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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.350/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé torna público que se acha aberta a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 
 
O edital poderá ser obtido via internet através dos sites www.tremembe.sp.gov.br ou 

www.bbmnet.com.br gratuitamente. 

 

Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 

3.293, de 05 de dezembro de 2007, Decreto Municipal nº 3.089 de 07, de dezembro de 2005, e Decreto 

Municipal nº 4.762, de 19 de junho de 2015. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR VALOR UNITÁRIO. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 de Abril de 2016.  
 
HORÁRIO DE INÍCIO: 08:30 horas. 

 
DA SESSÃO: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de 

Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. A sessão será conduzida por 

Pregoeiro(a), auxiliado por Equipe de Apoio, designados em Portaria constante do Processo em epígrafe, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” 

constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnet.com.br). 

 
ESCLARECIMENTOS: Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, Rua 7 de Setembro, 701, Centro - CEP 12120-000, e-mail: 

pregao@tremembe.sp.gov.br ou através do telefax (12) 3607-1000 ramal 1009/1060. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento 

convocatório, devendo o interessado observar as datas e os horários limites previstos no presente edital 

para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 

 
Integram este Edital os anexos: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;  

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE OS PROPRIETÁRIOS NENHUM TITULAR DE 

MANDATO ELETIVO;  

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO VIII – MINUTA CONTRATUAL 

ANEXO IX - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. 

 
1- CONSIDERAÇÃO INICIAL 

 
1.1 - O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas 

condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e atualizações posteriores. 
 
2- PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 
 2.2 - Não será permitida a participação de empresas: 

2.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem 
no País. 

2.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município da Estância Turística 
de Tremembé. 

2.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal. 

2.2.4. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou 
ocupante de cargo comissionado na Administração Pública do Município da Estância Turística de 
Tremembé. 

2.2.5. Estejam constituídas sob a forma de consórcio. 
2.2.6. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 

2.3 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.  

  2.4 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.  

2.5 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo 

número: São Paulo-SP: (11) 2565-4555 Curitiba-PR: (41) 3320-7800, Porto Alegre-RS (51) 3216-3700, 

Fortaleza-CE (85) 4012-7554, Goiânia-GO (62) 3225-7497, Campo Grande (67) 3341-8888, Uberlândia-MG, 

(34) 3212-1433 através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 

mercadorias vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnet.com.br, 

acesso “corretoras”. 

 
3 - CREDENCIAMENTO 

3.1- O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 

diretamente no site da Bolsa ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de 

Mercadorias por ele indicada, junto à respectiva CRO – Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira 

de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.  

3.2 - A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 

do licitante, até o limite de horário previsto no edital.  
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3.3 - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 

Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos 

recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do 

artigo 5.º, inciso III, da Lei n.º 10.520/2002. 

 3.4 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através de 

instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 

corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou pelo próprio site da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e 

operações no site: www.bbmnet.com.br.  

  3.5 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de 

corretora contratada para representá-lo, ou diretamente pelo site da Bolsa, que deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital.  

  3.6 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 

privativa.  

  3.7 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias. 

  3.8 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de Mercadorias 

a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

  3.9 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 3.10 - A(s) Microempresa(s) ou Empresa(s) de Pequeno Porte, deverá(ão) declarar, no ato do 

envio de sua proposta no Sistema Eletrônico, em campo próprio do Sistema, que atendem os requisitos 

do Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei 

Complementar.  

  3.11 - Em atendimento ao disposto no capítulo V da lei complementar n.º 123/2006, serão 

observados os seguintes procedimentos:  

   3.11.1 - Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertado 

por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior 

à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:  

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será 

convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, 

no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior 

aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;  

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido, o sistema 

realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”, serão 

convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito;  
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   3.11.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 3.11.1, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que 

atenda aos requisitos de habilitação. 

 
4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 1 – Proposta Comercial 
Pregão eletrônico nº. 31/2016 

Denominação da empresa: 
CNPJ: 

 

Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 
Pregão eletrônico nº 31/2016 

Denominação da empresa: 
CNPJ: 

 

O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

4.2 - O Licitante deverá apresentar Proposta de preços de acordo com as especificações 

constantes do Anexo I do Edital, sendo obrigatório a informação da Marca do objeto ofertado, a não 

inserção das especificações, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação 

suficiente para classificação da proposta;  

4.3 - Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  

4.4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 

4.5 - O preço ofertado é fixo e irreajustável, e nele deverão estar inclusos todos os custos e 

demais despesas e encargos inerentes ao serviço de coleta até o destino final. 

4.6 - Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o licitante 

apresentar proposta somente para o(s) item(ns) de seu interesse; 

 

5 - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 

da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

5.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;  

5.3 - O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

5.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar;  
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5.5 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço observada a redução mínima de R$ 0,01 (um centavo de real).  

