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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ torna público para o conhecimento dos 

interessados que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelas normas 

estabelecidas neste Edital. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

DATA DE REALIZAÇÃO: 24 de março de 2020. 

  

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:30 horas 

 

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; da Lei Orgânica do Município, 

da Lei Municipal nº 3.293, de 05 de dezembro de 2007 e do Decreto Municipal nº 3.089, de 07 de 

dezembro de 2005.  

 

A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com auxilio de sua Equipe de Apoio, designados em Portaria 

constante dos autos, na sala da Diretoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 

Tremembé, no piso superior do Paço Municipal, localizado na Rua 7 de Setembro nº 701 – Centro – 

Tremembé, CEP 12.120-000. Encerrado o credenciamento, dar-se-á inicio à fase de lances. 

 

Os ESCLARECIMENTOS deverão ser apresentados junto à Secretaria Adjunta de Administração - 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, no endereço 

especificado para realização da sessão, no e-mail pregao@tremembe.sp.gov.br; 

vania.lemos@tremembe.sp.gov.br ou através do telefone (12) 3607-1000 ramal 1013/1059. 

 

1. CONSIDERAÇÃO INICIAL 

1.1. Trata-se de certame licitatório para Contratação de empresa para prestação de serviço de 

acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva, pelo período 

de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência. 

1.2. Os envelopes contendo “Proposta” e “Documentos para Habilitação” dos interessados, 

apresentados dentro das especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório, 

serão recebidos logo após o credenciamento, na sessão conduzida pelo Pregoeiro com auxilio de sua 

Equipe de Apoio, designados em Portaria constante dos autos. 

1.3. A Administração não se responsabiliza pelo recebimento dos envelopes encaminhados pelos 

CORREIOS.  
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2. DA PARTICIPAÇÃO:  

2.1. Poderá participar deste pregão qualquer empresa do ramo de atividade pertinente ao objeto do 

certame que atender às condições de credenciamento e às exigências de habilitação constantes deste 

Edital.  

2.2. Não será permitida nesta licitação a participação de empresas:  

a) sob concurso de credores, em dissolução, em liquidação ou estrangeiras que não 

funcionarem no país; 

b) suspensas para licitar e contratar com o município da Estância Turística de Tremembé; 

c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 

ou Municipal; 

d) reunidas em consórcio ou sob controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas; 

e) com diretor, sócio, responsável técnico, servidor, empregado ou ocupante de cargo 

comissionado na Administração Pública do município da Estância Turística de Tremembé; 

2.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na presente 

licitação. 

2.4. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital. 

2.5. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

2.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO:  

3.1. Por ocasião da fase de credenciamento das licitantes, será admitido apenas 1 (um) representante 

para cada licitante credenciada, devendo ser apresentada por ele a documentação exigida descrita a 

seguir: 

 3.1.1. Quanto aos representantes: 

  a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de 

sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

  b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes 

específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de 

instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na 

forma estipulada no subitem “a”; 

  c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 

exibindo documento oficial que contenha foto; 

 d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 

defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 

intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o 

preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço. 

 e) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.  
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3.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

   a) DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, que deverá ser feita de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo III deste Edital e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 

(Documentos de Habilitação); 

3.1.3. Quanto às microempresas ou empresas de pequeno porte: 

   a) DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, visando o 

exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 

34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, informando que no decorrer do último mês não houve o 

desenquadramento de sua condição, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações 

previstas no art. 3º, §, 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123, que deverá ser feita de acordo 

com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 

(Proposta) e nº 2 (Habilitação).  

3.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

  

4. DA 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 PRESENCIAL Nº 002/2020 

Denominação da empresa: 

CNPJ: 

 

Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

Denominação da empresa: 

CNPJ: 

 

5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 

5.1. A proposta deverá ser elaborada de acordo com as exigências pertinentes desta licitação, e 

apresentada em uma via, preferencialmente em papel com identificação da licitante, impressa, em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras, borrões e entrelinhas, sem cotações alternativas, devidamente datada e assinada 

pelo representante legal da proponente. 

5.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação 

das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e 

indenizações de qualquer natureza. 

5.3. A proposta deverá conter:  

a) razão social, CNPJ, número do Edital do Pregão, dia da abertura, endereço completo, 

número do telefone e e-mail, bem como os dados pessoais da pessoa habilitada para assinar o 

respectivo Termo de Contrato; 

b) declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todas as despesas 

relacionadas ao serviço, tais como: impostos, taxas, seguros, descontos, frete, bem como quaisquer 
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outras despesas, incidentes sobre o serviço, se houver, não estando embutidos encargos financeiros 

agregados ao seu valor econômico, estando, portanto, ofertado preço à vista; 

c) prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

d) se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 60 (sessenta) dias, independentemente de qualquer outra manifestação; 

5.4. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem 

preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes, sendo consideradas nulas e sem 

nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital.  

5.5. Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao Processo pelo seu prazo de validade, não sendo 

permitida sua retirada ou a desistência por parte do proponente. 

5.6. Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 

cláusulas e condições do presente Edital.  

5.7. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito ao Pregoeiro, 

antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

5.8. A omissão de qualquer despesa necessária a perfeita execução dos serviços será interpretada 

como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega 

das propostas.  

