmando que estão cientes dos serviços
a serem prestados, bem como os locais de sua execução.
19.3. Os próprios municipais onde serão prestados os serviços de vigilância são os abaixo relacionados:
 CER PROFESSORA LOUDES APPARECIDA CARVALHO PRADA
Rua Maria do Carmo Ferreira Granado, s/n (esquina com a Av. Carlos Alberto Fagnani) –
Residencial Valle Verde;
 CER PREFEITO CLODOALDO MEDINA
Av. Lazaro Machado, s/n (esquina com a Rua Henrique João B. Crisci) – Parque Residencial
Jardim do Valle;
 CER PROFESSOR JOSE ENIO CASALECCHI
Av. Olimpio Bolzan, s/n (esquina com a Rua Jose Luis Pio) – Parque Residencial Laura
Molina;e
 EMEF VEREADOR EDMILSON DE NOLA SÁ
Av. Leonardo Gomes, s/n – Parque Residencial Laura Molina.
20 DA CAUÇÃO
20.1. O adjudicatário do objeto desta Licitação deverá entregar/depositar na Tesouraria - 2º andar, a
importância de 1% (um por cento) no valor total do contrato, a título de garantia, dentre as modalidades
previstas no § 1°, do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: garantia em dinheiro, títulos da dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
20.2. A garantia do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em se operando
eventuais prorrogações/aditamentos contratuais, devendo ser majorado proporcionalmente quando for o
caso.
20.3. A não prestação da garantia de execução equivale a recusa injustificada para celebrar a contratação,
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando o licitante vencedor as sanções
previstas neste Edital e demais normas pertinentes.
20.4. Modalidades. O licitante vencedor poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
20.4.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante deposito bancário em favor da
unidade compradora no Banco do Brasil, em conta que comtemple a correção monetária do valor
depositado.
20.4.2. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida pública emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
20.4.3. Seguro-garantia.
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20.4.4. Fiança bancário.
20.5. Cobertura. Independentemente da modalidade escolhida, a garantia de execução garantira o pagamento
de:
20.5.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
20.5.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;
20.5.3. Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas ao contratado;
20.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não adimplidas pelo contratado.
20.6. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:
20.6.1. Caso fortuito ou força maior;
20.6.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputáveis exclusivamente a Administração.
20.7. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período mínimo de três meses após o termino da vigência contratual. A garantia deve assegurar a
cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado
após expirada a vigência da contratação ou a validade da garantia.
20.8. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a
garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.
20.9. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o cumprimento integral de
todas as obrigações contratuais, esta será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança
ou com a autorização concedida pelo contratante para que a contratada realize o levantamento do
deposito em dinheiro.
20.10. A garantia será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada
monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os
ditames da Lei Federal 8.666/93.
21

DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO

21.1. É vedado a licitante vencedora ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do
Contrato.
22

DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES

22.1. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e
perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
22.2. Os preços contratados serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses ou período que vier a ser
determinado pela Legislação aplicável, observando-se como índice de reajuste o INPC.
22.3. O critério de reajustamento acima descrito poderá ser modificado, ou ainda substituído por outro sistema,
desde que comprovada a sua ineficiência, em comum acordo entre a Prefeitura e o contratado.
23
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.

DAS DISPOSIÇÕES
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da
proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
Caso algum proponente se manifeste o mesmo terá direito a vista ao processo tanto das Propostas
Comerciais quanto dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão.
A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o fornecimento, nem ceder o produto da
nota de empenho.
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23.5.

23.6.

23.7.
23.8.
23.9.
23.9.1.

23.10.
23.11.