5.6 - Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances; 

5.7 - Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão 

aceitos pedidos de desclassificação do licitante para o item alegando como motivo “erro de cotação” ou 

qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de 

aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, 

razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante; 

5.8 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes;  

5.9 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 

retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

5.10 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) ou e-mail divulgando data e 

hora da reabertura da sessão;  

5.11 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja, se 

um participante oferecer lances nos minutos finais (2 min. 30 s.), o sistema prorroga automaticamente o 

fechamento por mais alguns minutos, informando o “Dou-lhe uma”. Se ninguém der outro lance, o 

sistema informa “Dou-lhe duas”, em seguida a negociação é fechada. Entretanto, se algum licitante der 

um lance após o “Dou-lhe uma” ou “Dou-lhe duas”, o sistema é novamente reiniciado, assim como sua 

contagem. A negociação só é encerrada quando ninguém mais oferecer lances nos minutos finais. Iniciada 

a fase de fechamento de lances, os licitantes serão avisados via chat;  

5.12 - O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após 

o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro 

acerca da aceitação do lance de menor valor;  

5.13 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os art. 44 e 45 da LC 123/2006, o 

Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da ME/EPP. Após o desempate, poderá o 

Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso não atinja o valor de referência definido pela 

administração pública. 

5.14 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender 

às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Aceita e habilitada a licitante, será declarada 

vencedora. 

5.15 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação. 

5.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do(a) 

Pregoeiro(a), será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste 

Edital. 

5.17 – O (a) Pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes 

atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
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5.18 - Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não será 

aceito pedidos de desclassificação do licitante para o lote alegando como motivo “erro de cotação” ou 

qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de 

aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, 

razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante. 

5.19 - As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o retardamento 

da execução de seu objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos 

conforme regra o artigo 7º da lei 10.520/2002.  

5.20 - Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 5.19 os fatos decorrentes de “caso 

fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantida a defesa prévia.  

 

6. DA PROPOSTA ESCRITA 

6.1 - A Empresa vencedora, deverá enviar a Proposta (ANEXO V), com os valores oferecidos após 

a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante 

Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, 

endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, data e assinatura do 

Representante Legal da proponente, no prazo estipulado no item 7.16, deste Edital;  

6.2 - Indicação de e-mail para envio da Autorização de Fornecimento.  

 

7 – DA HABILITAÇÃO 

7.1 - Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar a documentação contida neste 

edital, como segue: 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

7.3. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante, com validade máxima 

de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua emissão; 

7.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais ou 

cooperativas e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação 

de seus administradores; 

7.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 

sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

7.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

7.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos 

Federais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
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  7.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução conjunta 

SF/PGE 03 de 13/08/2010) por meio da respectiva Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de 

negativa, com prazo de validade em vigor na forma da Lei;  

  7.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da Certidão 

de Regularidade Municipal Mobiliária (notadamente o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN). 

 7.11. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Material (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 7.12. Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante 

a Justiça do Trabalho. 

 

 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 7.13 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do 

domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses; 

 

QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

7.14 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 

(um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.  

7.14.1. Cada atestado deve conter: a) Nome empresarial e dados de identificação da instituição 

emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail); b) Local e data de emissão; c) Nome, cargo e assinatura do 

responsável pela veracidade das informações. 

7.14.2. Caso referidos documentos não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, 

complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais), sem prejuízo de 

eventual diligência nos termos dos itens 7.23, 7.27 e 14.3 deste Edital. 

  

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

  7.15 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. (Anexo IV). 

7.16 – A atividade para coleta de resíduos está sujeita a Cadastro junto à Vigilância Sanitária, 

conforme Portaria CVS n° 04 de março de 2011. Portanto, referente a este órgão, a empresa deve possuir 

o CEVS (Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária), expedido pelo município onde a empresa está 

instalada. 

  

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.17 - Os documentos relativos à habilitação da licitante detentora da melhor oferta e a proposta 

para fornecimento ajustada ao último lance deverão ser encaminhados, no prazo máximo de 02 (duas) 

horas, contados do encerramento da sessão pública virtual para o e-mail pregao@tremembe.sp.gov.br e 

entregues no prazo máximo de 03 (três) dias úteis em originais ou cópias autenticadas no seguinte 

endereço: Paço Municipal Vereador Renato Vargas - A/C Pregoeiro - Rua 7 de Setembro, 701, Centro - CEP 

12120-000. 
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7.18 - Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado, 

será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo para manifestação de intenção de 

interposição de recurso.  