 

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”:  

6.1. O envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, 

os quais dizem respeito a:  

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Os documentos relacionados nas alíneas “b” e “c” deste subitem não precisarão 

constar do envelope “Documentos para Habilitação” se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

  c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

  d) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem; 

  e) Ato Constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

  f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;  

 

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

   a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação 

cadastral atualizada;  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme 

o caso, relativa à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e 

compatível com o objeto contratual;  

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, mediante apresentação da 

certidão de Regularidade Municipal Mobiliária (notadamente o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
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Natureza – ISSQN) relativos ao domicílio ou à sede do proponente. O proponente com filial no 

município de Tremembé deverá apresentar a certidão relativa a esta filial para atendimento do item; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução 

conjunta SF/PGE nº 02 de 09 de maio de 2013) por meio da respectiva Certidão Negativa ou Certidão 

Positiva com Efeito de Negativa, com prazo de validade em vigor na forma da Lei;  

e) Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de São Paulo; 

empresas de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove inequivocamente que as 

mesmas não possuem débito de origem fiscal para com o Estado;  

f) 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 aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS; 

g) Prova de regularidade fiscal (CRF) perante o FGTS, através de certidão em vigor 

expedida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos (Lei 

Federal 8036/90);  

h) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos ou Certidão 

Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT (Lei 12.440 

de 07/07/2011).  

  

6.1.3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte):  

   a) no caso específico de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

deverá ser apresentada declaração informando que no decorrer do último mês não houve o 

desenquadramento de sua condição, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações 

previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 (modelo – 

Anexo VI);  

  b) a falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante, 

entretanto a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na respectiva Lei 

Complementar;  

  c) caso as propostas apresentadas por ME ou EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, 

situação denominada de empate;  

  d) a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta 

no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;  

  e) em caso de ME ou EPP apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (LC 123/06, artigo 45, I);  

  f) em não ocorrendo a contratação da ME ou EPP mais bem classificada, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na Lei Complementar 123/06, na ordem 

classificatória para o exercício do mesmo direito (art. 45, II);  

  g) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME (s) ou EPP (s) no 

intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III);  

h) na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 2º);  
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6.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da licitante, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data de sua expedição.  

b) Para empresas em processo de recuperação judicial, será exigido o Plano de 

Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 

todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste Edital, em atendimento à 

Súmula n° 50 do TCESP. 

 

6.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

  a) 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. 

  b) Cada atestado deve conter: I) Nome empresarial e dados de identificação da 

instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail); II) Local e data de emissão; III) Nome, cargo e 

assinatura do responsável pela veracidade das informações. 

c) Atestado(s) expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado em 

nome da empresa, comprovando a execução dos serviços, com no mínimo 50% (cinqüenta por cento) 

do total do objeto da presente licitação. 

 d) Licença de Funcionamento do estabelecimento, com validade em vigor, expedida 

pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, ou por órgão por ele determinado. 

    e) Alvará de Funcionamento expedido pelo município sede da licitante, com validade 

em vigor. 

f) Prova de cadastro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde). 

 

  6.1.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES  

  a) Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua participação na licitação de que 

não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de 

contratar com a Administração, na forma do item 3.1.2., “a”, deste Edital (modelo ANEXO VII); 

  b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo ANEXO IV);  

  c) Declaração de que não possui entre seus proprietários, servidor ou dirigente ou 

entidade contratante responsável pela licitação, conforme previsto no item 2.2., “e”, deste Edital 

(modelo ANEXO V).  

   

6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO  

 6.2.1. A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou através de 

impresso informatizado obtido via “Internet”, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias 

da data do encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos.  

 6.2.2. Não serão aceitas cópias ilegíveis que não ofereçam condições de leitura das 

informações nelas contidas por parte do Pregoeiro, bem como cópias em papel termo-sensível (papel 

de fax), cujo impresso pode se extinguir no processo.  

 6.2.3. As autenticações poderão também ser efetuadas pelo Pregoeiro ou membro da Equipe 

de Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, no ato da abertura do 
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envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, 

sendo esses últimos devolvidos ao representante legal presente após a autenticação requerida.  

6.2.4. As ME(s) ou EPP(s), por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda 

a documentação exigida para fins de comprovação da habilitação, mesmo que esta apresente alguma 

restrição.  

  a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

assim considerado o momento imediatamente posterior à fase de habilitação, prorrogáveis por igual 

período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa.  

  b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 

8666/93 e alterações, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratação ou para revogar a licitação.  

 

7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:  

7.1. No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, encerrando-se 

quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.  

7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido neste Edital e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação.  

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

   a) cujo objeto não atenda às especificações, condições e aos prazos fixados no Edital;  

   b) que apresentem preços ou vantagens baseados nas propostas das demais 

licitantes.  

7.3.1. As propostas serão julgadas pelo critério de “menor preço por item”, nos termos do art. 

45, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, nos termos descritos no Anexo I.  

7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios:  

   a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela;  

   b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três) e; 

no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 

do número de licitantes.  

7.5. O Pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 

de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances.  
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7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço, observada a redução indicada de no mínimo R$ 1,00 (um real) entre os lances. 

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da 

formulação de lances.  

7.7.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades da legislação aplicável.  

7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas nos 

lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 

ofertado.  

7.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

7.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito.  

7.11. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada, que será juntada aos autos.  

7.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor. 

7.13. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante:  

   a) substituição e apresentação de documentos; ou  

   b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

7.13.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

7.13.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, até a apuração de proposta que 

atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 

objeto deste Edital.  

 

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 

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

8.2. Caberá a autoridade superior competente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.  

8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

8.4. As petições deverão ser protocoladas junto à Prefeitura Municipal de Tremembé, Setor de 

Protocolo, situada na Rua 7 de Setembro, 701, Centro, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 

17h00, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá nos termos da lei.  
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9. DO RECURSO:  

9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, sob pena de preclusão, nos termos do art. 4º, inciso XX da Lei Federal nº 10.520/2002.  

9.2. O prazo para o recurso será de 03 (três) dias úteis, com a apresentação de memoriais, ficando as 

demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos.  

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  

9.4. As razões deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Tremembé, Setor de 

Protocolo, devidamente assinadas por seus representantes, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:00 horas.  

 9.4.1. Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

memoriais.  