A presente licitação poderá ser anulada ou revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a
lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, para esse fim específico.
A impugnação ao presente Edital será recebida via e-mail constante do preambulo, com prazo de até
02 (dois) dias úteis antes da abertura do processo licitatório.
Todos os documentos apresentados deverão ser devidamente atualizados, em cópias autenticadas ou
em cópia acompanhada do original para autenticação pela Comissão de Licitações.
Os casos omissos serão submetidos a parecer do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitações
da Secretaria Municipal da Educação.
De acordo com a Lei Municipal n. 9.820 de 04 de dezembro de 2019, a contratada deverá
disponibilizar vagas de trabalho às pessoas privadas da liberdade em cumprimento de pena nos
regimes fechados, semiaberto e aberto, bem como egressos do sistema prisional que comprovem
residência no Município de Araraquara.
Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam
para dirimir as questões oriundas deste Pregão.
Fazem parte integrante deste Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de referência;
Anexo II – Modelo de proposta de preços;
Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento em ME ou EPP;
Anexo IV - Declaração de inexistência de fato impeditivo;
Anexo V– Declaração de empregador perante ao ministério do trabalho;
Anexo VI - Modelo referencial de conhecimento do edital;
Anexo VII– Declaração de documentos a disposição do tribunal;
Anexo IX – Modelo de ordem de serviço; e
Anexo X – Minuta de contrato
Araraquara, 16 de julho de 2020.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020 - Retificado
PROCESSO Nº. 1643/2020
BB Nº 823182
1. OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
2. JUSTIFICATIVA
Inicialmente cumpre esclarecer que é responsabilidade da Administração zelar pela segurança dos próprios
municipais, a fim de garantir a integridade destes, bem como garantir, de forma rotineira e permanente, o
funcionamento das atividades fins do ente administrativo.
É de conhecimento desta que o serviço de vigilância cabe, em regra a Guarda Municipal, porém, conforme
contatos anteriores com o setor mencionado, o contingente atual não atinge o número necessário para a
prestação do serviço de forma eficiente.
Portanto, ante a conhecida burocracia para contratação de servidores e a falta de tempo hábil para tal
realização, e ainda, a vulnerabilidade em que se encontram as unidades escolares relacionadas, a contratação
requisitada se faz imperiosa por ser medida mais eficiente para garantir a segurança e integridade dos
prédios públicos.
Por fim, relembramos que anteriormente aos contratos de vigilância firmados por esta Secretaria, os prédios
das unidades eram constantemente invadidos, itens de primeira necessidade eram suprimidos, e ainda eram
praticados diversos atos de vandalismo nas dependências das escolas.
3. VALOR A SER PAGO PELO OBJETO
Considerar-se-á para efeitos de adjudicação, a média atual de preço de mercado, ou seja, não será
adjudicado valor maior que o praticado no mercado e a pregoeira se reserva o direito de negociar com a(s)
empresa(s) participante(s) do certame até que o preço esteja dentro do preço de mercado pesquisado
anteriormente.
4. DA EXECUÇÃO
A Contratada deverá prestar o serviço adjudicado de acordo com o solicitado pelo período de 12 meses,
tendo o prazo de 24 horas a partir da assinatura do contrato, para iniciar os serviços.
5. PROPOSTA DE PREÇO
A proposta de preços (ANEXO II) deverá ser apresentada respeitando a especificação deste Termo de
Referência, com no máximo duas casas decimais.
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6. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS

Qtd de Qtd de
postos Vigilantes

DESCRIÇÃO

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL

ESTIMADO

12 MESES

PARA AS 4
UNIDADES

ESTIMADO
PARA AS 4
UNIDADES
R$ 1.211.027,84

Posto de 24 horas
R$ 100.918,99
Todos os dias
(Incluídos finais de semana, Sendo a média de Sendo a média de
04*
16
feriados e pontos facultativos) R$25.229,75
por R$302.756,96
por
unidade
unidade
* Os próprios municipais onde serão prestados os serviços de vigilância são as abaixo relacionadas:


CER PROFESSORA LOUDES APPARECIDA CARVALHO PRADA
Rua Maria do Carmo Ferreira Granado, s/n (esquina com a Av. Carlos Alberto Fagnani) –
Residencial Valle Verde;
CER PREFEITO CLODOALDO MEDIN
Av. Lazaro Machado, s/n (esquina com a Rua Henrique João B. Crisci) – Parque Residencial
Jardim do Valle
CER PROFESSOR JOSE ENIO CASALECCHI
Av. Olimpio Bolzan, s/n (esquina com a Rua Jose Luis Pio) – Parque Residencial Laura Molina
EMEF VEREADOR EDMILSON DE NOLA SÁ
Av. Leonardo Gomes, s/n – Parque Residencial Laura Molina




