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EDITAL N.º 038/2012 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2012 
 

 
 JOAMIR ROBERTO BARBOZA, Prefeito do Município de Ariranha, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que se acha aberta nesta 
PREFEITURA, licitação na modalidade de Tomada de Preços, tipo MENOR PREÇO, 
destinada a receber proposta para a construção de ponte de concreto armado, sobre o Córrego 
do Leite, na estrada municipal ARH-020, a qual será processada e julgada em conformidade 
com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e com suas alterações posteriores e Lei 
Complementar Federal nº 123/96, com o recebimento das propostas até as 13:00 horas do dia 
08/05/2012, no Paço Municipal, à Rua Dr. Oliveira Neves, 476, e com a abertura dos 
envelopes às 13:30 horas, da mesma data e local, em sessão pública. 
 
1  – OBJETO 
 
1.1 – Constitui objeto desta licitação a execução indireta por empresa especializada com 

fornecimento de material e mão-de-obra na construção de ponte de concreto armado, sobre 
o Córrego do Leite, na estrada municipal ARH-020, conforme arquivos técnicos constantes 
do CD-ROM, em anexo, descritos no Item 18.1 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS; 

1.2 – O emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 
nativa na obra deverão ter procedência legal nos termos do Decreto Municipal n.º 2.518, de 
7 de maio de 2008, parte integrante deste Edital. 

 
2  – VALOR ORÇADO 
 
2.1 – Conforme cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, que é parte integrante 

deste Edital, a obra a ser executada tem seu valor total estimado em R$ 748.942,03 
(Setecentos e quarenta e oito mil,  novecentos e quarenta e dois reais e três centavos). 

 
3  – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – Não poderão participar da presente Licitação: 
 

a) as pessoas físicas e jurídicas de que trata o artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93, com suas 
alterações posteriores; 

b) as empresas suspensas ou impedidas de participar de licitação ou declaradas inidôneas 
por qualquer Órgão da Administração Pública Federal, Estadual  e Municipal; 

c) empresas em estado falimentar ou concordatário; 
d) consórcios; 
e) empresas cujo capital social ou valor do patrimônio líquido seja inferior a 10% (dez 

por cento) do valor global estimado da obra ora licitada; 
 
3.2 – Os interessados em participar da presente Tomada de Preços, desde que não estejam 

impedidos na forma do item anterior, deverão apresentar até as 13:00 horas do dia 08 de 
maio de 2012, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Ariranha, mediante 
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protocolo, dois envelopes lacrados e indevassáveis, identificados com o nome ou razão 
social do proponente e com os dizeres:  “Prefeitura Municipal de Ariranha, Rua Dr. 
Oliveira Neves, 476 – Centro – Ariranha-SP – à Comissão Permanente de Licitação – 
Tomada de Preços n.º 002/2012”, em caracteres legíveis, e, respectivamente, conforme 
seu conteúdo, com a indicação: 

 
A – Envelope n.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
B – Envelope N.º 02 – PROPOSTA 
 
A – Envelope n.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter: 

 
a) documentação prevista no art. 28 e 29, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, podendo os 

mesmos ser substituídos por certificado de registro cadastral emitido por órgão ou 
entidade pública; 

b) prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da Lei; 
I – Fazenda Federal 

- Certidão de Dívida Ativa da União 
- Certidão da Receita Federal 

II – Fazenda Estadual 
- Certidão da Fazenda Estadual 

III – Fazenda Municipal 
- Certidão da Prefeitura do Domicílio (mobiliária e imobiliária); 

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, devendo tais documentos ser apresentados em 
sua forma original; 

d) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor cível da sede da 
pessoa jurídica a ser apresentada em sua forma original; 

e) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
acompanhado das seguintes peças: 

- Balanço patrimonial; 
- Demonstração de resultado do exercício; 
- Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados; 
- Notas explicativas às demonstrações financeiras. 