9.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

9.6. O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados na sala da Diretoria de Licitações 

e Contratos da Prefeitura Municipal de Tremembé, sito no piso superior do Paço Municipal, localizado 

na Rua 7 de Setembro nº 701, Centro, Tremembé, CEP 12.120-000.  

9.7. Todos os atos referentes ao processo deverão 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 setor de licitações e contratos desta 

Prefeitura. 

 

10. DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

10.1. O prazo de execução e vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir do 

recebimento pela Contratada da Ordem de Serviço, quando houver, podendo ser prorrogado, desde 

que plenamente justificado e obedecendo-se aos ditames do artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.2. Os serviços deverão ser executados nos termos do ANEXO I. 

10.3. A licitante vencedora deverá executar, integralmente, os serviços objeto desta licitação, por sua 

conta e risco, nas condições ofertadas, mediante Ordem de Serviços, por escrito, emitida pelo órgão 

competente do Município de Tremembé. 

10.4.  O acompanhamento da execução do respectivo Contrato deverá ser fiscalizado por servidor ou 

servidores, designado(s) formalmente pela Secretaria de Ação Social, nos termos do Artigo 67º da Lei 

n.º 8.666/93, que deverá atestar o fornecimento dos itens registrados. 

 

11. DA ORDEM DE ENTREGA 

11.1. A entrega deverá seguir o cronograma disposto no item 4 do Termo de Referência, Anexo I do 

Edital. 

11.2. A Autorização de Fornecimento expedida indicará o nome da Empresa, o local da entrega de 

material, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a entregar o material no prazo 

pactuado, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas neste Edital. 

11.3. A Autorização de Fornecimento será enviada ao fornecedor por meio de e-mail informado na 

proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual alteração do e-

mail informados em sua proposta comercial. 
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11.4. 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. 

11.5. O responsável pelo recebimento do material fará a conferência da respectiva nota fiscal 

eletrônica/DANFE 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. 

 

12. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:  

12.1. O preço proposto será o apresentado na proposta da licitante vencedora.  

 12.1.1. Caso o contrato venha a ser prorrogado de forma a ultrapassar um ano de vigência, os 

valores poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 

8666/93 e alterações.  

12.2. O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da respectiva nota fiscal referente 

ao serviço prestado, com indicação do número da Autorização de Fornecimento, devidamente 

conferida e aprovada pelo Setor Competente, e, desde que as certidões de regularidade relativa à 

Seguridade Social e ao FGTS estejam válidas na data do pagamento. 

 

13. DAS PENALIDADES: 

13.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato firmado entre as partes, além das penalidades 

previstas na Lei Federal 8666/93 e alterações, a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 

Contratada as seguintes sanções: 

13.1.1. Advertência. 

 13.1.2. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em 

relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado. 

 13.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por inexecução 

parcial. 

 13.1.4. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por inexecução 

total. 

 13.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

 

14. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão com as conseqüências previstas 

tanto no presente contrato, quanto na lei.  

14.1.1. A PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente de 

interpelação judicial.  

 14.1.2. A rescisão também poderá ser concretizada em caso de cometimento reiterado de 

faltas em sua execução.  

 14.1.3. Os casos de rescisão contratual serão motivados, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa.  

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

15.1. 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 2020, conforme aprovação futura da Lei Orçamentária Anual (LOA 2020). 
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RECURSO PRÓPRIO 

03.08.08.244.0014.2.014.339039.01.5000000 

 

16. DA PUBLICIDADE: 

16.1. O aviso desta licitação será publicado, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado, 

Sessão dos Municípios e Imprensa Oficial do Eletrônico do Município, no endereço eletrônico: 

http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial. 

16.2. Os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DIÁRIO 

OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, disponível no endereço: 

http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial, conforme dispõe a Lei Municipal n° 4.238, de 

11.02.2016 e, acessoriamente, no sítio internet da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Tremembé, no endereço http://www.tremembe.sp.gov.br, link <licitacoes>. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

17.2. De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação serão lavradas atas circunstanciadas 

dos trabalhos e nelas, registradas as impugnações fundamentadas porventura apresentadas pelos 

representantes legais presentes.  

17.2.1. As recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata de sessão dos trabalhos.  

17.3. Todos os documentos de proposta e de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão 

serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes presentes.  

17.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos 

oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente.  

17.5. Os casos omissos neste Edital poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

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

puramente formais observados na proposta e/ou documentação, 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, vedada a inclusão posterior de 

documentação ou informação que deveria constar do ato de sessão pública.  

 17.5.2. As questões decorrentes da execução deste Edital que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no foro de Tremembé, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, ressalvados os direitos de recursos às instâncias legais 

superiores.  

17.6. Julgada a licitação, após homologada a decisão pela autoridade superior, a licitante vencedora do 

certame será notificada para assinatura de contrato, conforme modelo anexo a este Edital, na 

presença de 02 (duas) testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito ao 

ajuste, sem prejuízo das sanções previstas na legislação em vigor.  

17.7. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender à convocação para 

assinar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos neste Edital e seus 

Anexos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do art. 4º, inciso XVI da Lei 

Federal nº 10.520/2002, ou revogar a licitação.  



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993) 

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS” 
(Lei Municipal nº 3.452/2009) 

CNPJ: 46.638.714/0001-20 
 

Página 12 
Rua 7 de Setembro, 701, Centro - CEP 12120-000 - Caixa Postal 071 -Fone: (12) 3607-1013 

Correio Eletrônico: pregao@tremembe.sp.gov.br – Site: www.tremembe.sp.gov.br 

Proc. n° 8.759/2019 

Folha_______ 

____________ 

17.8. Será vedado à licitante vencedora ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o contrato sem 

autorização prévia, expressa e por escrito, desta Prefeitura.  