 7.19 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido, 

acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

7.20 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 

aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

7.21 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas; 

7.22 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 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; 

7.23 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do 

licitante; 

7.24 - o(a) Pregoeiro(a) ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos 

órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio 

eletrônico; 

 7.25 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

  7.26 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de cinco dias úteis, a contar da sessão eletrônica, prorrogáveis por igual período, a critério desta 

Prefeitura Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

  7.27 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à 

convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 

licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02; 

 7.28 - Antes da emissão da nota de empenho, a PREFEITURA poderá realizar diligência/visita 

técnica, a fim de se comprovar a veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) pela 

LICITANTE vencedora do certame, quando, poderá ser requerida cópia do(s) contrato(s), nota(s) fiscal(is) 

ou qualquer outro documento que comprove inequivocadamente que o objeto apresentado no(s) 

atestado(s) foi(ram) efetivamente cumprido(s). 

 

8 -DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

 8.1.1 - A petição será encaminhada à Autoridade Competente pelo certame, aos cuidados 

do(a) Pregoeiro(a). 

 8.1.2 – Resposta à petição será dada no prazo de 01 (um) dia útil. 

8.2 - Eventual impugnação deverá ser protocolada no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 

da Estância Turística de Tremembé, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 701, Centro, Estado de São 

Paulo.  
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8.2.1 - Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ficando a validade do 

procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 

8.2.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 

designada nova data para a realização deste certame. 

8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

8.4 - As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 

estritamente informal. 

8.5 - Dos atos do(a) Pregoeiro(a) cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 

própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se 

então o prazo de três dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta 

Prefeitura Municipal para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr 

no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

8.5.1- Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a 

sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente; 

8.5.2- O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

8.5.3- As contra-razões de recurso devem ser protocolados no setor de Protocolo da 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 701, 

Centro, Estado de São Paulo, CEP 12.120-000, dirigidos ao Prefeito Municipal.  

8.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 

proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à autoridade competente 

homologar o certame. 

8.7 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) 

mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de homologação do certame. 

 

9 – DO CONTRATO 

9.1 As partes formalizarão contrato, conforme minuta constante do Anexo VIII. 

 

10- DA ORDEM DE SERVIÇOS 

 10.1 Os serviços iniciar-se-á mediante emissão e Autorização de Fornecimento e Ordem de 

Serviço, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. 

10.2 - A Autorização de Fornecimento será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail 

informado na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual 

alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta comercial. 

10.3 - O licitante que convocado recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da 

Autorização de Fornecimento no prazo de 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções 

previstas pela inexecução do ajuste. 

10.4 - O prazo máximo para início efetivo da locação será de até 03 (três) dias contados da 

confirmação do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

10.5- O fiscal do contrato será o responsável pelo atesto e conferência da respectiva nota fiscal 

eletrônica podendo, se for o caso, recusá-la parcialmente ou totalmente,caso a mesma apresente 

discrepância ou não atenda às especificações descritas no termo de referência. 

 

11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes da contratação futura onerarão os seguintes recursos orçamentários e 

financeiros:   

09.03.10.301.0061.2.061.339039.01.310000 001 618;  

09.04.10.301.0063.2.063.339039.01.310000 001 629; 

09.04.10.302.0064.2.064.339039.01.310000 001 653; 

 

12 - FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da respectiva 

nota fiscal eletrônica, por meio de depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada. A nota 

fiscal eletrônica poderá ser encaminhada para o e-mail a ser indicado na respectiva Autorização de 

Fornecimento, ou outro, conforme orientações do fiscal do contrato.  

12.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal eletrônica, será 

imediatamente solicitado ao contratado a pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta 

Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

12.2.1- Caso a contratada não apresente a regularização no prazo estipulado, o prazo 

para pagamento será recontado, a partir da data da sua efetiva apresentação. 

 

13 - SANÇÕES 

  13.1 - Quem, convocado dentro prazo de validade da sua proposta, recusar-se a receber a 

respectiva Autorização de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às 

sanções previstas no artigo 7° da Lei Federal n°10.520/02. 

13.2 – O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato ou termo equivalente caracterizam 

descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo 

CONTRATANTE: 

 13.2.1 – Advertência por escrito; 

 13.2.2 – Multa, conforme limites: 

 a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento não realizado; 

 b) 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

recusa do adjudicatário em reparar as irregularidades detectadas na execução contratual; 

 c) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao 

uso a que é destinado, ou diminuam – lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 

13.3 – São consideradas situações caracterizadas de descumprimentos total ou parcial das 

obrigações contratuais: 

 13.3.1 – Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 

prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

 13.3.2 – Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de 

serviços ou de suas parcelas; 

 13.3.3 - Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública do Município da Estância Turística de Tremembé; 

 13.3.4 – utilizar veiculo para transporte, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 

para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

 13.3.5 – alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
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13.4 – A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no 

item 13.1 e 13.2. 

