
 
CNPJ: 29.138.385/0001-30 

Email: licitacao@paraibadosul.rj.gov.br 

 

Processo Administrativo nº 2021/4/4889 PROCESSO LicitatórioNº 040/2021 Pregão Presencial nº 037/2021 

Data de Julgamento: 05/08/2021 Horário: 10:00 horas 
Local: Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, 

Paraíba do Sul/RJ. 

[     ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME ou EPP [     ] ITENS EXCLUSIVOS PARA: MEI, ME ou EPP [   X  ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

1 
 

EDITAL DE 

LICITAÇÃO 

REFERENTE AO 

PROCESSO 

ADMINISTRATIVO 

Nº 2021/4/4889 

 
 

 

OBJETO: Seleção de empresa especializada em de topografia para execução de serviços de topografia 

pertinentes à estudos e levantamentos planialtimétricos para o Setor de Projetos da Secretaria Municipal de 

Transporte, Obras e Projtos. 
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2021 

 

Tipo de Comparação: GLOBAL 

Tipo de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

PREÂMBULO  

1.1. O Município de Paraíba do Sul/RJ/Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Prefeitura e da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 200/2021 de 01/07/2021, com endereço na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11 - Centro, Paraíba do Sul/RJ, CEP-25 850-000, CNPJ/MF 29.186.385/0001-30, isento de inscrição 

estadual, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Projetos, torna público a abertura do Processo 

Licitatório n° 040/2021, na Modalidade de Pregão Presencial n° 037/2021, MENOR PREÇO GLOBAL por 

empreitada Global, regido pela Lei Federal 10.52/2002 e, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93 com as 

alterações posteriores e demais condições fixadas neste instrumento convocatório. Toda legislação mencionada 

encontra-se à disposição na Sala da Comissão de Licitações para consulta de quaisquer interessados. 

 

DO ÓRGÃO REQUISITANTE: 

Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos de Paraíba do Sul/RJ, Estado do Rio de Janeiro. 
 

Rege a presente licitação a Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Decretos 
Municipais n.º 1.470/2017/2006, n.º 1.566/2018 e demais legislações aplicáveis. 
 

Os envelopes, juntamente com o credenciamento deverão ser entregues na Sala de Licitações, na Secretaria 

Municipal de Compras e Licitações da Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ, sita à Rua Visconde da Paraíba, nº 

11, Centro, Paraíba do Sul/RJ, até a data e horário limites abaixo descritos: 

 

 

Data: 05/08/2021 

Hora: 10h00min (horário de Brasília) 

 
Local da entrega: Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro - Sala de Licitações 
Paraíba do Sul/RJ – CEP 25 850-000 

 

 

O Início da Sessão Pública e a abertura dos envelopes de propostas ocorrerão: Data:  

 

 

Data: 05/08/2021 

Hora: 10h00min (horário de Brasília) 

 
Local da entrega: Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro - Sala de Licitações 

Paraíba do Sul/RJ – CEP 25 850-000 

 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pela Comissão Permanente de Licitações no seguinte 
endereço e contatos: 

  
TELEFONE: (24)2263-4469; 

E-MAIL: licitacaopmps2@gmail.com; 

ENDEREÇO: Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul/RJ, CEP: 25 850-000; 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: de 08h30min às 17h00min. 
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NOTA: Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital 

deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Permanente de Licitações, através do endereço e/ou e-mail descrito 

acima. As dúvidas dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informais e não poderão ser 

consideradas como condições editalícias. 
 

1 - OBJETO 
 

1.1: Seleção de empresa especializada em de topografia para execução de serviços de topografia pertinentes à 

estudos e levantamentos planialtimétricos para o Setor de Projetos da Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Projtos. 

 

1.2 - As quantidades expressas no Anexo I são estimativas e representam a previsão do órgão participante pelo 
prazo de 12 (doze) meses. A aquisição da quantidade as quais serão adquiridas de acordo com a necessidade e 
conveniência do Município/órgão participante e mediante a expedição de ordem de compra/nota de empenho. 
 

1.3 - A Contratada não pode subempreitar, ceder ou sublocar o item/serviço que restou vencedora, exceto aquilo que 
não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência por escrito da Administração, sem prejuízo 
da responsabilidade exclusiva da Contratada pelo ônus e perfeição técnica do mesmo. 
 

1.4 - As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital e das condições 

gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 

impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato. 
 

2 - ORÇAMENTO 
 

2.1 - Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto/ Atividade Elemento de Despesas Fonte de Recursos 

02 12 041220004 2.041 3.3.90.39 Tesouro Municipal 
   
 3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO    
3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, 
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante neste Edital e seus anexos. 
 

3.2 - Serão admitidos a participar os que estejam legalmente constituídos para os fins do objeto pleiteado. 
 

3.3 - É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha sido declarada inidônea por 
qualquer órgão da Administração direta ou indireta (independente da esfera governamental) ou ainda que esteja com 
direito de participar de licitação suspenso. 
 

3.4 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa 
num mesmo item ou lote, bem como mais de um representante por empresa. 

  
3.5 - Somente poderão se manifestar os representantes das proponentes devidamente credenciados. 
3.6 - Não será admitida a participação de consórcios. 
 

3.7 - Não será aceita a participação de empresas cujo(s) proprietário(s) ou sócio(s) seja(m) servidor(es) público(s), 
vereadores ou agentes políticos do Município de Paraíba do Sul/RJ. 
 

3.8 - No caso de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for o caso, participar da presente 
licitação com tratamento diferenciado das demais empresas, é obrigatória a apresentação, na fase de 
credenciamento, dos documentos abaixo especificados: 
 

3.8.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, 

para comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), na forma 

do artigo 8° da Instrução Normativa n.º 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 

DNRC. 
 

3.8.1.1 - Nas participações das sociedades simples que atendam aos requisitos da normativa, 
poderá ser apresentada certidão expedida pelo cartório ou ofício a que esteja registrada a 
sociedade simples, comprovando seu enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) ou equiparada. 

 

3.8.2 - Caso a licitante opte por não se credenciar, deverá entregar este documento juntamente com a 
proposta. 
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4 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 

4.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes do início da Sessão Pública e de abertura dos envelopes de propostas os 
interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 
 

4.2 - Ressalvadas as regras contidas no item 8.1.7 os demais atos decisórios do pregoeiro e Autoridade Competente 
poderão ser objeto de recurso no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Lei n.º 8.666/1993. 
 

4.3 - As impugnações e/ou recursos deverão ser protocolados dentro do prazo previsto em lei, junto ao setor de 
protocolos do Município de Paraíba do Sul/RJ (Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, CEP: 25 8500-000), no 
horário de expediente disposto no preâmbulo deste edital, fazendo constar obrigatoriamente fora do envelope 
(devidamente lacrado) o “número da licitação”, seu conteúdo (“Interposição de Impugnação e/ou Recurso”) e seu 
encaminhamento aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações, sob pena de não apreciação e nulidade. 
 

4.4 - Serão aceitas impugnações e/ou recursos enviados por meio eletrônico de transmissão de dados, estando sua 
validade condicionada à apresentação do original na forma legalmente estabelecida na Lei Federal n.º 9.800/1999. 
 

4.5 - Caberá ao Pregoeiro o recebimento e encaminhamento à Autoridade Competente responsável pelo certame, a 
qual caberá decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o limite de envio de 
impugnações. 
 

4.6 - Caberá à Autoridade Competente decidir sobre os recursos intentados no prazo de 05 (cinco) dias após o 
recebimento do recurso. 
 

4.7 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório será tomada uma das seguintes 
providências: 
 

a) Anulação ou revogação do edital; 
b) Alteração do edital e a manutenção da licitação com a sua republicação e reabertura do prazo; 

c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura do prazo nos 

casos em que a alteração não tenha afetado a formulação das propostas. 
 

4.8 - Aos atos do Pregoeiro ou da Autoridade Competente cabem: Recurso, Representação e Pedido de 
Reconsideração, nos termos da legislação. 
 

5 - CREDENCIAMENTO 
 

5.1 - O credenciamento deverá ser entregue preferencialmente em envelope próprio, impreterivelmente até a hora e 
data limite para entrega dos envelopes, e será analisado pelo Pregoeiro antes da abertura dos envelopes. 
 

5.2 - O credenciamento far-se-á por meio das seguintes formas: 
 

I. Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa deverá apresentar Ato Constitutivo ou 
Estatuto ou Contrato Social (conforme subitem 7.3.2.a); 

 

II. Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor seu credenciamento far-se-á mediante: 
 

a) Carta de Credenciamento (conforme Anexo II) assinada pelo Representante Legal da 
Empresa cuja comprovação far-se-á por meio da apresentação do Ato Constitutivo ou 
Contrato Social (conforme subitem 7.3.2.a); ou  

b) Instrumento Público de Procuração que conceda ao representante poderes legais; ou  
c) Instrumento Particular de Procuração com assinatura reconhecida em cartório, que 

conceda ao representante poderes legais, sendo que: 
 

1. Se for concedido por sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser 
comprovada;  

2. Se for assinada por outra pessoa que não seja sócio-gerente ou diretor, deverá ter 
poderes para assinar o referido documento, sendo que a comprovação far-se-á por 
meio de documentos que demonstrem tal condição. 

 

III. Não havendo representante na sessão pública acarretará no credenciamento da empresa licitante, 
contudo resta impedida a licitante de participar da fase de lances e de exercer o direito de recurso, 
nos termos do item 5.9 deste edital. 

 

5.3 - Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam dispensados de autenticação. 
 

5.4 - Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do mesmo item, ou seja, 
não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação no referido item. 
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5.4.1 - O representante, munido de documento de identificação com foto, deverá apresentar um 

credenciamento para cada empresa que irá participar do certame. Não será aceito um único 

credenciamento contemplando duas ou mais empresas. 
 

5.5 - Deverá ser apresentada fotocópia autenticada ou acompanhada do original, de documento de identificação com 
foto do representante juntamente com demais documentos do credenciamento. 
 

5.6 - Tanto na Credencial quanto no Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverá constar 
expressamente os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, 
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, sob pena de não aceitação. 
 

5.7 - A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
do presente edital (modelo do Anexo III), assinada por representante legal da empresa. 

5.7.1 - Caso a licitante opte por não realizar credenciamento, deverá apresentar a declaração constante 
do Anexo III no envelope de Proposta. 

 

5.8 - No caso de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for o caso, participar da presente 
licitação com tratamento diferenciado das demais empresas, é obrigatória a apresentação, dos documentos abaixo 
especificados: 
 

5.8.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, 

para comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for o 

caso, na forma do artigo 8° da Instrução Normativa n.º 103/2007 do Departamento Nacional de Registro 

do Comércio – DNRC. 
 