7.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A prestação dos serviços de vigilância/segurança patrimonial, nos postos fixados pela Contratante,
envolve a alocação, pela Contratada, de profissionais devidamente habilitados, apresentando as respectivas
Carteiras Nacional de Vigilantes, nos termos da Lei nº 7.102, de 20.06.83, alterada pelas Leis nºs 8863, de
28.03.94 e 9017, de 30.03.95, regulamentada pelos Decretos nºs 89.056, de 24.11.83, e 1592, de 10.08.95,
bem como Portaria DPF n° 992, de 25.10.95 alterada pela Portaria DPF n° 277, de 13.04.98 e MJ 893, de
02.12.87 e Portaria DPF nº 891, de 12.08.99, e cujas funções são:

•
•
•
•
•

Comunicar imediatamente à Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
Comunicar à Contratante, todo acontecimento entendido como irregular e que atente contra
seu patrimônio;
Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestando seus
serviços, em livro próprio, que deverá ser guardado por funcionário da contratada e ser
apresentado, semanalmente, ao encarregado de fiscalizar a fiel execução do contrato;
Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as
medidas de segurança necessárias, bem como aquelas que entender como oportunas;
Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a
placa do veículo, inclusive de empregados autorizados a estacionarem seus carros particulares
na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados, a menos que se trate de
unidade em que os portões devam permanecer abertos;
Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das
instalações da Contratante facilitando, no possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação
de testemunhas presenciais de eventual acontecimento;
Controlar a entrada e saída de veículos, empregados /funcionários e visitantes, após o término
de cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana na conformidade do que venha a
ser estabelecido pela Contratante;
Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes
estejam devida e previamente autorizados pela Contratante;
Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato a Contratante;
Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que implique
ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;
Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens
particulares de empregados ou de terceiros;
Não se ausentar do posto;
Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da Contratante, verificando
todas as dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessários para o
perfeito desempenho das funções e manutenção da ordem nas instalações;
Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando a manutenção das
condições de segurança;
Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, quando da rendição, todas as
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações;
A Contratada deverá cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pela
Contratante, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança
das instalações, dos empregados e das pessoas em geral que se façam presentes;
As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instalações da Contratante e estarem
circunscritas à sua área de atuação estabelecida pela legislação específica;
Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à
Contratada otimizar a gestão de seus recursos - quer humanos quer materiais com vistas à
qualidade dos serviços à satisfação da Contratante. A Contratada responsabilizar-se-á
integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente, as disposições legais que
interfiram em sua execução.

8. OBRIGAÇÕES QUANTO A VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CABE À CONTRATADA:
• Implantar em até 24 horas após o recebimento da autorização para o início dos serviços, o
respectivo posto relacionado, Plano de Trabalho nos horários fixados na escala de serviço
elaborada;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente;
Designar, por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto que tenha
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;
Disponibilizar funcionários em quantidade necessária para garantir a operação do posto no
regime contratado, uniformizado e portando crachá com foto recente;
Efetuar a reposição de funcionários no posto, de imediato, em eventual ausência, não sendo
permitida a prorrogação da jornada de trabalho;
Assegurar quer todo funcionário que cometer falta disciplinar, não será mantido no posto ou
quaisquer outras instalações da Contratante;
Atender, imediatamente, as solicitações da Contratante, no tocante às substituições de
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
Instruir seus funcionários quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;
Manter controle de frequência/pontualidade de seus funcionários;
Manter afixado no posto, em local visível, os números dos telefones da Delegacia de Polícia da
região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da instalação e outros de
interesse;
Propiciar aos funcionários as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos
serviços, fornecendo-lhes: Uniformes adequados às tarefas que executam e as condições
climáticas; Equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços, tais como:
intercomunicação,
lanternas,
pilhas, livros de
capa dura, numerados
tipograficamente, para registro de ocorrências.
Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios, encargos,
tributos;
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade observada nos postos;
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade.
É de responsabilidade da empresa arcar com todos os ônus decorrentes de direitos trabalhistas,
encargos previdenciários e sociais decorrentes da presente prestação de serviços, sempre
dentro dos prazos previstos em Lei, bem como apresentar cópias das respectivas guias de
recolhimentos.
Obedecer às normas técnicas e de segurança e vigilância patrimonial, em vigor, aplicáveis a
cada tipo específico de atividade e para a realização de todos os serviços;
Fornecer e repor todo o tipo de material necessário ao bom andamento dos serviços, inclusive
planilha de controle de entrada/ saída de veículos e outros controles, conforme padrão a ser
definido pela Prefeitura;
Afastar ou substituir imediatamente os funcionários faltantes ou quando solicitado pela
administração da Prefeitura;
Proteger os seus funcionários, adotando as precauções necessárias durante a execução dos
serviços, bem como evitar acidentes a terceiros;
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•
•
•