13.5 – A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente 

devidos pela CONTRATADA. 

13.6 – A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando- se a 

ampla defesa e o contraditório de acordo com disposto na Lei n°8.666/93. 

13.7 – Em caso de possível atraso na entrega na prestação do serviço por fato superveniente à 

vontade da Contratada, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data 

final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo do serviço por, no máximo, 

mais 5 (cinco) dias úteis. 

 13.8 – A notificação para o recolhimento das multas previstas nos itens 13.2 e 13.3 será feita na 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (DOE-SP) e no Diário Oficial do Município e, enquanto este não 

circular, em órgão de imprensa regional, constando o valor, o prazo e o local para o devido recolhimento, 

ressalvado o direito de defesa do licitante. 

  13.8.1 – O não recolhimento das multas previstas incorrerá na inscrição do débito em 

Dívida Ativa do Município. 

 

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 

de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

14.2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.3 – O (A) Pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros 

puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 

vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

14.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

14.5 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

14.6 - As decisões e demais atos referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 

aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 

publicação conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e, acessoriamente, no sítio internet da Prefeitura 

Municipal da Estância Turística de Tremembé, no endereço <http://www.tremembe.sp.gov.br>, link 

<licitações>. 

14.7 - Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações 

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega 

dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.  

14.8 - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  
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14.9 - 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.  

14.10 - A homologação do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo (DOE-SP), Executivo I, Seção Diário dos Municípios. 

 14.11 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

14.12 - Os casos omissos neste Edital, poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 

legislação pertinente. 

14.13 - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente deste instrumento é o Foro da 

Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

Estância Turística de Tremembé, 23 de Março de 2016. 

 

 

 

 

 

Marcelo Vaqueli 

Prefeito   
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2016  

 PROCESSO INTERNO N° 1.350/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 A prestação de serviços tem por objetivo a coleta, transporte e destinação final de todos os 

resíduos infectantes, provenientes do Pronto Atendimento Municipal, Centro de Saúde; Equipe de 

Saúde da Família; clínicas, consultórios e afins, dentro do município da Estância Turística de 

Tremembé. 

 

2. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:  

O serviço consiste em coletar em veículos apropriados, Resíduo de serviço de saúde que por 

sua características de maior virulência, infectividade e concentração de patógenos, apresenta risco 

potencial adicional à saúde pública, uma vez por semana em cada Posto, conforme orientação 

repassada pelo funcionário responsável da Secretaria de Saúde. 

Exemplo dos resíduos a ser coletado: resíduos descartados por todas unidades de saúde, farmácias, 

clínicas veterinárias (algodão, seringas, agulhas, restos de remédios, luvas, curativos, sangue 

coagulado, órgãos e tecidos removidos, meios de cultura e animais utilizados em testes, resina 

sintética, carcaça de animal, classificado nos Grupo  A4 e E.   Em função de suas características, 

merece um cuidado especial em seu acondicionamento, manipulação e disposição final, que deve ser 

incinerado. 

3. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS:  

Para realização dos serviços a empresa Contratada deverá utilizar: veículo apropriado, 

balança para pesagem, uniformes; EPI - Equipamento de Proteção Individual (luva, avental, gorro, 

máscara, etc), entre outros, necessários a perfeita execução dos serviços. 

4. HORÁRIO DE TRABALHO:  

O serviço deverá ser realizado uma vez por semana em cada Posto abaixo mencionado, 

conforme Programação da Secretaria de Saúde, de acordo com a necessidade dos serviços. 

5. DOS LOCAIS PARA COLETA:  

5.1. Pronto Atendimento Municipal – Avenida Audrá, 316, centro; 

5.2. ESF I – Rua cachoeira paulista, n° 80 – Parque Nossa Senhora da Glória; 

5.3. ESF II – Rua 06, n° 673  – Jardim Maracaibo; 

5.4. ESF III - Rua Quiririm, n° 110 – Parque Nossa Senhora da Glória; 

5.5. ESF IV – Rua ciriaco Sebastião Borges, n° 28 –Jardim Santana; 

5.6. ESF V – Rua Padre Carlos Henrique Fusão, n° 305 – Vila São Vicente de Paula; 

5.7. ESF VI – Rua Vitoria Regia, n° 572 – Flor do Vale; 

5.8. Almoxarifado da Saúde - Avenida Audra nº 506, Centro; 

5.9. Casa de Repouso – Avenida Marginal, n° 2.365; 

5.10. Centro de Convivência - Rua Monsenhor Bueno nº 91, Centro; 
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5.11. Centro de Observação Animal – Garagem da Prefeitua- avenida  Audrá, n° 506 – centro; 