17.8.1. Em caso de subcontratação expressamente autorizada, a licitante vencedora 

permanecerá solidariamente responsável pela prestação do serviço licitado, tanto em relação à esta 

Prefeitura quanto perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições 

contratuais.  

17.9. A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na legislação que 

rege o presente certame.  

 

17. DOS ANEXOS INTEGRANTES do presente Edital:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;  

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;  

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;  

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE OS PROPRIETÁRIOS SERVIDOR OU DIRIGENTE; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO; e 

ANEXO X – DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO. 

 

 

 

 

Estância Turística de Tremembé, 11 de Março de 2020. 

 

 

 

 

 

Marcelo Vaqueli 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

1 – OBJETIVO 

 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento institucional para 

jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva, pelo período de 12 (doze) meses. 
1.2. Os bens objeto desta contratação se enquadram nas disposições do parágrafo único, Art. 

1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que considera bens e serviços comuns aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

 

2 – JUSTIFICATIVA  

  

2.1. Segundo o Censo Demográfico 2010, do IBGE, 45,6 milhões de brasileiros ou 23,9% da 

população total, têm algum tipo de deficiência - visual, auditiva, física ou intelectual; 25,8 milhões 

(26,5%) são mulheres, 19,8 milhões são homens. Do total, 38,4 milhões de pessoas vivem em áreas 

urbanas e 7,1 milhões em áreas rurais. Destas pessoas, que correspondem a aproximadamente ¼ da 

população total do país, 6,7% tem alguma deficiência severa e apresentam algum grau de 

dependência, dentro dos tipos de descritos anteriormente.   

2.2. Com a significativa perda da autonomia, a situação de dependência dos cuidados de 

terceiros é uma vulnerabilidade com impacto importante na vida das pessoas com deficiência, por isso 

deve ser considerada no seu conjunto de variáveis multidimensionais, em especial quando associada à 

pobreza ou à extrema pobreza.  

2.3. Essa associação pode resultar em restrição do acesso a direitos, na precarização dos 

cuidados familiares e/ou em risco social para esta faixa etária. Soma-se a isso que parte significativa 

das pessoas em vulnerabilidade social podem estar em situação de desproteção social devido a 

vivências de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos 

familiares fragilizados ou rompidos.  

2.4. Neste exato cenário, há um munícipe que se encontra sob responsabilidade desta 

Secretaria, sendo assistido e amparado em suas necessidades, abrigado no Abrigo Municipal Vânia 

Delamare Ferreira Pontes, em decorrência do Processo Judicial em trâmite perante a 2ª Vara desta 

Comarca, sob o processo digital nº1000563-59.2016.8.26.0634. Entretanto, em virtude de sua 

maioridade, o referido jovem não pode mais permanecer no abrigo, desta feita é urgente que esta 

Secretaria ofereça lugar de acolhimento e proteção integral no município e ou nas redondezas no 

âmbito da Política de Assistência Social. Sendo assim, a impossibilidade administrativa de o Poder 

Executivo do município de Tremembé executar diretamente o Serviço de Acolhimento Institucional 

para o referido jovem, justifica o lançamento do presente edital, que visa à contratação de empresa 
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que execute os serviços descritos neste termo.  

 

3 – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

  

3.1. A Tipificação Nacional de Serviços da Assistência Social, instituída pela Resolução CNAS 

nº109/2009, dispõe entre os serviços de alta complexidade o serviço de acolhimento institucional para 

jovens e adultos com deficiência em Residência Inclusiva, com idade entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta 

e nove) anos, de ambos os sexos, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados.  

3.2. É previsto para jovens e adultos com deficiência que não dispõem de condições de 

autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em processo 

de desligamento de instituições de longa permanência.  

3.3. Deve ser desenvolvido em Residências Inclusivas inseridas na comunidade, funcionar em 

locais com estrutura física adequada e ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da 

autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a 

vida diária.  

3.4. Desta feita, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a organização 

do serviço deverá garantir os seguintes princípios:  

 I – Preservação dos vínculos familiares;  

 II – atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

  III – manutenção da pessoa com deficiência na mesma instituição, salvo em caso de 

força maior;  

 IV – participação das pessoas com deficiência nas atividades comunitárias, de caráter 

interno e externo;  

 V – observância dos direitos e garantia das pessoas com deficiência; 

  VI – preservação da identidade da pessoa com deficiência e oferecimento de 

ambiente de respeito e dignidade;   

 VII - pessoas com deficiência devem ser incluídos nesse serviço, de modo a prevenir 

práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento.  

3.5. Além destes princípios, a atuação da entidade deverá ocorrer conforme previsto no 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no qual é apontado que a assistência social às pessoas com 

deficiência será prestada conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), na Política Nacional da Pessoa com Deficiência, no Sistema Único de Saúde (SUS), Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) e demais normas pertinentes. 

 

4 – OBJETIVO GERAL 

  

4.1. Ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência, em 

situação de dependência;  

4.2. Promover a inclusão de jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, na 

vida comunitária e social; 

4.3. Contribuir para a interação e superação de barreiras;  

4.4. Contribuir para a construção progressiva da autonomia, com maior independência e 

protagonismo no desenvolvimento das atividades da vida diária. 

 

5 – OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
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 5.1. Garantir segurança de acolhida aos usuários, ofertando espaço para moradia, endereço 

de referência, condições de repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e 

secagem de roupa, banho e higiene pessoal, vestuário e pertences com acessibilidade de acordo com 

as normas da ABNT;  
 5.2. Promover o acesso e o referenciamento dos usuários, bem como de suas famílias, aos 

serviços, programas e benefícios socioassistenciais, incluindo o Benefício de Prestação Continuada - 

BPC, quando for o caso;  

 5.3. Promover o acesso e o referenciamento dos usuários às demais políticas públicas setoriais 

(Saúde, Educação, Habitação, Esporte e Lazer, Cultura etc);  

 5.4. Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de 

atividades da vida diária;  

 5.5. Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado;  

Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os 

indivíduos façam escolhas com autonomia;  

 5.6. Contribuir para prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e 

ruptura de vínculos;  

 5.7. Resgatar a convivência comunitária e familiar;  

 5.8. Promover a convivência mista entre os usuários de diversos graus de dependência; 

 5.9. Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas 

e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 

 

6 – AMBIENTES FÍSICOS E RECURSOS MATERIAIS 

 

 6.1. O serviço deverá ser prestado em imóvel locado e ou próprio da empresa contratada, em 

área residencial e em região de fácil, assegurando dessa forma viabilidade da manutenção do frágil 

vínculo familiar do assistido.  