Ser responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e atos por eles praticados;
Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
Providenciar a apresentação de seus funcionários devidamente uniformizados e identificados
com crachá;
• A contratada ficará responsável, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos serviços a
serem prestados;
• A contratada deverá atender a legislação trabalhista para contratação dos prestadores de
serviços.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
• Entregar à Contratada os documentos e as informações necessárias ao bom andamento das
atividades;
• Transmitir por escrito, as instruções sobre modificações de planos de trabalho;
• Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem desenvolvidos pela Contratada, visando o
atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir quando
necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento;
• Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato;
• Solicitar, através de notificação por escrito à Contratada, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, o afastamento de qualquer profissional da mesma que não tenha comportamento
adequado. Em caso de dispensa, não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade;
• Acompanhar e fiscalizar, através de representantes da administração especialmente designados,
a execução do objeto do presente Contrato.
• Os serviços de infraestrutura serão executados pela CONTRATANTE, incluindo todo e
qualquer material necessário para a completa instalação de equipamentos, bem como
transporte, serviços de tubulação e cabeamento para energia, interligando os pontos de
instalação a serem ativados;
• Fornecer instalações sanitárias;
• Fornecer vestiários com armários guarda-roupas e local para refeições.
9. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
O prazo de execução dos serviços é de 12 meses, a contar da data consignada na Ordem de Início dos
Serviços, podendo ser prorrogado, por igual ou menor período e nas mesmas condições constantes do ajuste,
observado o prazo limite estabelecido no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
Araraquara, 06 de julho de 2020.

ALEXANDRE LUIZ MARTINS DE FREITAS
Coordenador Executivo de Educação Básica
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ANEXO II
MODELO PARA ENVIO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020 - Retificado
PROCESSO Nº. 1643/2020
BB Nº 823182
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

N.

CIDADE:

ESTADO:

FONE:

E-MAIL:

CEP:

DADOS BANCÁRIOS:
RESPONSÁVEL:
LOTE 01
Qtd.
de
postos

04

Qtd. de
Vigilantes

DESCRIÇÃO

16

Horário de cobertura: 24 h
Escala: 12x36
Periodicidade: Segunda a
domingo - incluindo feriados e
pontos facultativos.

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL

PARA AS 4
UNIDADES

12 MESES

R$

PARA AS 4
UNIDADES

R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA
Registro numérico: R$
Total por extenso:
Local e data
______________________________________
Assinatura do Responsável pela proposta
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ____________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do Pregão Eletrônico Nº 056/2020 - Retificado, Processo
1643/2020, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições
legais, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa –
ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, comprometendo-se ainda a
informar caso deixe de ser enquadrada na condição atual, nos termos da lei.