5.12. Centro de Saúde – Praça da República, n° 361 – centro; 

5.13. Clínica Veterinária Avenida – Rua Antonio Lourenço Xavier, n° 326 – centro; 

5.14. Clínica Veterinária de Tremembé - Avenida Tremembé/Taubaté; 

5.15. Clínica Veterinária Tremembé - Avenida Luiz Gonzaga das Neves, nº 1717 – Caminho Novo; 

5.16. Consultório / Dr. Luiz Antonio Manfredini - Rua Sete de Setembro, nº 254 – Centro; 

5.17. Consultório / Drª Alice Q. Yamakawa - Rua Souza Ribeiro, nº 101 – Centro; 

5.18. Consultório / Drª Bernadete G. Brito -  Rua Irito N. Barbosa, nº 31 – Jardim Santana; 

5.19. Consultório / Drª Giseli T. Queiroz - Rua Benedito Guilherme, nº 274 – Centro; 

5.20. Consultório / Drª Miriam Santos - Rua Sete de Setembro, nº 208 – Centro; 

5.21. Consultório / Drª Renata Beatriz - Travessa da Liberdade, nº 80 – Centro; 

5.22. Consultório / Drª Renata P. Maziuro - Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 354 – Centro; 

5.23. Consultório / Drª Elisa Antunesl-Rua Jose Inocencio Monteiro n 150- Centro- Tremembé;  

5.24. Consultório / Drª Silvia Ribeiro Ito - Rua Souza Ribeiro, nº 117 – Centro; 

5.25. Consultório Dentário - Avenida Tremembé, nº 189 – Parque Nossa Senhora da Glória; 

5.26. Consultório Odontológico - Rua Osório Fernandes de Toledo, nº 54 – Jardim Bom Jesus; 

5.27. Consultório Odontológico São Francisco de Assis - Rua Sete de Setembro, nº 708 – Centro; 

5.28. Denise Rangel do Amaral Nasser - Rua São Francisco, nº 177 – Centro; 

5.29. Drogaria 13 de Maio - Avenida Tremembé, nº 453 – Parque Nossa Senhora da Glória; 

5.30. Drogaria Eucalipto - Rua Henrique V. Salgado, nº 152 – Parque Nossa Senhora da Glória; 

5.31. Drogaria Santa Edwirges - Rua Açucenas, nº 27 – Flor do Vale; 

5.32. Farma-Conde - Rua Bom Jesus, nº   – Centro; 

5.33. Farma-Ge - Praça Geraldo Costa, nº 13 – Centro; 

5.34. Farma Vale - Praça Geraldo Costa – Centro; 

5.35. Farmácia de Manipulação Princípio Ativo - Travessa Moisés Cássio Moreira, nº 59; 

5.36. Laboratório Sace - Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 334 – Centro; 

5.37. Maria Antonia Pereira - Rua Costa Cabral, nº 446 – Centro; 

5.38. Sandra R. Alves Gianini - Rua Bom Jesus, nº 240 – Centro; 

5.39. SOESP - Rua Major Zanini, nº 391 – Centro; 

5.40. UBS Kanegae - Fazenda Kanegae, s/nº - Rio Verde; 

5.41. Vanessa Tirelli Dias - Rua Nossa Senhora da Glória, nº 228 - sala 4. 

5.42. Consultório odontológico Drª Lucyane Guimarães- Rua Aníbal Ortiz Pato, nº 306-Jardim Santana 

5.43. Devinho TATOO STUDIO- Travessa Carlos Freitas, Nº 355-Centro –Tremembé. 

5.44. ED TATOO DE TATUAGEM-rua Lindolfo de Mattos, nº 104-Centro-Tremembé. 

5.45. Oral Clin- Rua Sete de Setembro, nº 499- Centro-Tremembé. 

5.46. Clinica Veterinaria, Cantinho do cão-Centro-Tremembé.  

 

6. DA QUANTIDADE ESTIMADA: 

6.1. Pronto Atendimento Municipal – 6.000 Kg/ ano; 

6.2. Equipe de Saúde da Família (ESF) – 3.000 Kg./ ano; 

6.3. Demais Unidades (clínicas, penitenciárias, e outros) – 16.000 Kg./ ano 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: Os serviços serão medidos de acordo com a coleta efetivamente realizada, 

sendo que a pesagem do veículo e do material infectante deverá ser feita pela empresa Contratada, 

devidamente acompanhada por um fiscal da Prefeitura Municipal. 

 

8. DA DESTINAÇÃO FINAL: O material recolhido deverá ser conduzido ao local de responsabilidade da 

Contratada para ser incinerado. 
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Secretario de saúde  

 

ANEXO II  

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2016  

 PROCESSO INTERNO N° 1.350/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS INFECTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

Eu _______________(nome completo), RG nº _______, representante legal da 

___________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____________, DECLARO, 

sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação 

previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 31/2016, realizado pela Prefeitura 

Municipal da Estância Turística de Tremembé, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação 

neste certame. 