f) as empresas deverão apresentar 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, expedidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a licitante, 
através de seu profissional de nível superior, indicado na alínea “i” deste subitem, 
executou para empresas públicas ou privadas, serviços similares aos do objeto da 
presente licitação, a contento, essencialmente pelo menos uma obra de construção de 
ponte de concreto armado, de no mínimo 50% das quantidades e especificações 
contidas na planilha orçamentária. Esses Atestados de Capacidade Técnica deverão 
conter em destaque: data de início e término da obra, local de execução, nome do 
contratante e da pessoa jurídica contratada, nome do(s) responsável(is) técnico(s), 
seu(s) título(s) profissional(is) e número de registro no CREA ou CONFEA, 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

 
       Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 - Telefone: 17-3576-9200 – Fax: 17-3576-9204 -  CEP: 15.960-000 

e-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 
 

 

 

especificações e demais dados técnicos com informações detalhadas sobre os 
quantitativos executados; 

g) declaração de que a empresa proponente não se encontra suspensa ou impedida de 
contratar com a Administração Pública na forma do parágrafo 2º artigo 32 da Lei 
8.666/93; 

h) declaração subscrita pelo proponente, no sentido de que examinou os projetos, 
memoriais descritivos, orçamento estimado em planilhas orçamentárias base e preços 
elaborados pela PREFEITURA, e que concorda integralmente com o teor destes 
documentos, bem como tomou conhecimento de toda as demais informações, 
especificações e condições legais para o cumprimento das obrigações objeto desta 
licitação; 

i) as empresas deverão visitar o local da obra, através do responsável técnico da empresa 
detentor dos atestados apresentados como capacidade técnica, conforme alínea “f”, 
que será o responsável pela declaração a ser expedida pela empresa atestando a visita, 
sendo que as visitas deverão ser efetuadas de 02 à 04 de maio p.f., das 14:00 às 16:00 
horas. 

j) procuração ou carta de credenciamento subscrita pelo representante legal da empresa, 
co firma reconhecida, outorgando poderes a terceiros para acompanhar os trabalhos da 
Comissão de Licitação; 

k) as empresas deverão apresentar Certidão de Registro e Quitação da Empresa e dos 
seus Responsáveis Técnicos, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA; 

l) as empresas deverão apresentar prova de vínculo do responsável técnico mencionado 
na alínea anterior com a empresa licitante, podendo ser feita através de um dos 
seguintes documentos: 

I – ficha de registro do empregado – RE, devidamente registrada no Ministério do 
Trabalho; 

II – contrato temporário de trabalho com a licitante em conformidade com o 
disposto na Legislação Trabalhista; 

III – carteira de trabalho e previdência social – CTPS, em nome do profissional; ou  
IV – contrato social e último aditivo, se houver. 

m) as empresas de Estados diferentes ao local da obra, deverão apresentar o visto do 
CREA/SP, para participação em licitações públicas, conforme Resolução do CONFEA 
n.º 413, de 27 de junho de 1997; 

n) após a situação especificada na alínea anterior, a licitante que vencer a presente 
Tomada de Preços deverá solicitar ao CREA/SP, o visto para a execução de obras ou 
prestação de serviços, caso ainda não o tenha, em conformidade com o art. 5º da 
resolução n.º 413 do CONFEA, de 27 de junho de 1997. 

 
Parágrafo Único – os documentos citados nas alíneas (a) a (n), acima poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 
notas, com exceção àquelas cuja validade seja somente no original, ou, ainda, por 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
B – Envelope n.º 02 – PROPOSTA deverá conter: 
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a) a proposta propriamente dita, será preenchida com clareza, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, discriminados os preços por item e o preço total, devidamente carimbada, 
assinada e datada pela empresa proponente; 

b) o cronograma físico-financeiro de todos os itens, observado o prazo máximo de 90 
(noventa) dias a contar da expedição da respectiva ordem de serviço. 