 6.2. O local de execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 

Deficiência em Residência Inclusiva, deve estar inserida em área residencial na comunidade, sem 

distanciar excessivamente do padrão das casas vizinhas, de acordo com a realidade geográfica e 

sociocultural dos usuários.  

 6.3. O imóvel deve ser devidamente adaptado, amplo e arejado o suficiente para propiciar 

conforto e comodidade, localizar-se em região de fácil acesso e que ofereça recursos de infraestrutura 

e serviços.  

 6.4. A inserção na comunidade deve possibilitar a construção de estratégias de articulação 

com a vizinhança e com os bens e serviços disponíveis na localidade, sendo a interação e convivência 

construídas no cotidiano, propiciando ao indivíduo e sua família aproximação, trocas e sentimento de 

pertencimento.  

 6.5. Deve se seguir o estabelecido na Lei Federal nº 10.098/2000, além das exigências 

estabelecidas em códigos, leis ou normas pertinentes, quer na esfera Federal, Estadual ou Municipal e, 

normas específicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas referenciadas neste 

regulamento. A instituição deve atender minimamente às seguintes exigências específicas:  

  6.5.1. Quartos: Cada quarto deverá ter dimensão suficiente para acomodar as camas 

dos usuários (adaptadas, se necessário) e armários para a guarda dos pertences pessoais de forma 

individualizada. Não é recomendável a utilização de beliches para os usuários. Cada quarto deverá 

acomodar até no máximo 03 usuários; caso o ambiente de estudos seja organizado no próprio quarto, 
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a dimensão dos mesmos deverá ser aumentada. O ambiente deverá ser arejado, com área de 

circulação disponível. 

  6.5.2. Sala de Estar: Sala ampla, areajada, com espaço suficiente para acomodar o 

número de usuários e cuidadores, com mobília em quantidades suficientes e adequadas a necessidade 

dos usuários, de forma a acolhê-los confortavelmente, preservando a área de circulação para pessoas 

e cadeiras de roda. 

  6.5.3. Ambiente para Refeições: Ambiente destinado a realização das refeições, 

amplo e arejado, com mobiliário suficiente para acomodar o número de usuários atendidos com seus 

equipamentos (cadeiras de roda, bengala, etc.) e os cuidadores. Quantidade mínima de móveis: 3 

mesas para 4 pessoas. Pode tratar-se de um cômodo independente, ou estar anexado a outro cômodo 

(por exemplo, à sala de estar ou à cozinha). 

 

   6.5.4. Ambiente para Estudo: Poderá haver espaço específico para esta finalidade ou, 

ainda, ser organizado em outros ambientes (quarto, copa) por meio de espaço suficiente e mobiliário 

adequado. 

  6.5.5. Banheiros: Banheiro, amplo, com as adaptações necessárias para até 04 

usuários, considerando as necessidades de cada pessoa em particular, devendo dispor de toda 

infraestrutura e segurança para higiene pessoal dos assistidos, assegurando a área livre de circulação 

que comporte cadeira de rodas. 

 

6.5.6. Cozinha: Cozinha ampla, arejada,limpa, com espaço físico suficiente para 

acomodar utensílios e mobiliário para preparar alimentos., de forma seguro que impeça a entrada e 

permanecia dos assistidos. O espaço da cozinha deverá ser planejado e dimensionado de modo que os 

usuários possam realizar atividades de preparo dos alimentos, incluindo as ajudas técnicas necessárias, 

de preferência personalizadas para cada indivíduo. O ambiente deverá cumprir todas as exigências 

dispostas na legislação vigente que regulamente a matéria. 

 

6.5.7. Área de Serviço: Ambiente amplo arejado, com espaço, equipamentos e 

mobiliários suficientes para propiciar a realização dos procedimentos de limpeza e higiene do 

estabelecimento e ou da rouparia quando necessário. Neste espaço deverão ser armazenados os 

produtos de limpeza e higiene de forma segura que impossibilite o acesso dos assistidos, evitando 

assim qualquer risco de acidente. Recomenda-se a instalação de equipamentos de baixo consumo de 

energia e que atenda a legislação vigente sobre o tema.  

 

6.5.8. Área externa (Varanda, quintal, jardim, etc.): Espaços, amplo, aberto ou semi 

aberto,  que possibilite o convívio entre os usuários e a vizinhança, com mobiliário capaz de acomodar 

os assistidos em seu momento de lazer. Deve-se priorizar, quando possível, a utilização dos 

equipamentos públicos ou comunitários de lazer, esporte e cultura, proporcionando um maior 

convívio comunitário e incentivando a socialização dos usuários.  

 

  6.5.9. Sala para equipe técnica: Sala em dimensões suficientes e com mobiliário 

adequado para o desenvolvimento de atividades de natureza técnica (elaboração de relatórios, 

realização de atendimentos às famílias, reuniões etc.). 

 

  6.5.10. Sala de Coordenação/atividades: Sala ampla com espaço e mobiliário 

suficiente para o desenvolvimento de atividades administrativas (área contábil / financeira, 
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documental, logística etc.). Deve ter área reservada para guarda de prontuários em condições de 

segurança e sigilo.  