 

 

Cidade, _____ de ________ de 2016 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2016 

PROCESSO INTERNO N° 1.350/2016 

ANEXO III  

MODELO DE PROPOSTA E DECLARAÇÃO DE ACORDO 

 

DENOMINAÇÃO DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
CEP: FONE: FAX: 
E-MAIL: CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
E-MAIL INSTITUCIONAL:  E-MAIL PESSOAL: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES. 

KG 30.000,00 
  

 

Valor total: R$ 

______________________________________________________________________________ 

(______________________________________________________________________________ ). 

(Ocorrendo discrepância entre os valores, numérico e por extenso, prevalecerão os por extenso). 

 

1) Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias, após a emissão do Documento Fiscal. 

 

2) Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura dos envelopes 

“Proposta”. 

 

“Declaramos estar de pleno acordo com as normas deste edital de Pregão, bem como cientes quanto aos 

termos da Lei Federal nº 10.520/02, com suas posteriores alterações e que tomamos ciência de todos os 

documentos e informações referentes a este procedimento licitatório, em especial as especificações dos 

materiais ora licitados.” 

 

NOME: 

CARGO: 

ASSINATURA: 

LOCAL E DATA: 
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ANEXO III  

MODELO DE PROPOSTA E DECLARAÇÃO DE ACORDO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2016  

 PROCESSO INTERNO N° 1.350/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, para os devidos fins, estar ciente de todo o teor constante do presente edital, anexos e minuta 

de contrato, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação neste estabelecidos, conforme art. 4º, 

inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.  

 

NOME / RAZÃO SOCIAL: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Representante Legal: __________________________________________, RG _________________, CPF 

______________________, cargo que ocupa __________________________________ 

 

Cidade, _____ de ________ de 2016 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2016  

 PROCESSO INTERNO N° 1.350/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no 

presente certame, ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores, na forma do art. 32, § 

2º da Lei Federal nº 8666/93 e alterações. 

 

Cidade, _____ de ________ de 2016 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO V  

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2016  

 PROCESSO INTERNO N° 1.350/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

___________________________ , inscrita no CNPJ nº _____________________, por intermédio de seu 

representante legal (procuração anexa), Sr. (a) _________________, portador do RG nº 

______________________ e CPF nº ________________________,  

DECLARA, para os devidos fins do disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal, acrescido pela 

Lei Federal nº 9854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e (assinalar com “X” conforme o caso):  

( ) não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,  

( ) emprega menor, a partir de l4 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  

 

 

Cidade, _____ de ________ de 2016 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VI  

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE OS PROPRIETÁRIOS NENHUM TITULAR DE MANDATO 

ELETIVO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2016  

 PROCESSO INTERNO N° 1.350/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARA, para os devidos fins que não possui entre os proprietários nenhum titular de mandato eletivo 

no âmbito da Administração Pública Municipal de Tremembé. 

 

Cidade, _____ de ________ de 2016 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2016  

 PROCESSO INTERNO N° 1.350/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

________________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, não havendo o 

desenquadramento de sua condição no decorrer do último mês, não tendo a mesma incorrido em 

nenhuma das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123/2006, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no presente 

procedimento licitatório. 

 

Cidade, _____ de ________ de 2016 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VIII 

MINUTA CONTRATUAL 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ E A 
........................ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS INFECTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
CONTRATO Nº ............. /2016. 
VALOR: R$ ............................ 
PRAZO: 12 (DOZE) MESES. 

PROC. INTERNO N° 1.350/2016. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2016. 

DAS PARTES 

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, com sede na Rua Sete de setembro nº 701, centro, inscrito no CNPJ sob nº 

46.638.714/0001-20, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Vaqueli, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.044.364-1-SSP/SP e Inscrito no CPF nº 

103.921.948-99, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa 

....................................., inscrita no CNPJ sob nº .................................. e Inscrição Estadual nº 

..........................., estabelecida no Município de ...................., na .................... nº ............., 

......................., neste ato representada por ......................, Sr. ..................., portador da Cédula de 

Identidade RG nº ................................... e inscrito no CPF sob nº ....................., residente e domiciliado 

na ........................................ nº .........., ................, CEP ...................., no município de ..................., 

Estado de ........................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e 

contratado o que segue:  

 

1 -  DO OBJETO CONTRATUAL  

1.1. Constitui objeto do presente instrumento contratual a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos infectantes, para atendimento da secretaria 
de saúde, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. 
1.2. Os seguintes documentos são considerados partes integrantes deste contrato: 

a) Edital do Pregão Presencial nº 31/16 e seus anexos; 

b) Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA em ___ de ___________ de 2016; 

c) Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, realizada em ..../.... /2016. 