 
4  – REPRESENTAÇÃO DO LICITANTE 
 
4.1 – O representante da licitante, para manifestar-se no processo licitatório, deverá apresentar 

procuração ou carta de credenciamento com o devido reconhecimento de firma(s), a qual 
será anexada aos autos; 

4.2 – Em sendo sócio da empresa proponente, o representante deverá comprovar essa 
condição mediante apresentação de cópia do contrato social e documento de identidade; 

4.3 – Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente credenciada, poderá representar mais de 
uma empresa licitante; 

4.4 – A ausência do representante legal ou a não apresentação do respectivo documento de 
procuração não implicará na inabilitação ou desclassificação da proponente, mas ensejará a 
preclusão para impugnar documentos ou manifestar-se sobre deliberações da Comissão 
durante o exame dos documentos de habilitação e julgamento das propostas, sem prejuízo 
dos recursos a que se refere o artigo 109 da Lei de Licitações. 

 
5  – JULGAMENTO 
 
5.1 – O julgamento processar-se-á nos termos do artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, 

pela Comissão Permanente de Licitação; 
5.2 – A abertura dos envelopes-documentação será iniciada no dia 08 de maio do corrente 

ano, às 13:30 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, e poderá 
desenvolver-se em mais de uma sessão a critério da Comissão, tendo em vista a quantidade 
e complexidade dos documentos a serem examinados; 

5.3 – A Comissão poderá requisitar pareceres sobre a documentação à Assessoria Jurídica da 
Prefeitura e à Diretoria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Ariranha, 
que deverão atendê-la no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

5.4 – Quanto à comprovação da boa situação financeira da empresa, de que trata a alínea “e” 
do item 1. da Cláusula 3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, deste Edital, serão 
considerados qualificados financeiramente os licitantes cujos balanços comprovarem 
Liquidez Geral (LG). Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um 
(>1), calculados da seguinte forma: 

 
a) LG =       ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

b) SG =        ________________ATIVO TOTAL____________________ 
                            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

c) LC =       __ATIVO CIRULANTE__ 
                            PASSIVO CIRCULANTE 
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5.5 – considerar-se-ão inabilitados os licitantes que não satisfizerem as exigências legais e as 
deste Edital, neste caso não serão abertos os envelopes propostas, os quais serão 
devolvidos aos proponentes no término do julgamento; 

5.6 – Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso pelos interessados, 
suspendendo-se o certame até seu julgamento; 

5.7 – Encerrada a fase de habilitação preliminar, pelo julgamento definitivo dos recursos ou 
pela renúncia dos licitantes ao direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os 
envelopes-proposta aos licitantes inabilitados, e, ato contínuo, abrirá os envelopes dos 
licitantes habilitados, procedendo-se ao respectivo julgamento de acordo com o menor 
preço, observados os fatores e critérios estabelecidos neste Edital, exclusivamente. 

5.7 – Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas, sob qualquer alegação, providências posteriores tendentes a sanar falhas ou 
omissões que as ofertas eventualmente apresentarem em relação às exigências e 
formalidades previstas neste Edital. Também não serão admitidas desistências da proposta 
após a fase de habilitação. 

5.8 – Erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma: se houver discrepância entre preço 
unitário e o preço total, prevalecerá o preço unitário e o preço total será corrigido; 

5.9 – A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar 
necessários à correta avaliação da documentação apresentada, bem como realizar 
diligências necessárias à comprovação das informações fornecidas. Os esclarecimentos 
serão solicitados e prestados por escrito, e nenhuma complementação ou modificação do 
conteúdo da proposta ou dos preços cotados será solicitada ou permitida, ressalvada a 
correção de que trata o item anterior; 

5.10 –O julgamento será realizado, de acordo com proposta, levando-se em conta o critério de 
menor preço global: 

5.11 – No julgamento do processo licitatório, observar-se-á, no que couber, o disposto na Lei 
8.666/93 e suas alterações; 