___________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do Pregão Eletrônico Nº 056/2020 - Retificado, Processo
1643/2020, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições
legais, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a empresa não possui fato impeditivo que altere os
dados para efetivação de sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PERANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do Pregão Eletrônico Nº 056/2020 - Retificado, Processo
1643/2020, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições
legais, declara, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz, à partir de 14 anos.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VI
MODELO REFERENCIAL DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A signatária, para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 056/2020 - Retificado, Processo 1643/2020,
DECLARA sob pena da Lei, a ciência de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena
concordância com as condições constantes no edital.
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

________,_____ de __________de_____

_______________________________________
(Nome da Empresa e de seu Representante Legal)
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
(Esse documento será preenchido somente com a empresa vencedora)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020 - Retificado
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ Nº: 45.276.128/0001-10
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
VALOR (R$): XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Declaramos, na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes ao correspondente Pregão Eletrônico nº 024/2020 Processo
666/2020, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Araraquara, xx de xxxxxxx de 2020.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
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ANEXO VIII
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
‘EMPENHONº

ORDEM DE SERVIÇO (O.S)

ANO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO

Nome do Responsável pelo Serviço

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Orientações para:
I. Empresa: Esta ordem de serviço deverá acompanhar a nota fiscal para o devido
pagamento.
II. Escola: Atestar que o serviço foi executado e assinar esta ordem de serviço.

CARIMBO DA ESCOLA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

assinar por extenso
Cargo/Função;