 

2 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. São obrigações da CONTRATADA: 

2.1.1.Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, bem como pelo 

fornecimento de materiais, nos termos do edital e da legislação vigente; 

2.1.2. Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas quando da realização 

dos serviços que são de sua inteira responsabilidade, respondendo em seu próprio nome perante os 

órgãos fiscalizadores; 

2.1.3 Designar, por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Serviço, preposto que tenha 

poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato, informando, pelo 

menos, o nome, função, telefone comercial e e-mail do mesmo; 
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 2.1.4 Acatar as orientações da contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

  2.1.5. Executar fielmente este contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e 
normas estabelecidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no andamento 
da contratante;  

 2.1.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do 
contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a contratante, não implicando a atividade da 
fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade;  

 2.1.7. A contratada se obriga a manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto 
sigilo sobre quaisquer dados e informações acerca de que venha a tomar conhecimento ou ter 
acesso, ou que venham a ser a ela confiados, sejam relacionados ou não com a execução dos serviços 
dispostos no objeto deste contrato.  

 2.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação. 
Assim, sempre que expirar a validade e, durante a vigência do contrato, a contratada ficará obrigada 
a renovar todos os documentos referentes à sua habilitação e qualificação técnica. Conforme 
disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei Federal nº. 8.666/93.  

 2.1.9. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente apresentar “declaração de 
conhecimento das condições locais”. 

 2.1.10. Entregar os serviços totalmente concluídos, sem que a contratante tenha a 
necessidade de realizar serviços secundários ou de complementação;  

 2.1.11. Reavaliar os serviços, e corrigir aqueles que porventura apresentarem problemas de 
qualidade; 

 2.1.12. Caso a empresa se recuse à refazer os serviços nos termos deste Edital, a 
contratante se resguarda o direito de aplicar quaisquer das sanções previstas no contrato.  

 2.1.13. Comunicar de imediato à secretaria de saúde, a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa atrasar ou impedir a realização normal dos serviços, em parte ou no todo, 
indicando, quando for o caso, as medidas para corrigir a situação;  

 2.1.14. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
os materiais, ferramentas e acessórios para execução dos serviços. 

 2.1.15. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus 
empregados, sem repasse de qualquer ônus à contratante, para que não haja interrupções dos 
serviços prestados.  

 2.1.16. Utilizar veículos especializados, identificados com a simbologia do resíduo a ser 
recolhido, equipados com kits de segurança. 

 2.1.17. Realizar a pesagem no local onde os resíduos estão armazenados e informar as 
quantidades em quilogramas. 

 2.1.18. Apresentar uma planilha específica de cada coleta devendo esta ser composta pelos 
dados do quantitativo total do mês, e ser repassada ao gestor do contrato juntamente com a nota 
fiscal.  

 2.1.19. Apresentar documento posteriormente a coleta efetuada, onde se encontra descrito 
qual a destinação final para os resíduos tratados. 
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2.2. Caberá à CONTRATANTE: 

2.2.1.Fornecer informações e proporcionar todas as condições necessárias para a perfeita 

execução dos serviços, exceto aquelas definidas como de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA; 

2.2.2. Fiscalizar a execução dos serviços contratados, a fim de verificar se estão sendo observadas 

as especificações e demais requisitos previstos em contrato e no instrumento convocatório, podendo, 

para isso, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação 

periódica; 

2.2.3. Orientar e discutir em conjunto as alterações que se fizeram necessárias na forma de 

prestação dos serviços, podendo alterar, incluir ou excluir os locais da coleta. 

2.2.4. Indicar formalmente o servidor responsável pela fiscalização dos serviços; e 

2.2.5. Constatada a regularidade dos procedimentos, liberar o pagamento pela prestação dos 

serviços. 

3 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
3.1. O objeto do presente contrato será recebido mediante inspeção dos serviços e conseqüente 

aceitação pelo Fiscal do Contrato, designado pela Contratante, desde que atendidas todas as 

especificações do edital de licitação e seus anexos. 

 

4 -  DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Pela prestação do(s) serviço(s) mencionados na cláusula 1ª, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

o valor global de R$ .................... (.......................................).  

4.1.1. A CONTRATADA fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total inicial 

atualizado da proposta. 

4.2. Os pagamentos serão efetuados em parcelas, conforme termo de referência, de R$ ... (...), no prazo 

de até 30(trinta) dias corridos, à vista de nota fiscal/fatura apresentada e atestada pelo Fiscal do 

Contrato. 