5.8.1.1 - Nas participações das sociedades simples que atendam aos requisitos da normativa, 

poderá ser apresentada certidão expedida pelo cartório ou ofício a que esteja registrada a 

sociedade simples, comprovando seu enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) ou equiparada. 
 

5.8.3 - Caso a licitante opte por não se credenciar, deverá entregar este documento juntamente com a 
proposta. 

 

5.9 - Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, porém, o mesmo ficará 
impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso. 
 

5.10 - Os documentos necessários 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 servidor municipal 
da Comissão Permanente de Licitações. 
 

5.11 - Quanto às autenticações: 
 

a) Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade 
por meio de consulta realizada pela autoridade do certame. 

 

6 - ENVELOPE DA PROPOSTA 
 

6.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo em sua parte externa as seguintes 
informações: 
 

Envelope n.º 01 - PROPOSTA 

Comissão Permanente de Licitações - Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ 

Pregão Presencial n.º 037/2021 

Razão Social: 

CNPJ: 

Telefone: 

E-mail: 
 

6.2 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, juntando-se a procuração. 
 

6.3 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ e inscrição estadual; 
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b) Número do Pregão Presencial; 

c) Descrição do objeto da licitação em conformidade com o Anexo I; 

d) Número do Banco, Agência e Conta Corrente para depósito dos pagamentos em nome da proponente; 

e) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão 

estar incluídos além do lucro, todas as despesas, tributos, tarifas, encargos sociais e demais custos, diretos ou 

indiretos, relacionadas ao objeto; 

f) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 

g) Declaração do licitante de que, desde já, fica obrigado a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, 

sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração; 
h) As informações para formalizar o Termo de Contrato , em especial a qualificação completa do 
representante da empresa que assinará o mesmo, deverá conter, no mínimo, o seguinte:  nome completo, estado 
civil, CPF, RG e endereço residencial. 

 

6.4 - Ao elaborar a proposta, a licitante deverá considerar os seguintes critérios: 
 

a) Esses serviços correspondem ao fornecimento de: 

 equipe de topografia composta de um topógrafo, dois auxiliares de topografia,  

 equipamentos de topografia formados por aparelho tipo Estação Total com precisão igual ou menor que 6 

segundos,  

 Nível, conjunto de rádios comunicadores, trenas, balisas, tripés e demais materiais de suporte,  

 veículo para transporte da equipe e equipamentos, inclusive com fornecimento de combustível e 

alimentação, além de uniforme e equipamentos de proteção individual (coletes, botinas, óculos de proteção e 

capacetes).  

b) A equipe deverá atender tecnicamente quaisquer atividades pertinentes a serviços de topografia, seja 

levantamentos planialtimétricos, planimétricos, locação e marcação de obras. 

c) Sendo que a contratada será a responsável pela disponibilização de todo o equipamento, material e a 

infraestrutura para a elaboração dos serviços, sendo ainda todo o custo dos deslocamentos necessários (veículos, 

combustível, estadias, alimentação, etc.) por conta da empresa a ser contratada.   

d) Os projetos deverão atender os requisitos da CAIXA Econômica Federal ou, qualquer outro órgão que venha 

a ser responsável pela aprovação e deverão ser entregues acompanhados da respectiva ART ou equivalente. 

e) Os trabalhos deverão ser elaborados de acordo com as definições contidas neste instrumento, sempre 

respeitando as normas e legislações vigentes na região, nos órgãos competentes, relacionadas à ABNT e outras. 

 

6.5 - A proposta deve estar totalmente de acordo com as especificações requeridas, sendo desconsiderada a 
solicitação para desclassificação de todo e qualquer item durante a etapa de lances. 
 

6.6 - Havendo divergência na redação da proposta entre o valor unitário e o valor total, será considerado o valor 
unitário para fins de proposta de preços bem como, no caso de discordância entre o valor em algarismo e por 
extenso, prevalecerá este último. 
 

6.7 - A apresentação da proposta será considerada como evidência e atestado de que a licitante examinou 
criteriosamente este edital e todos os seus documentos e anexos, aceitando integralmente os seus termos, e que o 
objeto cotado apresenta todas as características e especificações mínimas exigidas neste edital. 
 

6.8 - A licitante vencedora deverá manter atualizados o telefone, e-mail e endereço, devendo comunicar ao Setor de 
Compras, qualquer alteração de dados. 
 

6.9 - Não serão aceitas propostas enviadas por fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados 

e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile. 
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6.10 - A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente. 
 

6.11 - Será desclassificada a proposta que: 
 

a) Deixar de atender alguma exigência deste edital; 
b) Oferecer vantagem não prevista neste edital ou ainda preço e/ou vantagem baseada em propostas das 

demais licitantes;  
c) Apresentar documentos em envelopes trocados; 

d) Não cotar todos os itens que compõe o lote. 
 

7 - ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 

7.1 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, contendo em sua parte 
externa as seguintes informações: 

 

Envelope n.º 02- HABILITAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitações - Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ 

Pregão Presencial n.º 037/2021 

Razão Social: 

CNPJ: 

Telefone: 

E-mail: 

 

7.2 - Todos os documentos que integram a habilitação da(s) licitante(s) deverão estar embalados em envelopes não 

transparentes e fechados de forma indevassável, denominado: ENVELOPE n.º 02: HABILITAÇÃO. 

 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou 

a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

a) https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; 
 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

7.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes:  

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28, Lei 8.666/93): 
 

a) Registro comercial, para empresa individual, caso não tenha sido entregue por ocasião do credenciamento; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e respectiva alteração, devidamente registradas na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhadas da 

documentação relativa à eleição dos administradores em exercício; 
 

b.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhadas da última alteração ou da 

consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
 

c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, junto ao Cartório de Registro Civil de 

pessoas jurídicas, ou da categoria, e de prova de diretoria em exercício, caso não tenha sido entregue por ocasião do 

credenciamento; 
 

d) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, autorizada 

a operar no Brasil, caso não tenha sido entregue por ocasião do credenciamento; 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29, Lei 8.666/93): 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

c) Prova de regularidade com as Fazendas Públicas Federal e relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de 

Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual 

(através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos) e Municipal (através da Certidão 

Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 
 

c1) Certidão Negativa de Débitos Quanto à Dívida Ativa (Procuradoria Geral do Estado - PG-5, 

somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no Estado do Rio de Janeiro 
 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando estar situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa. 
 

Obs.: As comprovações de Regularidade Fiscal e Trabalhista das Microempresa – ME e Empresas de Pequeno Porte 

– EPP, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins 

habilitatórios, mesmo que estas apresentem alguma restrição, em obediência ao artigo 43, da Lei Complementar nº 

123/06: 
 

• Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar do momento em que o(s) proponente(s) for(em) declarado(s) vencedor(es) do certame, 

prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante solicitação(ões) expressa(s) do(s) proponente(s), a critério da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa; 

• A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal, nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 
 

III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30, Lei 8.666/93): 
 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto 

da licitação através da apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. 
 

b) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, 

em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, emitida 

pelo CREA da jurisdição da sede da licitante;  
 

c) Atestado de capacidade técnica profissional do responsável técnico; 
 

d) Comprovante de que o profissional detentor do atestado deste subitem “c” integra o quadro permanente da 

licitante  
 

e) Cada profissional será considerado integrante do quadro permanente da licitante se for empregado, sócio, diretor, 

contratado para prestação de serviços ou responsável técnico da empresa perante o CREA, devendo a forma de 

comprovação atender aos seguintes casos:  
 

f) Certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional, em nome do 

profissional constante do atestado apresentado, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação 

e classificação.  
 

g) Esta certidão será dispensada caso o nome do profissional conste como responsável técnico na certidão de 

registro de pessoa jurídica da licitante 
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h) Para fins de comprovação da capacitação Técnico Profissional de que trata o inciso I do §1°, artigo 30 da Lei 

8.666/93, os Responsáveis Técnicos que tratam o item (a) deverão participar da execução do contrato, admitindo-

se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração, 

por meio de pedido formal por parte da Contratada. 
 

IV – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência, concordada ou recuperações, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica licitante, a qual tenha data de expedição indicando prazo igual ou inferior a 90 (noventa) dias, em relação à 

data de recebimento da documentação e proposta, estabelecendo no preâmbulo deste Edital; 
 

b) Nas hipóteses em que a certidão recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for positiva, deve a licitante 

apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor. 
 

V – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 

Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhado qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, ANEXO III. 
 

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo 32, § 2o, da Lei no 

8.666/93 (conforme modelo Anexo V); 
 

Declaração de Opção e de Enquadramento Microempresa/MEI e Empresa de Pequeno Porte - EPP (conforme 

modelo Anexo VI); 
 

Declaração que não possui em seu Quadro de Pessoal Servidor Público (conforme modelo Anexo VIII) 
 

Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para licitar ou Contratar com a Administração Pública (conforme 

modelo Anexo X); 
 

Declaração de Suspensão Temporária de Idoneidade (conforme modelo Anexo XI); 
 

Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente à sua Habilitação (conforme modelo Anexo XII); 
 

Declaração de Parentesco (conforme modelo Anexo XIII); 
 

A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, II, IV e V do Capítulo. VI poderá ser substituída 

pelo CRC - Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura do Município de Paraíba do Sul, em vigor, 

oportunidade em que deverá ser apresentada a declaração de inexistência de fato superveniente.  
 

As Certidões e demais documentos apresentados para cadastro junto à Prefeitura de Paraíba do Sul, cujo prazo de 
validade tenha expirado antes da data de encerramento desta licitação deverão ser atualizadas e anexadas ao CRC ou 

integrarem o envelope nº 2 – Documentos de Habilitação. 
 

Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele exigido no presente 

EDITAL e seus ANEXOS. 
 

∙ Fica dispensada a apresentação de documentos que tenham sido apresentados no ato do Credenciamento. 
 

VI - Disposições Gerais Sobre a Documentação de Habilitação 
 

6.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02) poderão ser apresentados em original, por cópias 

simples, cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Administração, por meio de publicação em órgão da 

imprensa oficial e inclusive os expedidos via Internet (Art. 32, Lei 8.666/93). 
 

6.1.1 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao 

PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE nº 02, para a devida autenticação. 
 

6.1.1.1 Para fim da previsão contida no subitem 6.1.1, o documento original a ser apresentado 

poderá não integrar o ENVELOPE. 
 

6.1.1.2 Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, 

sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do PREGOEIRO.  
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6.1.1.3 O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e 

não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a 

proponente será inabilitada se o licitante não portar a comprovação da informação de que se trata.  
 

6.2 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas 

as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão. 
 