Data:
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA inscrita no CNPJ nº 45.276.128/0001-10 e sede da SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO estabelecida na Av. Vicente Jerônimo Freire, nº 22- Vila Xavier –
Araraquara, foi lavrada o presente CONTRATO, conforme deliberação do Pregão Eletrônico nº 056/2020 Retificado, e do respectivo resultado publicado no Diário Oficial do Estado em xx/xx/2020, homologado em
xx/xx/2020, do Processo nº 1643/2020, que vai assinada pelas partes: A Prefeitura Municipal de Araraquara
representada pela Secretária Municipal da Educação Senhora CLÉLIA MARA DOS SANTOS, brasileira,
portadora do RG. Nº 17.870.907-4 e CPF/MF Nº 131.112.878-66, doravante denominado
CONTRATANTE; e, de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
xxxxxxxxxxx, estabelecida à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx neste
ato representado pela Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileira, portadora do RG nº xxxxxxxxxxx e CPF/MF
xxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, contrato este, que obedecerá às seguintes
cláusulas ou condições que mutuamente se obrigam:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. Em virtude do Pregão Eletrônico nº 056/2020 - Retificado do CONTRATANTE, levado a efeito
através do Processo nº 1643/2020, de xxxxxxxxxxxxxx, visando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), nos termos da
Homologação e Adjudicação publicada em xxxxxxxxxxxxxx, fundamentado na Lei Federais nº
8.666/93 atualizada pelas legislações posteriores, e de conformidade com as demais especificações
contidas no Edital.
2. CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. As condições para a execução do OBJETO do presente, por um período de 12 (doze) meses,
prorrogáveis na forma da Lei, efetivar-se-ão conforme descrito no Anexo I, parte integrante deste
contrato.
3. CLÁUSULA TERCEIRA
3.1. O valor total do presente contrato importa em R$ xxxxxxxxxxxxxx
3.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar o
número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da
Administração.
3.3. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias da aprovação da Nota
Fiscal/Fatura pelo setor competente.
3.4. Os preços contratados serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses ou período que vier a ser
determinado pela Legislação aplicável, observando-se o índice de reajuste pelo INPC.
3.5. O critério de reajustamento acima descrito poderá ser modificado, ou ainda substituído por outro
sistema, desde que comprovada a sua ineficiência, em comum acordo entre a Prefeitura e a
Contratada.
4. CLÁUSULA QUARTA
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4.1. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constantes do orçamento vigente e do
próximo exercício e codificado sob n ºs: 444-10.02.03.3.90.39.12.361.0016.2.213.01.2200000, 31110.01.3.3.90.39.12.365.0016.2.212.01.2120000, do empenho xxxx/2020.
5. CLÁUSULA QUINTA
5.1. Fica absolutamente vedado qualquer faturamento por parte de terceiros.
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso injustificado
da empresa licitante, poderão ser aplicadas aos inadimplentes multa de 10% (dez por cento) do valor
do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual nos termos dos artigos 78, 79 e 80, bem como das
sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas por
Legislações posteriores.
6.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada
judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município.
6.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de
Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá
seu cadastro cancelado por igual período.
6.4. A multa deverá ser paga sempre por inteiro, qualquer que tenha sido o tempo de contrato decorrido.
7. CLÁUSULA SÉTIMA
7.1. São adotadas pelas partes contratantes as disposições legais aplicáveis à espécie e relacionadas na Lei
Federal n° 8.666/93, atualizada por legislações posteriores; na Lei Orgânica do Município de
Araraquara, na Lei Federal nº 10.520/02 e no Decreto Municipal nº 8.257, considerados integrantes do
Contrato o EDITAL, a PROPOSTA da CONTRATADA, e todos os documentos, papéis ou elementos
outros a eles ligados.
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS
8.1. Para assinatura do contrato, ficará o adjudicatário do objeto desta Licitação obrigado à entrega e/ou
depósito junto à Tesouraria - 2º andar, a importância de R$ xxxxxxxxxxxxxx de caução no percentual
de 1% (um por cento) do valor total do contrato, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da
Lei Federal 8.666/93, quais sejam: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária.
8.1.1. A garantia deverá ser comprovada pela apresentação do recibo expedido pela Tesouraria – 2º
Andar, onde deverá ser recolhido até a data aprazada para assinatura do contrato.
8.1.2. O caucionamento do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em
se operando eventuais prorrogações/aditamentos contratuais.
8.1.3. A caução será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada
monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os
ditames da Lei Federal 8.666/93.
8.1.4. Assinado o contrato, o Contratado terá o prazo máximo de 24 horas do recebimento das Ordens
de Serviço, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
assumir o(s) posto(s) conforme estabelecido.
8.2. A Prefeitura poderá rescindir unilateralmente o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos
77, 78, incisos I a XII e XVII, 79, 86, 87 e 88 da Lei no. 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA
direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.
9. CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS
9.1. A CONTRATADA arcará com todos encargos incidentes, sejam da seguridade social, trabalhista,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de trabalho, ou
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indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no
trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos
porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
10. CLAÚSULA DÉCIMA - DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO
10.1. É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto da
licitação, sem a expressa anuência da CONTRATANTE.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou
dissolução, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e
extrajudicial e decretação de falência da contratada.
11.2. O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização empresarial, por via
de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da CONTRATADA mantenham o
mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa resultante da
reorganização, desde que coloque em risco a execução do contrato.
11.3. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:
Inadimplemento das cláusulas contratuais.
Razões de interesse público, devidamente comprovado.
11.4. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral da PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, nos casos supra enumerados, ou amigável, por acordo entre as partes, desde
que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.
11.5. A rescisão contratual, por culpa da contratada, poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a
3% do valor do contrato, independentemente das penalidades administrativas a serem impostas.
11.6. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.
12. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 A empresa vencedora obriga-se a prestar o serviço objeto do presente, conforme as especificações e em
condições adequadas de uso, sujeitando-se ao controle pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE ARARAQUARA, devendo cumprir o disposto no Edital, Termo de Referência e seus anexos.
12.2 A empresa vencedora deverá manter durante todo o processo até a sua finalização, as condições
aprovadas durante a licitação.
12.3 A contratada será:
12.3.1 Responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado conforme (Art. 70 Lei 8666/03).
12.3.2 Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução
do contrato.
12.3.3 Responsável por todo dano que acometer as instalações sede do serviço, no período de execução dos
serviços.
12.3.4 Responsável por todo material e insumo necessários para a correta execução dos serviços;
12.3.5 Responsável por todo equipamento e EPI´s necessários para o desempenho das funções de seus
funcionários alocados para execução do contrato, bem como uniformes e crachás.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIR A– DO FORO
13.1Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam,
para dirimir as questões oriundas deste Contrato.
E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.
ARARAQUARA, xx de xxxxxxx de 2020.
_________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
_________________________________________________
CONTRATADA
REPRESENTANTE
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