5.12 – Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências do presente Edital; 
b) propostas com valor global superior ao valor orçado, estabelecido na cláusula 2ª 

(segunda) ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim os considerados no art. 
48 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores; 

5.13 – No caso de todos os licitantes serem considerados inabilitados ou todas as propostas 
serem desclassificadas, a PREFEITURA poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas; 
 
6  – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
6.1 – O julgamento das propostas será objetivo, observados os seguintes critérios de 

classificação: 
a) menor preço, desde que seja exeqüível, apurado na forma da cláusula anterior e suas 

alíneas; 
b) atendimento das demais exigências contidas neste Edital. 

6.2 – Observados tais critérios, as propostas serão julgadas e classificadas. Será declarada 
vencedora, a proposta classificada em primeiro lugar; 

6.3 – Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço 
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
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7  – RECURSOS 
 
7.1 – Serão admitidos os recursos previstos pela Lei 8.666/93, com suas alterações 

posteriores, especialmente no artigo 109. 
 
8  – PRAZOS 
 
8.1 – A execução das obras e serviços objeto desta licitação deverão estar concluídas no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da expedição da respectiva ordem de serviço e de acordo com 
as condições estabelecidas no instrumento contratual.  

 
9  – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
9.1 – Os pagamentos serão efetuados após medições e liberação dos recursos financeiros pela 

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – CEDEC; 
9.2 – Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da PREFEITURA. 
 
10  – REAJUSTES DE PREÇOS 
 
10.1 – Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis e assim permanecerão durante o 

período de 12 (doze) meses. 
 
11  – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
11.1 – As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão por conta da 

dotação própria constante do orçamento vigente do Executivo, e de recursos da 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – CEDEC: 

020900 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
26.782.0010.1011.0000 – Obras, Pavimentações e Recapeamento de Estradas de Rodagens 
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
100.032 – TRANSF. CONVÊNIOS – ESTADO – Ficha 335 
 
020900 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
26.782.0010.1011.0000 – Obras, Pavimentações e Recapeamento de Estradas de Rodagens 
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
110.000 – GERAL – Ficha 333 
 
12  – EMPATE 
 
12.1 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a vencedora será proclamada 

mediante sorteio público, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º c/c o parágrafo 2º do 
artigo 45 da Lei n.º 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 
13  – DO CONTRATO 
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13.1 – As obrigações decorrentes da presente Tomada de Preços constarão do termo de 
contrato, cuja minuta é parte integrante do presente Edital, Anexo II, a ser firmado no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da notificação da PREFEITURA, 
sob pena de convocação dos licitantes remanescentes. Observada a ordem de classificação, 
para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 

13.2 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte interessada durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado, e aceito pela PREFEITURA; 

13.3 – No momento da assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá apresentar 
DECLARAÇÃO, do compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira, de 
origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal, nos termos do modelo 
constante do Anexo I deste Edital. 

 
14  – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1– Será exigido do licitante vencedor a prestação de garantia no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor do contrato, podendo o mesmo optar por uma das modalidades previstas na 
Lei 8.666/93; 

14.2– Ficará, ainda, o proponente adjudicatário sujeito à garantia adicional no caso previsto 
pelo § 2º do artigo 48 da Lei 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei 9.648/98; 

14.3– Para qualquer uma das modalidades de garantia que o licitante vencedor vier a optar, 
esta deverá ser efetivada em nome da PREFEITURA, podendo ser feita, conforme o caso, 
em instituição bancária, estabelecimento de crédito ou companhia seguradora e entregue a 
correspondente via de comprovante de depósito, carta ou apólice, no ato da assinatura do 
contrato. 