6.3 A licitante responderá pela veracidade de todas as informações que prestar, sob pena de crime de falsidade 

material (Art. 297 e 298 do CP) ou ideológica (Art. 299 do CP), e ainda, de ser desclassificada, ou ver anulada a 
adjudicação e, se for caso, rescisão contratual. 
 

6.4 Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome na matriz, e se for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

 

OBSERVAÇÃO: 
 

a) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser preferencialmente apresentados conforme a sequência 
acima mencionada, podendo ser em original ou se preferir, por qualquer processo de cópia autenticada ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos 
e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 
 

B) Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, vez que terá 
sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 
 

Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se 
de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. 
 

Para certidões emitidas que não informem de forma explícita o prazo de validade, será considerado máximo de 60 
(sessenta) dias contados a partir da data de emissão, devendo estar válidas na data da abertura dos envelopes. 
 

A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos ou declarações obrigatórias elencadas acima acarretará a 
imediata inabilitação da empresa para participar do certame. 
 

7 - SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

7.1 - O Pregoeiro fará a abertura da sessão pública do pregão presencial procedendo aos seguintes atos em 
sequência: 
 

7.1.1 - Análise e aceitação dos credenciamentos. 
 

7.1.2 - Análise preliminar de aceitabilidade das propostas. 
 

7.1.2.1 - Abertas as propostas o Pregoeiro fará a análise quanto à compatibilidade do objeto ofertado 
em relação ao especificado no edital e quanto ao preço inexequível, baixando diligências caso sejam 
necessárias, e procederá à classificação das propostas para a etapa de lances. 

 

7.1.3 - Classificação das propostas para a etapa de lances. 
 

7.1.3.1 - O Pregoeiro classificará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos seguintes 

critérios: 
 

Primeiro critério: serão classificadas a menor proposta e todas as demais que não sejam 
superiores a 10% da menor proposta; 

 

Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas classificadas no critério anterior, 
serão ainda classificadas as menores propostas, até o limite de três, para a etapa de lances. 

 

7.1.4 - Tendo sido credenciado e a proposta classificada, poderão os autores manifestar lances orais. O 
Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
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7.1.4.1 - Os lances deverão ser formulados por preço unitário, em moeda corrente nacional, com duas 
casas decimais, em valores distintos e decrescentes, a partir da menor proposta. 
7.1.4.2 - Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo 
máximo para o proponente ofertar seu lance. 
 

7.1.4.3 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse item 
declinarem da formulação de lances. 
 

7.1.5 - Encerrada a etapa de classificação, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 
a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 
ofertado. 

 

7.1.5.1 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à obtenção de 
proposta mais vantajosa ao interesse público. 
 

7.1.5.2 - Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 

8.1.5.3 - A etapa de lances poderá ser adiada para nova data quando houver necessidade de análise 
mais apurada de documentos em face da complexidade dos mesmos e do número de participantes. 
 

7.1.5.4 - Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para 
atendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os 
direitos dos demais licitantes. 
 

7.1.6 - Habilitação 
 

7.1.6.1 - O Pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação da licitante que tenha 

ofertado o menor lance global. 
 

7.1.6.2 - Os documentos serão rubricados pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e serão anexados ao 
processo de licitação. 
 

7.1.6.3 - Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o proponente 
será inabilitado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes. 
 

7.1.7 - Recurso 
 

7.1.7.1 - Habilitado o proponente, o Pregoeiro solicitará aos demais credenciados se desejam 
manifestar interesse em interpor recurso. 
 

7.1.7.2 - Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de interpor 
recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro deliberar sobre o aceite de 
recurso. 

 

7.1.7.2.1 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

 

7.1.7.2.2 - Os recursos deverão ter fundamentação que os sustente, não sendo dado 
provimento a recursos que apenas apresentem dados subjetivos. 

 

7.1.7.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor. 
 

7.1.7.4 - Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante. 

 

7.1.7.5 - O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, 
disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do mesmo, o qual deverá ser protocolado junto 
ao Setor de Protocolos do Município de Paraíba do Sul/RJ (Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, 
CEP: 25 850-000), fazendo constar obrigatoriamente fora do envelope (devidamente lacrado) o 
“número da licitação”, seu conteúdo (“Interposição de Impugnação e/ou Recurso”) e seu 
encaminhamento aos cuidados da Autoridade Competente. Os demais proponentes ficam desde logo 
intimados para apresentar as contrarrazões no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do 
recorrente. A Autoridade competente manifestará sua decisão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
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7.1.7.6 - Depois de encerrado o prazo para manifestação de recurso, o Pregoeiro declarará encerrada a 

sessão pública do pregão presencial. 
 

7.1.7.7 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 

7.1.7.8 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

7.1.8 - A licitante detentora da melhor oferta ficará obrigada a apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas da data de julgamento da proposta vencedora, nova proposta readequada ao valor vencedor, com a 
identificação no valor unitário de cada item, da aplicação proporcional do desconto dado na proposta 
vencedora do lote, assinada pelo representante legal. 

 

7.1.8.1 - A não apresentação da relação contendo os preços unitários readequados, dentro do prazo 
previsto no subitem acima, implicará automática desclassificação do lote, podendo ainda ser 
aplicadas as sanções de advertência e/ou multa, previstas neste edital. 

 

8 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

8.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição 
de recurso, o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado. 
 

8.2 - No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do recurso, opinar pela 
adjudicação do objeto licitado. 
 

8.3 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a assinar a Contrato de 
Registro de Preço ou retirar a Ordem de Compra. 
 

8.4 - O Município de Paraíba do Sul/RJ poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Contrato de 
Registro de Preço ou retirar a Ordem de Compra, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes 
classificados na ordem determinada após a etapa de lances, dando continuidade aos procedimentos da sessão 
pública, adjudicação e homologação. 
 

8.5 - 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 e demais exigências 
previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes conhecidos após o julgamento. 
 

9- PRAZOS, ENTREGA E PAGAMENTO 
 

9.1 - O prazo de vigência do Contrato será de  12 (doze) meses contados a partir da publicação do extrato do 
Contrato de registro em órgão oficial do Município. 
 

9.2 - Quando recebida a Ordem de serviço, a empresa vencedora do certame obriga-se a iniciar os serviços no prazo 
de até 15 dias, e executa-lo no prazo máximo de 12 (doze) meses em conformidade com disposto neste edital, 
contrato e demais documentos regulamentadores de obrigações. Deverá arcar com outras despesas tais como: 
Plotagens dos projetos, memoriais descritivos, laudo, impostos, taxas, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, Inclusive, os EPI. (Equipamento de Proteção Individual). 
 

9.3 - Fica estabelecido que os serviços serão recebidos: 
 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a 
especificação; 

 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e a consequente aceitação. 
 

9.3.1 – A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Projetos, por intermédio de funcionários 
designados, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade dos produtos e serviços, e de 
rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações dos objetos licitados, 
obrigando-se a proponente vencedora a promover as devidas substituições ou reparos imediatamente. 

 

9.4 - PAGAMENTO: Os pagamentos das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas, serão efetuados pela 
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Projetos, mediante o cumprimento dos serviços, em até 30 (trinta) dias 
após a apresentação da mesma. 
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9.4.1 - Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e 
reapresentação, sendo que o pagamento neste caso só será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 
reapresentação. 

 

9.4.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de 
atualização monetária. 

 

9.4.3 - As descrições dos serviços nas notas fiscais deverão ser idênticas às descrições constantes no 

Anexo I deste edital. 
 

9.4.4 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da 
proponente vencedora. 

 

9.4.5 – Os valores serão fixos e irreajustáveis. 
 

9.4.6- O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na 
Proposta Comercial. 

 

10 - FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 
 

10.1 - Adjudicada a licitação, será formalizada O Termo de Contrato de cada item, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida 
a ordem de classificação ou a critério da Administração, registrar o preço cotado pelas demais licitantes, de 
conformidade com o Decreto Municipal 1.566/2018. 
 

10.2 - A licitante vencedora deverá comparecer à Comissão Permanente de Licitações para assinar o Termo de 
contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após convocação, que será feita por e-mail e/ou publicação oficial no 
Diário Oficial do Município de Paraíba do Sul/RJ, sob pena do Pregoeiro declarar a empresa desclassificada, 
aplicando as penalidades cabíveis e examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, declarando-se vencedor a licitante que atender os requisitos do edital. 
 

10.2.1 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, desde que 
devidamente justificado pela proponente e aceito pela Administração. 

 

10.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado não comparecer ou se recusar a assinar o Termo de Contrato o 
Município registrará os demais licitantes na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das cominações 
editalícias/contratuais/legais, bem como as estabelecidas no termo do contrato. 
 

10.3.1 - O não comparecimento injustificado da licitante primeira classificada para subscrição do termo 
de contrato, no prazo e moldes estabelecidos neste edital, importará na aplicação da multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total do Contrato, além do previsto no artigo 7.º da Lei n.º 10.520/2002. 

 

10.4 - No caso da impossibilidade de fornecimento pelo primeiro classificado, após a assinatura do Contrato a 
municipalidade poderá chamar o segundo classificado pelo preço do primeiro, para o fornecimento do item, e assim 
sucessivamente. 
 

11 - CONDIÇÕES 
 

11.1 - A Comissão Permanente de Licitações será o órgão responsável pelos atos de controle e administração dos 

contratos decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor 
registrado, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos. 

 

11.2 - A solicitação da emissão da Ordem de Serviço/Compra/Nota de Empenho é de inteira responsabilidade e 
iniciativa do órgão usuário do registro, cabendo ao mesmo todos os atos de administração junto aos fornecedores e 
que serão formalizados por intermédio de empenho de fornecimento nas hipóteses que se fizerem necessárias. 
11.3 - A convocação dos fornecedores pelos órgãos usuários dar-se-á através de Ordem de Serviço/Compra/Nota de 
Empenho e será formalizada pelo responsável da Secretaria requisitante através de e-mail ou fax, indicado pela 
licitante na proposta, sendo considerado válido a partir do efetivo envio da correspondência. 
 

11.4 - O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar a Ordem de 
Serviço/Compra/Nota de Empenho no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas no Termo de 
contrato, estará sujeito às sanções previstas neste Edital, no Contrato, demais anexos e na lei. 
 

11.4.1 - Quando comprovada uma dessas hipóteses o órgão usuário deverá comunicar a ocorrência à 

Comissão Permanente de Licitações e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinada a 
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Ordem de Serviço/Compra/Nota de Empenho, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 

aplicação de penalidades. 
 