  6.5.11. Sala /espaço para reuniões: Sala ampla, arejada, com espaço e mobiliário 

suficiente para a realização de reuniões de equipe e de atividades grupais.  

 6.5.12. Todos os cômodos: Espaço livre de obstáculos em frente às portas. Deve ser 

possível inscrever, em todos os cômodos, o módulo de manobra sem deslocamento para rotação de 

180° definido pela NBR 9050 (1,20 m x 1,50 m), livre de obstáculos. Portas com batente que possibilite 

a inversão do sentido de abertura das portas.  

O espaço físico da residência deverá ser limpo, higienizado, seguro e cumprir todas as 

normas e legislação vigente para o funcionamento.  

 

7 – RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS A SER DISPONIBILIZADOS 

 

Função Atribuições Função Atribuições 

1 Coordenador  

 

Coordenar a organização e o monitoramento 

dos encaminhamentos de usuários à rede;  

Realizar reuniões de equipe para avaliação das 

ações e resultados alcançados;  

Executar serviços da área administrativa e de 

apoio ao desenvolvimento do serviço;  

1 Gerente Rotinas administrativas 

Recursos humanos 

1 Psicólogo  Avaliação de candidatos a assistidos; 

Acompanhamento diário aos assistidos; 

Orientação aos pais; 

Treinamento e orientação aos cuidadores. 

1 Terapeuta Ocupacional  Avaliação de candidatos a assistidos; 

Acompanhamento aos assistidos; 

Treinamento aos cuidadores. 

Nutricionista Orientação da cozinheira; 

Elaboração do cardápio; 

Treinamento da cozinheira e cuidadores na 

manipulação de alimentos; 
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Compra de todo o alimento; 

Organização da despensa e cozinha. 

Cozinheiro (a) 

 

Elaboração de toda a alimentação da casa de 

acordo com cardápio pré-determinado, 

orientada pela Nutricionista; 

Limpeza e organização da cozinha. 

Enfermeiro (A) Acompanhamento médico e dentário 

Orientação aos cuidadores no manuseio de 

medicamentos; 

Preparo dos medicamentos de uso contínuo;  

Compra de todos os medicamentos dos 

assistidos; 

Acompanhamento diário aos assistidos; 

Organização da enfermaria; 

Acompanhamento em exames médicos. 

Cuidador São responsáveis pelo trabalho de 

independência dos assistidos, orientadas pela 

Psicóloga, Terapeuta Ocupacional e 

Enfermeira; 

Acompanham as atividades diárias, higiene e 

alimentação dos assistidos. 

Serviços gerais Lavar e passar as roupas dos assistidos. 

Limpeza da casa; 

 

8 – VISITA TÉCNICA 

 

A equipe técnica da Secretaria de Ação Social realizará visita in loco, para conhecer a estrutura física, 

técnica e operacional da licitante vencedora, devendo emitir um laudo aprovando ou não a contratação do 

estabelecimento. 

 

8 – FORMA DE PAGAMENTO 

  

 8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias subsequente ao da 

prestação de serviços, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura. 
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 8.2. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e confirmada a prestação de serviços para 

encaminhar para pagamento. 

 

9 – FISCALIZAÇÃO 

  

9.1. O referido contrato deverá ser acompanhado pela equipe da Secretaria de Ação Social, na 

pessoa dos servidores Andréa Cristina do Amaral Vaqueli e Andréia Aparecida Gomes Silva Diniz que 

atuarão como gestor e fiscal respectivamente.  

 

9.2. Será solicitado a empresa contratada um relatório para análise e aprovação do fiscal e gestor 

contendo a comprovação de que os serviços exigidos foram prestados a contendo. (informações médicas 

do assistido, principais atividades desenvolvidas, atendimentos realizados com mesmo - esse relatório deve 

conter informações que comprove que os objetivos específicos da contratação foram realizados). 

 

10 – ESCLARECIMENTOS 

 

10.1. Diretoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Tremembé, no endereço especificado para realização da sessão, e-mail: pregao@tremembe.sp.gov.br, 

vania.lemos@tremembe.sp.gov.br ou através do telefone (12) 3607-1000 ramal 1013/1059. 

 

 

 

 

 

Andréa Cristina do Amaral Vaqueli 

Secretaria de Ação Social 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:  

Nome da Proponente: _________________________________________________________________ 

Razão social: _____________________________________ CNPJ nº.:  ___________________________  

Banco: ____________ Agência nº.: _________________ Conta nº.:  ____________________________ 

Endereço completo: ___________________________________________________________________  

Telefone: ___________________________________Inscrição Estadual:  ________________________  

E-mail institucional:___________________________________________________________________ 

E-mail pessoal:_______________________________________________________________________ 

E-mail pessoal dos sócios:______________________________________________________________ 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITARIO 
TOTAL 
GERAL 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM 
DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA 

MENSAL 

 
12 R$ R$  

 

Valor total da Proposta: R$ _________________ (__________________________________)  

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

 

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

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

____________________________________________________ 

3) Prazo de início: imediato, após assinatura do contrato e autorização de inicio dos serviços 

expedida pela Secretaria de Ação Social. 

4) Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses 

 

DECLARAÇÕES: 

 

“Declaramos estar de pleno acordo com as normas deste Edital de Pregão, bem como cientes 

quanto aos termos da Lei Federal nº 10.520, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e atualizações posteriores, da Lei complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal n° 3.293, de 05 de dezembro de 2007 

e Decreto Municipal n° 3.089 de dezembro de 2005, e que tomamos ciência de todos os documentos e 

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

ora licitados”. 
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“Declaramos ainda que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas relacionadas 

ao serviço, tais como: impostos, taxas, seguros, descontos, frete, bem como quaisquer outras 

despesas, incidentes sobre o serviço, se houver, não estando embutidos encargos financeiros 

agregados ao seu valor econômico, estando, portanto, ofertado preço à vista”. 