 
15 – DAS PENALIDADES 
 
15.1– O  descumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado entre o 

adjudicatário e a PREFEITURA sujeitará o contratado às seguintes sanções 
administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente: 
a) advertência; 
b) multa, nas hipóteses e valores previstos no instrumento contratual; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
16 – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
 
16.1– Os interessados poderão obter quaisquer outros elementos, informações e 

esclarecimentos de que necessitarem para o perfeito atendimento do objeto desta Tomada 
de Preços no endereço indicado no preâmbulo deste Edital ou através do telefone (17) 
3576-9207, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 12:00 as 16:00 horas, de 2ª a 6ª feira; 

16.2– O Licitante que tiver dúvidas sobre os aspectos técnicos ou sobre os procedimentos 
adotados na presente Licitação, deverá formular consulta por escrito e enviá-la ao endereço 
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constante da parte preambular deste Edital, serão respondidas, também por escrito, as 
questões recebidas pela Comissão Permanente de Licitação, até 10 (dez) dias antes da data 
fixada para abertura do certame, e cópia das respostas, sem identificação do consulente, 
será enviada a todos os adquirentes do Edital. 

 
17 – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 
17.1 – Por se tratar de obra a ser construída em convênio com a Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil - CEDEC, a licitação só será homologada à empresa vencedora, após a 
ratificação do referido convênio; 

17.2 – Emitida a Ordem de Serviço, as obras deverão ser iniciadas imediatamente para que 
haja efetiva execução física até 7 de julho de 2012; 

17.3 – Não havendo tempo hábil para tal procedimento a Ordem de Serviço, será emitida após 
7/10/2012, por motivo de vedação legal, prevalecendo também, neste caso, o item 10.1. 

 
18 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 – Esta Prefeitura Municipal se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo 

critério, desde que presentes razões de interesse público, supervenientes, observadas as 
formalidades legais: adiar, revogar e anular parcial ou totalmente, a presente licitação; 

18.2 – Integram este Edital, independentemente de transcrição, descritos em meio digital  (01 
CD-ROM), os seguintes itens: 
a) Edital; 
b) Planilha Orçamentária; 
c) Minuta do Contrato; 
d) Decreto n.º 2.518, de 7/05/2008; 
e) Cronograma Físico-Financeiro; 
f) Memorial Descritivo; 
g) Pranchas de 1 a 10. 

18.3 – O proponente adjudicatário ficará obrigado a afixar placas indicativas da execução das 
obras em lugares visíveis, observada a legislação incidente; 

18.4 – E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado, em resumo, no 
Diário Oficial do Estado, Imprensa Oficial do Município de Ariranha e afixado em local de 
costume da PREFEITURA. 

18.5 – Fica eleito o foro da Comarca de Santa Adélia para dirimirem-se eventuais 
controvérsias oriundas deste Edital, em detrimento de outro, por mais privilegiado que seja.  
 
 

Ariranha, 18 de abril de 2012. 
 
 
 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

 
       Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 - Telefone: 17-3576-9200 – Fax: 17-3576-9204 -  CEP: 15.960-000 

e-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 
 

 

 

 
ANEXO I 

 
 

EDITAL N.º 038/2012 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2012 
 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 
 
 

 Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto n.º 2.518, de 07 de 
maio de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de 
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia 
contratados pelo Município de Ariranha: 
 
 
 
Eu, (qualificação/nome), RG. n.º (algarismos/letras), legalmente nomeado representante da 

empresa (nome), CNPJ. n.º (algarismos), e vencedor do procedimento licitatório n.º 

(algarismo), na modalidade de (modalidade) n.º(algarismos/ano), DECLARO, sob as penas da 

lei, que, para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação,  

somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 

nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 

florestal aprovados pro órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, ficando sujeito à sanções 

administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1.993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998, sem 

prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei. 

 
Ariranha, ______/______/______ 

 
 
 
 

____________________________________ 
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ANEXO II 
 

EDITAL N.º 038/2012 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2012 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato que entre si celebram a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARIRANHA e a 
empresa________________, tendo por objeto a 
prestação de serviços para execução das obras com 
fornecimento de mão-de-obra e materiais, 
destinados à construção de ponte de concreto 
armado, sobre o Córrego do Leite, na estrada 
municipal ARH-020. 