12 - PENALIDADES 
 

12.1 - O proponente vencedor estará sujeito por falhas, irregularidades ou pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições/obrigações estipuladas, às seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: 
 

a) Advertência por escrito;  
b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato  por dia de atraso na entrega 

e/ou por dia de atraso na adequação do produto fornecido;  
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, devidamente atualizado, pelo não 

cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital e seus anexos, ou pela desistência imotivada da 
manutenção de sua proposta;  

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
observadas as disposições legais;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição. 

 

14.1.1 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser rescindida 
unilateralmente, a qualquer tempo, pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Projetos. 

 

12.2 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a expedição de notificação 
pelo poder público para apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis. 
 

12.3 - As sanções previstas neste Edital, a critério da Administração, poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 

12.4 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora de rescisão contratual, a 
critério da Administração, consoante o artigo 77 da Lei n.º 8.666/1993. 
 

12.5 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa 
que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é totalmente aceito pela licitante 
vencedora. 
 

12.6 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora do 
Contrato (situação que a licitante vencedora tem plena ciência e aceita para todos os fins), podendo, entretanto, 
conforme o caso, se processar a cobrança judicialmente. 
 

12.7 - A falta de pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) mediante regular processo administrativo, acarretará ao 

infrator a suspensão do direito de licitar e/ou contratar com a administração pública municipal direta e indireta, 

enquanto perdurar sua inadimplência, independente da instauração de novo processo, até o efetivo cumprimento da 

obrigação. 
 

12.8 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas e/ou 
penais e/ou civis, previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais atinentes à espécie. 
 

14 - CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 

14.1 - Durante a vigência do Contrato ,os valores serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações ou 
de redução dos preços praticados no mercado. 
 

14.1.1 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 
Lei n.º 8.666/1993 e alterações, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 
Contrato e iniciar outro processo licitatório. 

 

14.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o 
novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Comissão 
Permanente de Licitações para alteração, por aditamento, do preço do Contrato. 
 

15 - CANCELAMENTO DO CONTRATO DO FORNECEDOR 
 

15.1 - O fornecedor terá seu Contrato cancelado por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 
contraditório e ampla defesa: 
 

15.1.1 - A pedido, quando: 
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a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Contrato, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior;  

b) O preço registrado se tornar comprovadamente inexequível em função da elevação dos preços 
de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 

 

15.1.2 - Por iniciativa da Administração, quando: 
 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 

b) Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;  
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 

 

15.1.3 - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
 

a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes do Contrato ; 
 

b) Não comparecer ou se recusar a retirar no prazo estabelecido as Ordens de 

Serviço/Compra/Notas de Empenho decorrentes do Contrato ; 
 

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no 
Contrato ou nos pedidos de serviços/obras dela decorrentes. 

 

15.1.4 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo a Administração fará o devido 
apostilamento no Contrato e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

 

16 - CANCELAMENTO DO CONTRATO  
 

16.1 - Os Contratos decorrentes desta licitação serão canceladas: 
 

16.1.1 - Automaticamente: 
 

a) Por decurso de prazo de vigência; 

b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
 

16.1.2 - A inexecução total ou parcial do objeto poderá acarretar o cancelamento do Contrato . 
 

16.1.3 - Pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
 

16.2 - Aplica-se ao Contrato no que couberem as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/1993. 
 

16.3 - Os casos de cancelamento do Contrato  serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 
17 - OBRIGAÇÕES 
 

17.1 - DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA. 
 

17.1.1 - Além das dispostas no presente edital e seus anexos, as demais obrigações estão dispostas na 
minuta do Contrato s (Anexo VI) que faz parte integrante do presente Edital. 

 

17.2 - OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS USUÁRIOS DO CONTRATO 
 

17.2.1 - Além das dispostas no presente edital e seus anexos, as obrigações estão dispostas na minuta do 
Contrato s (Anexo VI) que faz parte integrante do presente Edital. 

 

18 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

18.1 - Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão Presencial - serão observadas as disposições da 

Lei n.º 8.666/1993. 
 

18.2 - Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis na Comissão Permanente de Licitações para 
retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua apresentação. Caso não sejam 
retirados no prazo anterior, serão inutilizados e descartados. 
 

18.3 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou proposta relativa ao 
presente Pregão Presencial . 
 

18.4 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
manifestação escrita e fundamentada. 
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18.5 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
 

18.6 - No interesse do Município de Paraíba do Sul/RJ, sem que caiba à participante qualquer recurso ou 
indenização, poderá ainda a licitação ter: 
 

Adiada sua abertura;  
Alterado o Edital com fixação de novo prazo para a realização da licitação, sendo dispensada a 
nova publicação e reabertura do prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não 
tenha afetado a formulação das propostas. 

 

18.7 - As fases internas da licitação, assim sendo as Contratos, convocações e demais atos serão divulgadas através 
do veículo oficial de imprensa da Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ, qual seja o Diário Oficial do Município - site 
www.paraibadosul.rj.gov.br, quando necessário, ficando desde a data da publicação convocados os licitantes a 
apresentarem recurso ou demais manifestações cabíveis. 

O Município também poderá comunicar os licitantes diretamente e/ou através de AR e e-mail, acerca dos 
procedimentos vinculados ao presente certame, sendo que os prazos computar-se-ão a partir do seu recebimento, 
situação que os licitantes têm plena ciência e aceitam para todos os fins. 

 

18.8 - O presente edital e seus anexos são complementares entre si de forma que qualquer condição, especificação, 
obrigação e outros constantes em um e omitido em outro será considerado válido e existente para todos os fins. 
 

18.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o foro da 

Comarca de Paraíba do Sul/RJ, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

18.10 - Faz parte integrante do Edital: 
 

a) ANEXO I  – Especificações do objeto e Termo de Referência; 

b) ANEXO II  - Modelo Credenciamento; 

c) ANEXO III  - Modelo de Declaração de Habilitação; 

d) ANEXO IV  - Modelo de Declarações Obrigatórias; 

e) ANEXO V  - Modelo Proposta de Preços; 

f) ANEXO VI  - Modelo do Contrato s; 

g) Anexo "A" - Modelo de Declaração de Conhecimento Técnico dos Serviços; 

 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de julho de 2021. 

 

 
 

 

Dayse Deborah Alexandra Neves 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DEREFERÊNCIA 

Objeto: Aquisição Empresa de topografia para execução de 

serviços de topografia pertinentes à estudos e 

levantamentos planialtimétricos. 

1 OBJETO: 

 

Visa o presente Termo de Referência a detalhar os elementos necessários à aquisição de Empresa 

de topografia para execução de serviços de topografia pertinentes à estudos e levantamentos 

planialtimétricos para o Setor de Projetos da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Projtos, mediante 

procedimento licitatório, na forma do artigo 15 da Lei 8.666/93. 

O presente trabalho deverá permitir que a Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ. dê continuidade ao seu 
processo de modernização e, para tanto, deverá estar fundamentado na boa técnica, e prever a utilização de 

serviços e tecnologias de informação e comunicação que viabilizem as diretrizes relacionadas.  
 

2 JUSTIFICATIVA: 

Este procedimento tem como objetivo atender à solicitação do SETOR DE PROJETOS da 

Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Projetos. 

Atualmente o Setorobteve um aumento da demanda naselaborações de projetos arquitetônicos, 

necessitando de levantamentos planialtimétricos para atender as exigências das captações de recursos do 

governo Estadual e Federal para melhor atender todas as Secretarias do Município.  

 

3 VALORESTIMADO: 

Os Valores estimados dos itens descritos acima serão obtidos pelo setor de compras/lcitação através 

de levantamento e posteriormente acrescentadosno edital de licitação, acompanhado do devido mapa de 

cotação. 

 

4 ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES 

1 Empresa de topografia para execução de serviços de topografia pertinentes à estudos e levantamentos 

planialtimétricos. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

Programa: 
Secretaria Municipal de Transportes, obras e 
Projetos 

Obra: Topografia em diversos pontos de Paraíba do Sul 

Localização:   

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E 

PROJETOS 
I0= EMOP: NOV/2020 / SINAPI: 01/2021 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM EMOP/SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN. PR. UNIT. PR.  PARCIAL 

1.0 CÓDIGO CANTEIRO DE OBRAS 
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1.2 01.016.0070-A 

Mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamento de topografia com 
deslocamento superior a 20km, medido por 
km excedente, a partir da cidade do Rio de 
Janeiro (km 0 da Av. Brasil) 

2.000,00 Km 5,56 R$ 11.120,00 

1.3 01.016.0155-0 
Marcos topográficos de concreto com pino 
de referência, em encosta. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

300,00 unid 61,99 R$ 18.597,00 

1.3 01.016.0209-A 

Levantamento topográfico planialtimétrico e 
cadastral, com curvas de nível a cada 1,00m,  
sendo terreno de orografia não acidentada, 
vegetação rala e edificação leve 

150,00 há 2815,55 R$ 422.333,10 

    TOTAL GERAL 3.0 R$ 452.050,10 
  

   
      

  
   

TOTAL DOS 

SERVIÇOS SEM B.D.I. 
R$ 452.050,10 

  
 

B.D.I = 0,23 R$ 103.971,52 

  
 

CUSTO TOTAL = R$556.021,62 
              

            

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

    Referências         

    
Lei Complementar 70 de 1991, Lei 9.718 de 
1998, art. 8º. 

     COFINS  0,03 

    Lei 9.715 de 1998, art. 8º., I      PIS  0,01 
           ISS  0,02 

    R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001     
 Administração 
Central  

0,04 

    R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001     
 Mobilização e 
desmobilização  

0,04 

    R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001     
 Seguros e Riscos 

Previstos  
0,02 

    Taxa Selic Outubro/2010     
 Despesas 
financeiras  

0,02 

    R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001      Lucro  0,05 
              

       Cálculo segundo orientação do TCU:  
              

  
Ronan  Marcio da 
Silva 

   DI = Despesas Indiretas      

  

Arquiteto e 
Urbanista/ 
Engenheiro de Seg. 
do Trabalho 

  
 DF = Despesas 

Financeiras  
    

  CAU/BR A 42455-2    L = Lucro      

    
 

 I = Impostos      
              

OBS.: 1) Os valores pagos pela contratada a título de IRPJ e CSSL não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados 

com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.   

  2 ) Encargos sociais estão inclusos no custo direto. 

              

 

Esses serviços correspondem ao fornecimento de equipe de topografia composta de um topógrafo, dois auxiliares 

de topografia, equipamentos de topografia formados por aparelho tipo Estação Total com precisão igual ou menor 

que 6 segundos, Nível, conjunto de rádios comunicadores, trenas, balisas, tripés e demais materiais de suporte, 

veículo para transporte da equipe e equipamentos, inclusive com fornecimento de combustível e alimentação, além 

de uniforme e equipamentos de proteção individual (coletes, botinas, óculos de proteção e capacetes).  
 