4.2.1. A nota fiscal/fatura encaminhada pela contratada deve estar devidamente discriminada, de 

forma a permitir o cumprimento das exigências legais, inclusive no que se refere às retenções tributárias, 

sendo obrigatória a apresentação da seguinte documentação complementar: 

4.2.2. Comprovação do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (INSS e FGTS), 

referentes à última nota fiscal/fatura, compatível com os empregados utilizados na execução do contrato, 

nominalmente identificados e com a indicação das respectivas funções; 

4.2.3. Comprovação de regularidade fiscal, através da apresentação dos documentos 

relacionados no item 7.24 do edital;  

4.2.4. No caso de devolução da nota fiscal/fatura, por sua inexatidão ou da dependência de carta 

corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 4.2 será contado da data de 

entrega da referida correção. 

4.3. O preço contratado não sofrerá qualquer alteração, salvo hipótese legal, durante o período de 

12(doze) meses de vigência. 

4.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses de vigência do contrato e sendo o mesmo prorrogado, 

poderá ser reajustado o preço mensal, observada a variação do IPCA-IBGE apurada no período. 

4.4. O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal nº 8666/93. 

4.5. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA. 

4.6. No preço deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas que, direta ou indiretamente, 

estejam relacionadas com a execução do objeto desta contratação. 
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4.7. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo 

será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou 

reajuste. 

4.8. No caso do CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente pelo 

índice econômico oficial. 

5- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1  Os serviços serão executado de forma indireta na modalidade de empreitada por preço global. 

 

6 - DO PRAZO CONTRATUAL 

6.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do 

art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

7 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

7.1. As despesas decorrentes da contratação futura para os meses iniciais onerarão, no presente 
exercício, os recursos orçamentários abaixo relacionados, ficando os demais reservados para o exercício 
financeiro de 2016, conforme aprovação futura da Lei Orçamentária Anual (LOA 2017): 
 

8 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1. O presente instrumento contratual poderá ser rescindido quando ocorrer a inexecução total ou 

parcial de qualquer de suas cláusulas, nos termos do art. 77 e art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

cabendo à parte causadora da situação arcar com todas as responsabilidades administrativas, cíveis e 

criminais. 

9 - DAS SANÇÕES 

9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor 

da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, 

na seguinte proporção: 

9.1.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 

9.1.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 

45º (quadragésimo quinto) dia de atraso. 

9.1.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial 

da obrigação assumida. 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes 

penalidades: 

9.2.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

9.2.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo 

fim. 

9.3. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal 

nº 8.666/93. 

9.3.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 

inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a 

contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 

9.3.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 

contratada devidamente corrigido pelo índice oficial do Município. 

9.4. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data de seu 

efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Tremembé dentro de 03(três) dias 

úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial. 
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10 - DO SUPORTE LEGAL 

10.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:  

 10.1.1. Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/02; 

 10.1.2. Constituição Federal;  

 10.1.3. Constituição do Estado de São Paulo; 

 10.1.4. Lei Orgânica Municipal; 

 10.1.5. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93; e 

 10.1.6. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os princípios 

gerais de Direito. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Não será permitido o início do(s) serviço(s) sem que a CONTRATANTE emita, previamente, a 

respectiva Ordem de Serviço. 

11.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como outros 

dispositivos legais previstos na aludida lei. 

11.3. Para os casos omissos neste contrato, prevalecerão as condições e exigências da respectiva licitação 

e demais disposições em vigor. 

11.4. É vedada a subcontratação deste contrato. 

11.5. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral do objeto deste contrato, 

sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, 

quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte. 

11.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão apreciados pelo 

Prefeito Municipal de Tremembé, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou profissionais que se 

fizerem necessários. 

11.7. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os documentos 

eventualmente anexados. 

12 - DO FORO 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Contratante, para dirimir quaisquer questões suscitadas na 

execução deste contrato e não resolvidas administrativamente. 

Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Tremembé/SP, ... de ............................. de 2016. 

 

Marcelo Vaqueli 
Prefeito Municipal 

Contratante 
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ANEXO IX 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ 
CONTRATADA: 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES. 
 
ADVOGADO(S): MARCO ANTONIO QUEIROZ MOREIRA 
                           MEIRE XAVIER SIMÃO 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES 
e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se 
for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo,serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 
709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
 
LOCAL E DATA:______________________________________________________________ 
 
CONTRATANTE 
 
NOME E CARGO:_______________________________________________________________ 
E-MAIL INSTITUCIONAL:___________________________________________________________ 
E-MAIL PESSOAL:_______________________________________________________________ 
ASSINATURA:__________________________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA 
 
NOME E CARGO:_______________________________________________________________ 
E-MAIL INSTITUCIONAL: ___________________________________________________________ 
E-MAIL PESSOAL:_______________________________________________________________ 
ASSINATURA:__________________________________________________________________ 
 
(*) FACULTATIVO. INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO 
 

 

 

 

 

 