 

 

Nome: 

Cargo: 

Local e data: 

Assinatura: 

(Carimbo CNPJ da Empresa) 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 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 _____________________________________________ 

 

 

 

 

Local, data. 

 
_________________________________________________ 

Representante Legal (RG E CPF) 

CARIMBO EMPRESA 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

 

 

 

 

 

___________________________, 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 9.854, 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 2020. 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE OS PROPRIETÁRIOS SERVIDOR OU DIRIGENTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

 

 

 

 

DECLARA, para os devidos fins que não possui entre seus proprietários, diretor, sócio, responsável 

técnico, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública do 

município da Estância Turística de Tremembé. 

 

 

Cidade, _____ de ________ de 2020. 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

 

 

 

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 2020. 

 

 

 

 

_______________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 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. 

 

 

Local, data. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal (RG E CPF) 

CARIMBO EMPRESA 
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ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL  

 

MINUTA CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE TREMEMBÉ E A EMPRESA ......................................................................... CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E 

ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

CONTRATO Nº ___________/2020 

DATA: __/__/2020 

VALOR: R$ _____________ 

PRAZO: 12 (DOZE) MESES. 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 

 

DAS PARTES 

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

TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, com sede na Rua 7e 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 Rua ...................., nº ......., neste ato representada por seu .................., 

Sr..................., portador da Cédula de Identidade RG nº .................... e inscrito no CPF sob nº 

....................., residente e domiciliado na ............................, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, em conformidade com os dispositivos pertinentes da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, da Lei Orgânica do Município e demais disposições legais aplicáveis, inclusive 

subsidiariamente os princípios gerais de Direito,  têm  entre si, justo e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, por parte da CONTRATADA à 

CONTRATANTE de serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em 

residência inclusiva, nas condições do termo de referência. 

1.2. Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os 

documentos a seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o 

instrumento convocatório do certame licitatório acima indicado, seus anexos, bem como a respectiva 

proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de ___/___/2020. 

1.3. A critério exclusivo da CONTRATANTE, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões, ou 

acréscimos, de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades acima ajustadas, mantidas as 

condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento. Reduções maiores do que 25% (vinte 

e cinco por cento) somente serão aceitas se decorrentes de acordo celebrado entre as partes. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços serão executados sob a forma de execução indireta no regime de empreitada menor 

preço por item nas condições nesta avença estabelecidas, fornecendo a CONTRATADA a mão-de-obra, 
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equipamentos, materiais, acessórios e tudo o mais que for necessário ao pleno desenvolvimento dos 

trabalhos, em volumes e quantidades compatíveis para a conclusão do objeto contratado, dentro do 

prazo neste instrumento fixado. 

2.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente às especificações 

contidas no Termo de Referência e Proposta de Preços. 

 

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O preço total ajustado para o presente contrato é de R$ ...................... (....................), 

correspondente à execução total dos serviços descritos na cláusula primeira, correspondendo ao valor 

mensal de R$ .......................(.................). 

3.2. Os preços propostos deverão ser fixos em REAL, e não poderão sofrer qualquer tipo de reajuste ou 

majoração, salvos casos previstos em Lei. 

3.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste 

contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do objeto executado. 

3.4. Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços 

cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos. 

3.5. O pagamento será efetivado em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da respectiva nota fiscal 

referente à prestação de serviço, com indicação do número do empenho, devidamente conferida e 

aprovada pelo Setor Competente, acompanhada das certidões de regularidade Fiscal e Trabalhista. 

3.6. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as 

devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 3.1 deste item 3 começará a fluir a 

partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.  

 

CLÁUSULA 4ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. As despesas decorrentes com a execução deste contrato onerarão a dotação orçamentária 

constante do exercício de 2020, reservadas na seguinte unidade, sem prejuízo da utilização de outras 

que venham a ser disponibilizadas durante a vigência do contrato:   

 

RECURSO PRÓPRIO 

03.08.08.244.0014.2.014.339039.01.5000000 

 

CLÁUSULA 5ª - DO SUPORTE LEGAL 

5.1. O presente Contrato é celebrado com base nos seguintes dispositivos legais: Constituição da 

República Federativa do Brasil; Leis nº 10.520/02, 8.666/93, 8.882/94, 9.648/98, 9.854/99 e 

posteriores alterações; Lei Orgânica do Município de Tremembé e demais disposições legais aplicáveis, 

inclusive subsidiariamente, os Princípios Gerais do Direito. 

 

CLÁUSULA 6ª - DA EXECUÇÃO 

6.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços objeto deste contrato, por sua conta e risco, nas 

condições ofertadas, após a assinatura do contrato. 

6.2. Os serviços deverão ser executados conforme definido no detalhamento constante no ANEXO I do 

Edital, e com os equipamentos nele especificados. 

6.3. O acompanhamento e fiscalização da execução do presente Contrato se dará na forma 

especificada no Anexo I do Edital. 
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CLÁUSULA 7ª - DOS REAJUSTES 
7.1. Caso o contrato venha a ser prorrogado de forma a ultrapassar um ano de vigência, os valores 

poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8666/93 e 

alterações por via de aplicação do índice IPCA. 

 

CLÁUSULA 8ª - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências previstas 

tanto no presente contrato, quanto na lei.  

8.1.1. A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente 

de interpelação judicial;  

8.1.2.  A rescisão também poderá ser concretizada em caso de cometimento reiterado de 

faltas em sua execução;  

8.1.3. Os casos de rescisão contratual serão motivados, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa.  

 

CLÁUSULA 9ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
9.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir do recebimento da Ordem de Serviço, 

quando houver, podendo ser prorrogado se for de interesse da Administração, em conformidade e 

obediência aos ditames do artigo 57 da Lei de Licitações e Contratos. 