A equipe deverá atender tecnicamente quaisquer atividades pertinentes a serviços de topografia, seja 

levantamentos planialtimétricos, planimétricos, locação e marcação de obras. 
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Sendo que a contratada será a responsável pela disponibilização de todo o equipamento, material e a infraestrutura 

para a elaboração dos serviços, sendo ainda todo o custo dos deslocamentos necessários (veículos, combustível, 

estadias, alimentação, etc.) por conta da empresa a ser contratada.   

Os projetos deverão atender os requisitos da CAIXA Econômica Federal ou, qualquer outro órgão que venha a 

ser responsável pela aprovação e deverão ser entregues acompanhados da respectiva ART ou equivalente. 
 

Os trabalhos deverão ser elaborados de acordo com as definições contidas neste instrumento, sempre respeitando 

as normas e legislações vigentes na região, nos órgãos competentes, relacionadas à ABNT e outras. 

Diante os mesmos argumentos técnicos narrados acima opinamos pela não divisibilidade do objeto, pois poderá 

haver prejuízos para o conjunto e perda da economicidade no tocante da execução dos serviços ora solicitados. 
 

Portanto, pelos motivos expostos, sugerimos a manutenção da contratação dos serviços em um único lote no regime 
execução de empreitada por preço unitário e respeitando a integridade qualitativa do objeto a ser executado 

mantendo a unidade do objeto em respeito à viabilidade técnica. 
 

JUSTIFICATIVA DE NÃO ENQUADRAMENTO NA LC nº 123/2006 
 

Mediante motivos expostos, sugerimos a manutenção da contratação dos serviços em um único lote no regime 

execução de empreitada por preço unitário e respeitando a integridade qualitativa do objeto destacando ainda que a 

referida Lei não se aplica neste processo, uma vez que trata se o objeto de prestação de serviço, sendo tecnicamente 

impraticável a divisão e execução deste serviço por diferentes empresas, além do inciso III alterado pela LC 

147/2015 descrever a divisibilidade apenas para aquisição de bens, o que exclui serviços. 
 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 

O objeto a ser contratado apresenta características de padronização comercial no mercado, sendo encontrados vários 
produtos de diversos prestadores de serviços diferentes, portanto trata se de um bem ou serviço comum nos termos 

do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.  
 

PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO 
 

Os serviços deverão ser executados em sua totalidade no prazo máximo de 12 (doze) meses após o recebimento 

da Ordem de Fornecimento, Este prazo poderá ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo aos 

interesses e conveniências da Administração. 
 

LOCAL DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

Os serviços serão realizados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 

Projetos, no período de vigência do Contrato; 
 

Durante a vigência do Contrato, a empresa fica obrigada a prestar os serviços de acordo com o valor proposto, nas 

quantidades solicitadas e nos prazos e locais estipulados. 
 

O sistema e a base de dados com os registros do cadastro técnico fiscal deverão ser instalados nos servidores 

localizados no Datacenter físico ou utilizando o conceito de ambiente em nuvem de propriedade da Prefeitura. 
 

CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO: 
 

Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a 

verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-

á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 
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REGIME DE EXECUÇÃO 
 

Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a modalidade empreitada por preço unitário, nos termos do art. 

10, II, “b” da Lei 8.666/1993. 
 

VIGÊNCIA E REAJUSTE 
 

Vigência do contrato será de 12 (doze) meses contatos da assinatura, podendo ser prorrogado, mediante interesse 

de ambas as partes, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, consolidada; 
 

Na hipótese de prorrogação da vigência do contrato, os valores a serem pagos poderão ser reajustados mediante 

requerimento instruído da contratada, através da aplicação do percentual acumulado no período, do Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Facilitar o acesso da equipe de trabalho, da empresa/instituição vencedora, aos representantes da Administração 

Municipal e todos os demais profissionais da administração municipal designados, para entrevistas e validações, de 

forma a garantir os prazos definidos no cronograma do projeto a ser apresentado pela empresa/instituição 

vencedora; 
 

Os serviços serão executados nas dependências da contratada, ou em locais previamente acordado entre as partes 

para execução do objeto; 
 

Será de responsabilidade da Prefeitura disponibilizar equipe de campo (Recenseadores), na quantidade a ser 

estabelecida para entrega dos serviços no prazo estipulado neste termo; deslocamento da equipe para os locais de 

recadastramento, alimentação e o pagamento de seus proventos durante o período de realização dos serviços. Essa 

equipe será responsável pelo levantamento dos dados em campo, conforme BCI (boletim de cadastro imobiliário). 
 

A Montagem do escritório de campo ficará a cargo da CONTRATADA. Nesse local serão realizados o 

planejamento diário dos serviços, armazenamento do material (como croquis, BCI´s, trenas etc.), reuniões da equipe 

e demais serviços necessários. 
 

A empresa CONTRATADA disponibilizará (02) dois técnicos durante a vigência do contrato, para coordenar as 

equipes de campo nos serviços de levantamentos, bem como nas atualizações da base cadastral tributária. 
 

Disponibilizar, quando solicitados, os dados digitais em arquivos textos ou em Base de dados relacionais 

necessários à realização deste projeto; 
 

Designar uma equipe técnica de trabalho da própria prefeitura, por meio de instrumento próprio, para o 

acompanhamento da empresa/instituição vencedora em todas as fases do projeto. A Equipe Técnica será 

responsável, por interagir com a consultoria e dar apoio às atividades, bem como, emitir relatório contendo as 

análises da execução, validação e aceite formal do objeto contratado;  
 

Fornecer, após a emissão da Ordem de Serviço, os dados necessários para a realização dos serviços, como: 1- Cópia 

dos arquivos cadastrais relacionados ao objeto deste Documento; 2- Plantas e mapas existentes; 3- Outros 

documentos existentes necessários ao desenvolvimento dos trabalhos; 4 - Acesso aos demais setores para coleta de 

dados necessários à organização dos trabalhos; 5- Acesso aos dados do Sistema Tributário Municipal; 6- Espaço 

físico adequado para a realização das reuniões técnicas e atividades de capacitação; 7- Divulgação prévia da 

realização das atividades de campo; e 8- Apoio e segurança para a equipe de campo; 
 

Fornecer, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços; 
 

Garantir recursos orçamentários e financeiros para custearem o objeto contratado e demandado de acordo com a 

execução destes; 
 

Analisar os produtos recebidos e dar os aceites necessários em até 15 dias corridos após o recebimento dos 

produtos; 
 

Fornecer todo o ambiente tecnológico, incluído HARDWARE, licenças de Sistema operacional e sistema 

gerenciador de banco de dados relacional necessários para o perfeito funcionamento do Sistema de Informações 

Geográficas WEB. 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Apresentar, para análise e aprovação da Contratante, antes de qualquer outra atividade, o Relatório de Planejamento 

completo do Projeto, coerente com a Metodologia de Trabalho, com descrição detalhada de cada Etapa a ser 

executada e os produtos e subprodutos a serem entregues; 
 

A empresa CONTRATADA disponibilizará (02) dois técnicos durante a vigência do contrato, para coordenar as 

equipes de campo nos serviços de levantamentos, bem como nas atualizações da base cadastral tributária. 
 

Instalar e manter, ao longo de todas as atividades do projeto, escritório local de trabalho, para garantir plena 

comunicação com a prefeitura e minimizar riscos de atrasos; 
 

Poderá ocorrer a análise e a verificação dos trabalhos em execução e dos respectivos produtos nas instalações da 
Contratada, devendo nesta ocasião ser permitido o acesso de representantes da Contratante às suas dependências 

físicas, equipamentos e demais recursos utilizados para a execução dos serviços; 
 

Todos os materiais e relatórios preliminares ou intermediários dos produtos especificados em cada Etapa/Atividade 

do projeto deverão ser disponibilizados à Contratante, sempre que solicitado, durante o período de vigência do 

contrato; 
 

No Produto "Licença de Uso de Sistema Georreferenciado de Gestão Cadastral", a proponente deve apresentar 

Valor Total que contemple integralmente o desenvolvimento/customização de todas as funcionalidades 

estabelecidas neste Documento; 
 

Toda a documentação e informações fornecidas pela Contratante somente poderão ser utilizadas pela Contratada 

durante a vigência do contrato e deverão ser tratadas como confidenciais. Exceções deverão ser formalmente 
aprovadas pela Contratante, salvo informações já disponibilizadas ao público; 

 

A substituição de profissionais que façam parte da Equipe Técnica Principal só poderá acontecer mediante 

aprovação do Gestor do contrato, e desde que seja por profissional de perfil similar; 
 

Apresentações, trabalhos, publicações e outros produtos relacionados aos trabalhos contidos neste Projeto somente 

poderão ser produzidos com a participação da Contratante ou mediante autorização formal da mesma; 
 

A Contratada fornecerá o objeto demandado e Contrato de acordo com as especificações detalhadas neste 

Documento e seus anexos, Ordens de Serviços e em sua Proposta Comercial, fazendo parte das obrigações sua 

execução e entrega em conformidade com as descritas nos tópicos do Documento, independente de sua transcrição; 
 

A Contratada deverá apresentar Termo de Garantia de pelo menos 12 meses após a data de Homologação da entrega 

do Sistema de geoprocessamento, que deverá acontecer após rodada específica de Testes de Aceitação; 
 

Alocar todos os recursos necessários para obter uma perfeita execução dos serviços previstos no objeto desta 

contratação, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza para o Município, além dos 

valores estipulados na Proposta Comercial, com ressalva ao item 14.3;  
 

Responsabilizar-se pelos custos de comunicação de dados, locomoção e estadas, bem como quaisquer danos 

causados a instalação, móveis, equipamentos ou softwares que venham a ocorrer durante a execução dos serviços, 

especialmente quando os serviços forem executados no ambiente da Contratante, com acesso remoto da mesma;  
 

Cumprir com todas as obrigações fiscais, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, 

previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, 

assumindo, ainda, quando da prestação de serviços nas instalações determinada pela Prefeitura com relação aos 
profissionais que prestarão os serviços, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos 

administrativos, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de frequência, ausências permitidas, 

licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;  
 

Dar sempre como conferido e perfeito o serviço executado, cumprindo, rigorosamente, os cronogramas 

estabelecidos pela Contratante, responsabilizando-se por quaisquer correções, se for o caso, sem quaisquer ônus 

para a Contratante;  
 

Dar ciência a Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos 

serviços;  
 

Comparecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sempre que a Contratante solicitar, no local por este indicado, 
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para examinar e prestar esclarecimentos relativos a problemas relacionados com o objeto contratado;  
 

A Contratada assume inteira e total responsabilidade e obrigatoriedade pelo atendimento, por parte dos profissionais 

disponibilizados para execução dos serviços, da política de segurança da informação da Contratante e pela sua 

guarda e sigilo, não permutando, revelando, alugando, cedendo, divulgando, vendendo ou emprestando, adulterando 

as respectivas informações durante o período em que este estiver sob a sua guarda;  

Manter seus empregados, quando a serviço nas instalações da Contratante, devidamente identificados com crachá;  
 

Substituir, de imediato, qualquer profissional alocado para a execução dos serviços contratados, quando a Prefeitura, 

neste sentido se manifestar, justificadamente;  
 

Deverá fornecer e implantar o Sistema de Informações Geográficas especifico para a gestão de Cadastro Fiscal, com 

licença de uso e mensalidade no prazo de 12 meses a ser cobrado posterior à conclusão do contrato, sendo o produto 

plenamente funcional já na sua implantação de acordo com as funcionalidades descritas do Documento, Edital, 

Contrato e Ordens de Serviços, bem como atender o disposto na Portaria nº 511/2009, do Ministério das Cidades, no 

que tange ao escopo necessário para ser um Sistema de Informações Territoriais – SIT; 
 

A CONTRATADA deverá registrar, às suas expensas, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao 

CREA local, para cada Ordem de Serviço que envolva serviços de engenharia, geografia, ou cartografia, em até 

trinta dias após a emissão da Ordem de Serviço. Excluem-se dessa necessidade os serviços relativos ao 

desenvolvimento, implantação ou manutenção do sistema de informações georreferenciadas. 
 

Apresentar relação dos empregados que irão participar da execução dos serviços. 
 

GESTOR DO CONTRATO 
 

A gestão do Contrato será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Projetos de Paraíba 

do Sul, RJ. 
 

Fica responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante neste Termo de Referência, o servidor 
Ronan Marcio da Silva, ou na ausência/impedimento, os substitutos posteriormente designados. 

 

O fiscal ora designado, ou em sua ausência, o seu substituto, deverá: 
 

a) Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 

superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei; 
 

b) Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade 

adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a 

aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; 
 

c) Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas ao objeto efetivamente entregue, 

antes do encaminhamento à Secretaria de Finanças para pagamento. 
 

ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 

 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Certidão de registro da empresa  e do responsável técnico, vinculada ao objeto da presente licitação, expedida pelo 

Conselho Regional de Engenharia – CREA ou CAU/BR. 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS 
 

As Empresas poderão visitar os locais onde serão realizados os serviços deste termo de referência, e se inteirar, 

sob sua exclusiva responsabilidade, das condições do local, avaliando problemas futuros, de modo que os custos 
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter todas as informações que possam ser 

necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 
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É de inteira responsabilidade das Empresas a verificação IN LOCO das dificuldades e dimensionamento dos dados 

necessários à apresentação da Proposta. A não verificação destas dificuldades não poderá ser invocada no 

desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 
 

Os custos de deslocamento ao(s) local(is) de visita correrão por exclusiva conta das Empresas proponentes. 
 

Como comprovação, a Empresa licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, declaração de que possui pleno 

conhecimento do objeto e condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em 

epigrafe, bem como, da logística necessária para a instalação dos equipamentos ou execução dos serviços e assim, 

ter base para a formação do preço, conforme modelo ANEXO B – Modelo de Declaração de Conhecimento do 

Local dos Serviços, deste projeto, (sendo desclassificada a Empresa que não cumprir esta exigência). 
 

Os interessados poderão vistoriar as instalações da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, devendo fazer 
contato com o servidor Ronan  Marcio da Silva, na Sede da Prefeitura Municipal, ou na Secretaria Municipal de 

Obras, Transportes e Projetos, com data e horário previamente acordado entre ambos, em dias úteis, no horário de 

09:00min h às 17h00mi e efetivadas em até 03 (três) dias antes da data da disputa. 

A visita deverá ser realizada por pessoa devidamente registrada no quadro permanente da Empresa proponente. 
 

Serão desclassificadas as Empresas proponentes que não atenderem à solicitação de apresentação de 

documentação técnica que comprove todas as características técnicas exigíveis neste projeto. 
 

DA ESTIMATIVA DE CUSTOS  
 

O valor global estimado para execução dos serviços de instalação do sistema, de acordo com as disposições contidas 

na Lei Nº 8.666/93, art. 40, § 2º II, é de R$ 556.021,62 (quinhentos e cinqüenta e seis mil, vinte e um reais e 

sessenta e dois centavos), tomando-se como parâmetro a média de preço obtida no processo de pesquisa de preços 
no mercado. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, na classificação 

abaixo: 
 

Órgão Unidade 
Classificação 

Programática 
Projeto/ 

Atividade 
Elemento de Despesas 

Fonte de 
Recursos 

02 12 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 TESOURO 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, por meio de conta corrente da CONTRATADA, no 

Banco por ele indicado na Proposta de Preços, contados da data da ordem de fornecimento do objeto contratado, 

constantes na Nota Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias, juntamente com o instrumento de autorização e 

obrigatoriamente com a comprovação da entrega do objeto, devidamente atestado pelo fiscal do contrato, em 

conformidade com as informações emitidas na Nota Fiscal de Fornecimento. 
 

A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como: 

a) Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto se for 

emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com sequencial específico da filial/matriz) da contratada, 

endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.; 
 

b) Identificação completa do contratante; 

c) Descrição de forma clara do objeto executado; 

d) Valores unitários e totais com as informações referentes aos itens do objeto efetivamente 
entregues; 

e) Número do processo que originou a licitação, bem como o número do empenho. 
 

Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à 

CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ; 
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Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE no caso de erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal (is) de 

Serviço/Fatura(s); 
 

É vedada, terminantemente, a antecipação de pagamentos sem a efetiva entrega do objeto; 
 

Os pagamentos serão condicionados à apresentação da Nota Fiscal dos produtos/serviços licitados e 

entregues/executados devidamente atestados pelo setor competente; 
 

Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista com prazo de validade vigente, 

descritas abaixo: 
 

a) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta PGFN 

e RFB); 
 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 
 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 
 

f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
 

g) Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 

CNDT. 
 

Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA DO CONTRATANTE, 

incidirá sobre o valor e/ou parcela em atraso a correção monetária através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança, nos termos do artigo 40, inciso XIV, "c" da Lei nº 8.666/93 e 

alterações; 
 

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços já 

prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à 

CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação e a pronta quitação das parcelas em aberto; 

Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a 

devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor; 
 

No caso de eventuais atrasos de pagamento, e, desde que a CONTRATANTE não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, observando que o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias 

de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, por meio de uma 

taxa prefixada ao ano ou conforme índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de 
Poupança (nos termos do artigo 1º alínea "f" da Lei 9.494/94, alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09), mediante 

a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = N x VP x I 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) /365, sendo: 

TX - Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Ampliado fornecido pela FGV - 
Fundação Getúlio Vargas. 

 

A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do interessado, na fatura do mês 

seguinte ao da ocorrência; 
 

Para habilitar-se ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal 

juntamente com a devida justificativa e comprovação; 
 

a) Dados para emissão da Nota Fiscal: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

CNPJ nº 29.138.385/0001-30 
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Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul - RJ 

CEP: 25 850-000 

Telefone (24) 2263-4469 
 

 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Nos termos do que prescreve a Lei nº 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os 
contratos celebrados com a administração pública municipal e aos licitantes que cometam atos visando frustrar os 

objetivos da licitação serão aplicadas advertências, multas, suspensão temporária, impedimento de licitar e/ou 

contratar e declaração de inidoneidade, sem prejuízo de outras providências de caráter administrativo e judicial 

visando reparação de eventuais danos. 

As condutas e as sanções a que estão passíveis os licitantes e/ou contratados são as seguintes: 
 

a) ADVERTÊNCIA no caso de descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas contratuais e outras 

obrigações assumidas; 
 

b) MULTA MORATÓRIA de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, limitada a 

10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos materiais/serviços licitados; 
 

c) MULTA COMPENSATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de 

descumprimento do Objeto; 
 

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal 
por 3 (três) meses no caso de vencido o prazo da advertência e o licitante ou contratada permanecer inadimplente; 

 

e) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal 

por 6 (seis) meses no caso de aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o 

fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração e alteração da quantidade 

ou qualidade dos bens entregues; 
 

f) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal 

por 12 (doze) meses no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do 

fornecimento de bens; 
 

g) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal 

por 24 (vinte e quatro) meses no caso de: entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada 

ou danificada; paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia 

comunicação à Administração; praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 

Administração Pública Municipal; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; apresentar documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na execução do 
contrato; comportar-se de modo inidôneo; Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos privados; 
 

h) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR: Quem, convocado 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, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento 

de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

i) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre 

que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de 

suspensão e impedimento aplicadas, no caso da CONTRATADA ter sofrido condenação definitiva por praticar, por 

meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os 

objetivos da licitação; demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos privados. 
 

Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao fornecedor o direito à ampla defesa. 
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Ocorrendo à aplicação de sanção o fornecedor será notificado para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar do recebimento da notificação; 
 

No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo para a defesa 

do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação; 
 

O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pelo 

fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital; 
 

No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir alegações 

referentes à matéria objeto do processo; 
 

A Contratada incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade processante, averiguar as 
situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do seu convencimento; 

 

A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão contratual, ficando a 

cargo da Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir; 
 

Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será descontado desta; 
 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante ou 

contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou 

equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, ao qual será descontada dos pagamentos 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente; 
 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento 

do prazo de entrega de material/serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do 
primeiro dia útil seguinte; 

A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos constantes deste 

Decreto; 
 

Ocorrendo atraso injustificado na entrega do material/serviço licitado, a ordem de fornecimento ou contrato poderá 

ser cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que 

será aplicada multa de acordo com a modalidade; 
 

Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação de documentação ou declaração falsa, falha ou fraude na 

execução do contrato, inidoneidade de comportamento e cometimento de fraude fiscal será feita comunicação ao 

Ministério Público para adoção de providências cabíveis no âmbito daquela instituição; 
 

Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou contratada ficará, ainda, sujeita à 
responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração Municipal ou a terceiros. 

 

DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

 A CONTRATADA poderá subcontratar parte do objeto contratado, limitado aos serviços de: 
 

a) Cobertura com imageamento para obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas da área urbana, na 

escala de 1:5.000; 
 

b) Restituição estéreo fotogramétrica planialtimétrica digital, na escala 1:1.000;  
 

c) Geração de Ortofotocartas digitais coloridas da área urbana, na escala 1:1.000 (GSD de 10 cm); e 
 

d) Veículo adaptado com câmaras digitais para realizar o escaneamento laser móvel terrestre dos imóveis 

urbanos. 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de julho de 2021. 
 