 

CLAUSULA 10ª – DOS DEVERES DAS PARTES 

10.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

 10.1.1. Conduzir a execução dos serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual, 

Municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do contrato 

pertinente ao objeto da presente licitação; 

 10.1.2. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condições 

previstas neste EDITAL, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos 

Administrativos, respondendo civil e criminalmente pelas conseqüências de sua inobservância total ou 

parcial;  

10.1.3. A licitante vencedora é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, bem 

como aqueles causados por seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização e acompanhamento efetuados pela Administração. 

 10.1.4. A total e integral responsabilidade, direta e indireta, pelos danos causados 

diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata, 

não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da Administração; 

 10.1.5. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital; 

10.1.6. Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos 

serviços que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE; 

10.1.7. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente contrato; 

10.1.8. Não subcontratar o objeto deste Edital, no seu todo, sob qualquer hipótese; 

10.2. Para viabilizar a execução dos serviços, a CONTRATANTE obriga-se a:  

10.2.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos 

mencionados na Cláusula 03;  
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10.2.2. Fornecer-lhe as informações disponíveis e necessárias à execução dos serviços objeto 

do presente contrato; 

10.2.3. Comunicar de imediato a CONTRATADA de eventuais irregularidades no 

desenvolvimento dos serviços prestados;  

10.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, analisando e verificando o 

cumprimento das obrigações contratuais; 

10.2.5. Designar a servidora Andréa Cristina do Amaral Vaqueli como Gestora do Contrato, e 

a servidora Andréia Aparecida Gomes Silva Diniz, responsável por acompanhar, fiscalizar e controlar a 

execução do contrato, para fins do disposto no artigo 67, e parágrafos, da Lei Federal 8.666/93, em 

sua redação atual, responsabilizando-se pelo recebimento dos serviços executados. 

 

CLAUSULA 11ª - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. O objeto do presente contrato será recebido mediante inspeção minuciosa 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. 

 

CLAUSULA 12ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou em aceitar o pedido de compras e/ou 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total da obrigação. 

12.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude 

da não aceitação da primeira convocada. 

12.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato firmado entre as partes, além das penalidades 

previstas na Lei Federal 8666/93 e alterações, a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 

Contratada as seguintes sanções:  

12.3.1. Advertência.  

12.3.2. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em 

relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado.  

12.3.3.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 

inexecução parcial.  

12.2.4. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua 

inexecução total.  

12.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, nos termos do disposto no Art. 7º da Lei n.º 

10.520/02. 

 

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. A CONTRATADA se obriga à execução integral dos serviços objeto deste contrato, pelo preço e 

nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas 

decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta quer seja por erro ou omissão. 

13.2. Não será permitida a execução dos serviços contratados sem que a Prefeitura Municipal emita, 

previamente, o respectivo PEDIDO DE COMPRA. 

13.3. Para os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na execução do presente contrato, 

prevalecerão as condições e exigências do Edital, que fica fazendo parte integrante deste instrumento. 
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13.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 

questões oriundas da execução deste contrato, não resolvidas administrativamente, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Lido e achado conforme, assinam este instrumento, em cinco vias, as partes. 

 

 

Estância Turística de Tremembé, ..... de ......................... de 2019. 

 

 

   

MARCELO VAQUELI  NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

PREFEITO MUNICIPAL  NOME DA EMPRESA 

(CONTRATANTE)  (CONTRATADA) 
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ANEXO IX - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ 

 

CONTRATADA: 

 

CONTRATO N°: ___________/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

1. Estamos CIENTES de que:  

 

 a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

 b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 

conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

 c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  

 d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  

 

 a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente 

publicação; 

 b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 Estância Turística de Tremembé, XXX de novembro de 2.019. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: ___________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ RG: _____________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: _______________________________________ 

E-mail institucional _________________________________________________ 

E-mail pessoal:_____________________________________________________ 

Telefone(s):_______________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo CONTRATANTE:  

Nome:___________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ RG: _____________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo: _______________________________________ 

E-mail institucional _________________________________________________ 

E-mail pessoal:_____________________________________________________ 

Telefone(s):_______________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: ___________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ RG: _____________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: _______________________________________ 

E-mail institucional _________________________________________________ 

E-mail pessoal:_____________________________________________________ 

Telefone(s):_______________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 
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ANEXO X - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO INTERNO Nº 8.759/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para a elaboração 

do Contrato e Autorização de Fornecimento (AF). Tais dados deverão estar de acordo com os que 

integrarão à respectiva Nota Fiscal, para fins de faturamento. 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

CNPJ:....................................................INSC. ESTADUAL:....................................INSC. 

MUNICIPAL:................................ 

TELEFONE: (....)  ................................................................ FAX: (....) ...........................................................................  

ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado):............................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

E-MAIL INSTITUCIONAL: ....................................................................................................................................... 

 

SÓCIO(S) REPRESENTANTE(S)  DA  EMPRESA  –  ADMINISTRAÇÃO: 

1 - NOME COMPLETO:................................................................................................................................................ 

RG (com órgão e estado emissor):  ....................................................... CPF: ................................................................ 

2 - NOME COMPLETO:................................................................................................................................................. 

RG (com órgão e estado emissor):...................................................... CPF:  ............................................................... 

 

QUEM ASSINARÁ O CONTRATO: 

(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes para assinatura do respectivo contrato, será 

necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para assinar contratos). 

NOME COMPLETO:.................................................................................................................................................... 

ESTADO CIVIL:.................................................NACIONALIDADE:....................................................................... 

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: .......................................................................................................................... 

RG (com órgão e estado emissor):  ......................................................... CPF:........................................................... 

Data de Nascimento: ......../......../........ 

ENDEREÇO / DOMICÍLIO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado): ...................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

E-MAIL PESSOAL: ....................................................................................................................................................... 

 