 

Dayse Deborah Alexandra Neves 

Prefeita Municipal 
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ANEXO A – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS 

 

Ao Município de Paraíba do Sul 

 

REFERÊNCIA:Pregão Presencial Nº. 037/2021 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que conhecemos o local onde serão executados os serviços objeto deste projeto em 

referência e temos, por conseguinte, pleno conhecimento das condições de acesso, das condições do objeto e das 

eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento dos 

serviços. 

 

Declaramos ainda estar cientes de que não poderão ser alegadas futuramente tais circunstâncias como justificativas 

para custos adicionais. 

 

 

___________________________________ 

FIRMA LICITANTE / CNPJ 

 

 

________________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAIS 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO* 
 
 

 

Pelo presente credenciamos o(a) Sr(a) _____________________, CPF n.º._______________________ e RG n.º 
____________________, para participar do Pregão Presencial n.º 037/2021, podendo praticar todos os atos 

inerentes ao referido procedimento no que diz respeito aos interesses da representada, inclusive formular lances, 

negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
 
 
 
 
 

________________________, em ____ de ________________ de 2021. 
 
 
 

 

_________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* O modelo de credenciamento, quando for utilizado, deverá estar de acordo com os termos constantes do 
subitem 5.2 deste edital.  
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 

 

(Razão  Social  da  licitante).............................................................,  por  meio  de  seu  Diretor  ou Responsável 

Legal DECLARA sob as penas da lei e em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei n.º 10.520/2002, que 

tem plena ciência, aceita e cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação definidos no Edital do Pregão 

Presencial n.º 037/2021. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

 

______________________, em ______ de __________________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa  
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref. (identificação da licitação) 
 
 

 

_____________________________________, CNPJ n° _________________________, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Senhor (a) ________________________________, portador (a) do RG n.° 

____________________ e CPF n.° _____________________, declara: 

 

 

 

Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhado qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, ANEXO III. 

 

∙ Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo 32, § 2o, da Lei no 

8.666/93 (conforme modelo Anexo V); 

 

∙ Declaração de Opção e de Enquadramento Microempresa/MEI e Empresa de Pequeno Porte - EPP (conforme 

modelo Anexo VI); 

 

∙ Declaração que não possui em seu Quadro de Pessoal Servidor Público (conforme modelo Anexo VIII) 

 

∙Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para licitar ou Contratar com a Administração Pública (conforme 

modelo Anexo X); 

 

∙ Declaração de Suspensão Temporária de Idoneidade (conforme modelo Anexo XI); 

 

∙ Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente à sua Habilitação (conforme modelo Anexo XII); 

 

∙ Declaração de Parentesco (conforme modelo Anexo XIII); 

 

Declaração de que conhece e aceita todas as condições do referido edital e anexos. 

 

 

__________________________________________________ 
(local e data) 
 

 

__________________________________________________ 

(nome e número do documento de Identidade do Declarante) 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

FORMULÁRIO PROPOSTA DE PREÇOS 

Proponente: 

CNPJ: Insc. Estadual: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: Estado: 

Fone/Fax: CEP:  

Contratação de Empresa de topografia para execução de serviços de topografia pertinentes à estudos e 

levantamentos planialtimétricos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

Programa: 
Secretaria Municipal de Transportes, obras 

e Projetos 

Obra: 
Topografia em diversos pontos de Paraíba 

do Sul 

Localizaçã

o: 
  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E 

PROJETOS 
I0= EMOP: NOV/2020 / SINAPI: 01/2021 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITE

M 

EMOP/SIN

API 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN. PR. UNIT. 

PR. 

 PARCI

AL 

  

1.0 CÓDIGO CANTEIRO DE OBRAS 

1.2 
01.016.0070-

A 

Mobilização e desmobilização de equipe e 

equipamento de topografia com 

deslocamento superior a 20km, medido por 

km excedente, a partir da cidade do Rio de 

Janeiro (km 0 da Av. Brasil) 

2.000,00 Km     

1.3 
01.016.0155-

0 

Marcos topográficos de concreto com pino 

de referência, em encosta. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

300,00 unid     

1.3 
01.016.0209-

A 

Levantamento topográfico planialtimétrico e 

cadastral, com curvas de nível a cada 1,00m,  

sendo terreno de orografia não acidentada, 

vegetação rala e edificação leve 

150,00 há     

    TOTAL GERAL 3.0   

  
   

      

  
   

TOTAL DOS SERVIÇOS 

SEM B.D.I. 
  

  
 

B.D.I = 0,23   

  
 

CUSTO TOTAL =   

              

            

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

    Referências         

    
Lei Complementar 70 de 1991, Lei 9.718 de 

1998, art. 8º. 
     COFINS  0,03 

    Lei 9.715 de 1998, art. 8º., I      PIS  0,01 
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           ISS  0,02 

    R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001      Administração Central  0,04 

    R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001     
 Mobilização e 

desmobilização  
0,04 

    R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001     
 Seguros e Riscos 

Previstos  
0,02 

    Taxa Selic Outubro/2010      Despesas financeiras  0,02 

    R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001      Lucro  0,05 

              

       Cálculo segundo orientação do TCU:  

              

  

Ronan  

Marcio da 

Silva 

  
 DI = Despesas 

Indiretas  
    

  

Arquiteto 

e 

Urbanista/ 
Engenheir

o de Seg. 

do 

Trabalho 

  
 DF = Despesas 

Financeiras  
    

  
CAU/BR 

A 42455-2 
   L = Lucro      

    
 

 I = Impostos      

              

OBS

.: 
1) Os valores pagos pela contratada a título de IRPJ e CSSL não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que 

estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que 

está sendo orçado.   

  2 ) Encargos sociais estão inclusos no custo direto. 

              

 

Local para entrega do material: (em conformidade com o Edital). 

Validade da proposta: (em conformidade com o Edital). 

Condições de Pagamento: (em conformidade com o Edital). 

 
Declaro que desde já a empresa ____________________________________ compromete-se a cumprir o prazo 
de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração. 
 
Banco: 

Agência: 

C/C: 
Local, data 

 

 

_____________________________________ 

Nome Completo, Estado Civil, 

CPF, RG e assinatura do representante.  
Carimbo da empresa 

 
 

* Demais informações constantes do item 6.3 do edital. 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO  N.º ___/2021 
 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 

O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 

sediado na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado Sra. Dayse Deborah Alexandra Neves, 

brasileira, residente e domiciliada na Avenida Juvenir F. de Oliveira, nº 625, Parque Salutaris, em Paraíba do 

Sul/RJ, portadora da Carteira de Identidade nº 08750714-1 e do CPF nº 014.056,617-12 doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, , R.G. nº     

SSP/    , CPF nº , têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO DE 

FORNECIMENTO, formalizado nos autos do processo Administrativo nº 2021/4/4889, com fundamento na Lei 

Federal nº 10.520/2002, aplicando- se subsidiariamente a Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares 

pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

. 

 

Esse termo está vinculado ao edital do Pregão Presencial para Termo de contrato n.º ___/2021, autorizado no 

processo licitatório n.º 040/2021 (art. 55, XI). 

 

CLÁUSULA I – OBJETO 
 

Contratação de  Empresa de topografia para execução de serviços de topografia pertinentes à estudos e 
levantamentos planialtimétricos, em conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e de seus Anexos. 

 

CLÁUSULA II - VALIDADE DOS PREÇOS 
 

1. Este contrato terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua publicação. 

 

CLÁUSULA III - UTILIZAÇÃO DO CONTRATO S 
 

1. O presente contrato poderá ser usada pelo órgão relacionado na presente licitação. 
 

2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Contrato é o abaixo informado, de acordo com a 
respectiva classificação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

Programa: Secretaria Municipal de Transportes, obras e Projetos 

Obra: Topografia em diversos pontos de Paraíba do Sul 

Localização:   

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, 

OBRAS E PROJETOS 
I0= EMOP: NOV/2020 / SINAPI: 01/2021 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM EMOP/SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN. PR. UNIT. PR.  PARCIAL 
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1.0 CÓDIGO CANTEIRO DE OBRAS 

1.2 01.016.0070-A 

Mobilização e desmobilização de equipe 

e equipamento de topografia com 

deslocamento superior a 20km, medido 

por km excedente, a partir da cidade do 

Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil) 

2.000,00 Km     

1.3 01.016.0155-0 

Marcos topográficos de concreto com 

pino de referência, em encosta. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

300,00 unid     

1.3 01.016.0209-A 

Levantamento topográfico 

planialtimétrico e cadastral, com curvas 

de nível a cada 1,00m,  sendo terreno de 

orografia não acidentada, vegetação rala e 

edificação leve 

150,00 há     

    TOTAL GERAL 3.0   

  
   

      

  
   

TOTAL DOS SERVIÇOS 

SEM B.D.I. 
  

  
 

B.D.I 

= 
0,23   

  
 

CUSTO TOTAL =   

              

            

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

    Referências         

    
Lei Complementar 70 de 1991, Lei 9.718 

de 1998, art. 8º. 
     COFINS  0,03 

    Lei 9.715 de 1998, art. 8º., I      PIS  0,01 

           ISS  0,02 

    
R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 

2001 
    

 Administração 

Central  
0,04 

    
R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 

2001 
    

 Mobilização e 

desmobilização  
0,04 

    
R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 
2001 

    
 Seguros e Riscos 
Previstos  

0,02 

    Taxa Selic Outubro/2010      Despesas financeiras  0,02 

    
R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 

2001 
     Lucro  0,05 

              

       Cálculo segundo orientação do TCU:  

              

  
Ronan  Marcio 

da Silva 
  

 DI = Despesas 

Indiretas  
    

  

Arquiteto e 

Urbanista/ 

Engenheiro de 

Seg. do Trabalho 

  
 DF = Despesas 

Financeiras  
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CAU/BR A 

42455-2 
   L = Lucro      

    
 

 I = Impostos      

              

OBS.: 1) Os valores pagos pela contratada a título de IRPJ e CSSL não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão 

relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo 

orçado. 
  

  2 ) Encargos sociais estão inclusos no custo direto. 

              
 

3. Em cada fornecimento de material decorrente deste contrato serão observadas quanto ao preço as cláusulas e 

condições do Edital que a precedeu e integra o presente instrumento. 
 

4. O fornecimento dos itens licitados somente poderá ser realizado pelas empresas que assinarem o Termo de 
Contrato, mediante prévia e expressa autorização/pedido da municipalidade. 

 

5. No caso da impossibilidade da entrega do material licitado pelo primeiro classificado a municipalidade poderá 
chamar o segundo pelo preço do primeiro e assim sucessivamente. 

 

CLÁUSULA IV - PAGAMENTO 
 

1 – Os pagamentos das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas, serão efetuados pela Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Projetos, mediante o cumprimento dos serviços, em até 30 (trinta) dias após a 
apresentação da mesma. 

 

1.1 - Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para 
retificação e reapresentação, sendo que o pagamento neste caso só será efetuado em até 30 (trinta) dias 
após a reapresentação. 

 

1.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização 
monetária. 

 

1.3 - As descrições dos serviços nas notas fiscais deverão ser idênticas às descrições constantes no 

Anexo I deste edital. 
 

1.4 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da proponente 
vencedora. 

 

1.5 - Considerando que a vigência do Contrato s não ultrapassará 12 (doze) meses, não será concedido 
reajuste de preços. 

 

1.6- O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na Proposta 
Comercial. 

 

1.7 - O vencedor deverá manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo 
comunicar o Setor de Compras acerca de qualquer alteração. 

 

CLÁUSULA V - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

1. O Detentor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste Contrato. 
 

2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação e emissão da Ordem de Compra pelo órgão 
solicitante. 

 

3. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra, deverá realizar a entrega conforme 
estipulado nesta última. 

 

4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste edital obriga a licitante vencedora a substituir o 
produto após a notificação/comunicação, arcando única e exclusivamente com todos os custos e ônus 
(independente de sua natureza sem prejuízo da aplicação das medidas legais/editalícias/contratuais aplicáveis à 
espécie. 

 

CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 

a) Cumprir todas as disposições constantes do Edital de Pregão Presencial n.º 037/2021 e anexos; 
 

b) Assumir a responsabilidade pelos ônus e encargos (inclusive os fiscais) resultantes da adjudicação de cada 

fornecimento desta Licitação; 
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c) Manter durante o prazo de vigência do Contrato s as condições de habilitação e qualificação que lhe foram 

exigidas na licitação (inclusive o preço); 
 

d) Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos materiais, até o local de prestação dos serviços; 
 

e) Manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo comunicar ao Setor de Fazenda 

acerca de qualquer alteração; 
 

f) Cada levantamento, nivelamento, projeto ou relatório executado deverá ser entregue em 04 (quatro) jogos de 

cópias em mídia gráfica (papel) e uma cópia em meio digital (CD ou e-mail) contendo o ofício de 

encaminhamento dos trabalhos que deverá indicar todos os documentos que compõe o serviço realizado.  

 

Obs: todo trabalho realizado sempre apresentar monografia no mínimo de dois marcos de 

concreto com coordenadas georrefenciadas e altimetria e ART. (Anotação de Responsabilidade 

Técnica); 
 

g) A licitante vencedora deverá possuir todos os aparelhos, como estação total ou receptor de GPS RTK ou pós 

devem obedecer as normas técnicas brasileiras; 
 

h) Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. Assumir a responsabilidade de 

ordem administrativa, cívil e penal, por atos ou omissões que causem dano a administração. Prestar os 

esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

todas as exigências do Registro de Imóveis ou reclamação de um confrontante que não está de acordo com 

as medidas; 
 

i) Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento de trabalhos considerando casos de 

simultaneidade de ações e solicitações a serem realizadas; 
 

j) Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execução dos serviços, bem como sua 

mobilização e desmobilização; 
 

k) Contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para a execução dos serviços, em seu 

nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, 

assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, única empregadora; 
 

l) Providenciar transporte, alimentação e hospedagem dos seus empregados às suas expensas, bem como 

guarda e/ou vigilância dos equipamentos utilizados; 
 

m) Atender rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 
 

n) Proporcionar e fiscalizar os funcionários quanto à utilização de uniformes, acessórios e equipamentos de 

segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigentes; 
 

o) Adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos 

quais será inteiramente responsável; 
 

p) Responsabilizar-se por quaisquer casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência e apresentar à 

fiscalização para que seja feita, por esta, a sua definição e determinação; 
 

q) Permitir e facilitar a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Projetos a inspeção ao local dos serviços 

em qualquer dia e hora, prestando as informações e esclarecimentos necessários, relacionados com os 
serviços contratados; 

 

r) Executar os serviços em obediência às prescrições das Normas Técnicas da ABNT; 
 

s) Fornecer o objeto com ótima qualidade e dentro dos padrões exigidos neste edital e legislação aplicável à 

espécie. 
 

CLAÚSULA VII - OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS  
 

a) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 
 

b) Rejeitar no todo ou em parte os serviços que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital; 
 

c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade observada na prestação dos serviços, objeto 

do contrato; 
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d) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste instrumento/editais/anexos, o que não 

exime a Contratada, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total responsabilidade, inclusive perante 

quaisquer terceiros; 

 

e) Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção; 

 

f) Aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto. 

Fica responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante neste Termo de Referência, o servidor 
Ronan Marcio da Silva, ou na ausência/impedimento, os substitutos posteriormente designados. 

 

CLÁUSULA VIII - PENALIDADES 
 

1 - A recusa injustificada quanto à execução, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas 
para contratação para prestação do serviço, das condições/obrigações impostas por força deste certame, ensejará 
a aplicação das penalidades do edital, anexos e enunciadas no art. 87 e demais da Lei n.º 8.666/1993 e alterações, 
ao critério da Administração. 

 
2 - A recusa injustificada das detentoras deste contrato em retirar a Ordem de Compra no prazo de 03 (três) dias 
úteis contados a partir da convocação implicará na aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor da 
mesma. 

 
3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela Ordem de Compra a Administração poderá 
aplicar à detentora do Contrato as seguintes penalidades (podendo ser aplicadas cumulativamente), sem prejuízo 
das demais sanções legalmente estabelecidas: 

 

a) Advertência por escrito; 

 

b) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do Contrato  por dia de atraso na entrega 

e/ou por dia de atraso na adequação do produto fornecido; 

 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato , devidamente atualizado, pelo não 

cumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato, do Edital e/ou de seus anexos, ou pela 

desistência imotivada da manutenção de sua proposta; 

 

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

observadas as disposições legais; 
 

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

perdurarem os motivos da punição. 

 
3.1 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser rescindida 
unilateralmente, a qualquer tempo, pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Projetos. 

 
4 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a expedição de notificação 
pelo poder público para apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis. 

 
5 - As sanções previstas no Edital e legislação, a critério da Administração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 

 
6 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução do objeto/descumprimento das condições da 
presente Contrato de Registro de Preço ensejadora de cancelamento do Contrato, a critério da Administração, 
consoante o art. 77 da Lei n.º 8.666/1993 e de acordo com o art. 20 do Decreto Federal n.º 7.892/2013. 
7 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão administrativa 
que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é totalmente aceito pela licitante 
vencedora. 

 
8 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora do 
Contrato (situação que a licitante vencedora tem plena ciência e aceita para todos os fins), podendo, entretanto, 
conforme o caso, se processar a cobrança judicial. 
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9 – A falta de pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) mediante regular processo administrativo acarretará ao 
infrator a suspensão do direito de licitar e/ou contratar com a administração pública municipal direta e indireta, 
enquanto perdurar sua inadimplência, independente da instauração de novo processo, até o efetivo cumprimento 
da obrigação. 

 
10 – As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas e/ou 
penais e/ou civis, previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais atinentes à espécie. 

 

CLÁUSULA IX - REEQUILÍBRIO DE PREÇOS 
 

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência 
deste Termo de Contrato. 

 
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos do art. 65, II, alínea “d” da Lei n.º 
8.666/93 e alterações, mas caso a Administração julgar conveniente, poderá optar por cancelar este 
Contrato e iniciar outro processo licitatório. 

 

1.1.1. No caso de iniciativa da empresa contratada, o requerimento de manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro deverá ser protocolado na Central de Protocolos, 
endereçado ao Setor de Licitações, devidamente fundamentado, acompanhado dos 
documentos fiscais ou equivalentes (da época da proposta e da data do pedido) e 
planilha de custos que comprovem o efetivo aumento no preço, condicionada à análise 
pela Administração.  

1.1.2. Havendo análise favorável do pleito, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro 
será concedida a empresa a partir da data do protocolo do pedido. 

 

1.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 
convocados pela Comissão Permanente de Licitações para alteração, por aditamento, do preço do 
Contrato. 

 

CLÁUSULA X - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO S 

 
1. O objeto deste Termo de Contrato será recebido pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei 
Federal 8.666/1993 e alterações e demais normas pertinentes. 

 

2. A cada fornecimento do objeto será emitido recibo nos termos do art. 73, II, “b”, da Lei n.º 8.666/1993 e 
alterações, por pessoa indicada pela administração. 

 

CLÁUSULA XI - CANCELAMENTO DO CONTRATO S 
 

1. O Termo de Contrato poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração, quando: 

 

1.1 - A detentora não cumprir as obrigações deste Contrato, Edital e anexos; 
 

1.2 - A detentora, injustificadamente, não retirar a Ordem de Compra no prazo estabelecido e/ou a 

Administração não aceitar sua justificativa; 

 

1.3 - A detentora der causa ao cancelamento do Contrato ; 

 

1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste 

contrato, no Edital e seus anexos; 

 

1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

1.6 - Por razões de interesse público, demonstradas e justificadas pela Administração. 



 
CNPJ: 29.138.385/0001-30 

Email: licitacao@paraibadosul.rj.gov.br 

 

Processo Administrativo nº 2021/4/4889 PROCESSO LicitatórioNº 040/2021 Pregão Presencial nº 037/2021 

Data de Julgamento: 05/08/2021 Horário: 10:00 horas 
Local: Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, 

Paraíba do Sul/RJ. 
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2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos acima será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 
termo de contrato. 

 
3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação. 

 
4. O Termo de Contrato poderá ser cancelada pelas detentoras quando, mediante solicitação por escrito, 
comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências deste Termo de Contrato. 

 
5. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 
VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA XII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. Integram este Termo de Contrato referente ao  Edital  n.º 040/2021 e as propostas das empresas classificadas 
no certame supranumerado, sendo que as obrigações, responsabilidades, prazos e demais condições contidas em 
uma e omitidas em outras são consideradas existentes e válidas para todos os fins. 

 

2. Fica eleito o foro da Comarca de Paraíba do Sul/RJ para dirimir quaisquer questões da presente Contrato.  
3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, alterações e demais normas 
aplicáveis. 
 

Paraíba do Sul - RJ, __ de __________ de 2021. 
 

 

 

PREFEITURA MUICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 

EMPRESA 

REPRESENTANTE 

CARGO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) ____________________________________________________ 

 

 

2) ____________________________________________________ 
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