 
 Aos _____ dias do Mês de _____________ do ano de _______, na sede da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, 476 – 
Centro, na presença das testemunhas infra-assinadas, compareceram as partes contratantes, de 
um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
45.117.116/0001-43, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo Senhor JOAMIR ROBERTO BARBOZA, RG. 14.721.970, CPF. 
084.939.748-03, residente e domiciliado a Avenida Maria Josefa Ayusso, 535 – Ariranha – 
SP, Prefeito Municipal no efetivo exercício do cargo, e de outro lado à empresa 
__________________________________, estabelecida nesta cidade de 
___________________, na Rua _____________________________ nº_______, inscrita no 
CNPJ sob o n.º _________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
neste ato representada por seu proprietário o Sr.________________________, 
RG._____________________, CPF._________________, residente e domiciliado na Rua 
______________________ n.º________, na cidade de ________________________, que 
resolvem celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1 – A CONTRATADA se obriga a prestar, pelo regime de empreitada por preço global, os 
serviços de construção de ponte de concreto armado, sobre o Córrego do Leite, na estrada 
municipal ARH-020, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, de acordo com plantas, 
memorial descritivo, formulário proposta e demais normas de execução, partes integrantes 
do presente Contrato; 

1.2 – Ficam avençados os seguintes prazos contratuais, relativos à execução dos serviços: 
1.2.1 – A execução das obras e serviços objeto desta licitação deverão estar concluídas no 

prazo de 90 (noventa) dias a contar da expedição da respectiva ordem de serviço com 
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início no prazo máximo de 15 dias, ou a partir da data da assinatura do presente 
instrumento. 

1.3 – Equipamentos e veículos: 
1.3.1 – Os equipamentos e veículos utilizados pela CONTRATADA na execução da obra 

poderão ser vistoriados a qualquer momento por funcionários designados pela 
fiscalização da CONTRATANTE, que fará relatório completo sobre as condições de 
uso dos mesmos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

 
2.1 – Objeto deste contrato será executado pelo regime de empreitada global por preço 

unitário; 
2.2 – A CONTRATADA deverá estabelecer, de comum acordo com a CONTRATANTE, um 

cronograma de execução de serviços que atenda ao prazo máximo avençado, e liberações 
dos recursos por parte da COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - 
CEDEC; 

2.3 – A CONTRATANTE , através de procedimento administrativo, apreciará o serviço 
apresentado pela CONTRATADA, deliberando quanto ao pagamento no prazo máximo de 
10(dez) dias úteis a contar do recebimento da NOTA FISCAL / FATURA, após proceder a 
competente vistoria a atestação de que os serviços atenderam ou não as especificações 
técnicas pela CONTRATANTE e das quantidades demonstradas, condicionadas ainda às 
liberações das parcelas de recursos por parte da COORDENADORIA ESTADUAL DE 
DEFESA CIVIL - CEDEC. Se desta análise forem verificadas incorreções, o prazo de 
deliberação será até que as falhas sejam totalmente sanadas; 

2.4 – Ficará a cargo da CONTRATANTE, a fiscalização dos serviços contratados, podendo a 
seu exclusivo critério, completá-la por gerenciamento, através de técnicos da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Ariranha, a serem devidamente 
credenciados; 

2.5 – A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas no Código Civil e danos que vier causar à CONTRATANTE, 
por culpa ou dolo de seus funcionários ou de prepostos, na execução do contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
3.1 – Os pagamentos serão efetuados conforme medições mensais e liberações da 

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC, assumindo a 
CONTRATANTE a responsabilidade dos recursos à contrapartida; 

3.2 – Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis e assim permanecerão durante o período 
de 12 (doze) meses, conforme estipulado no artigo 11 da Lei Federal n.º 8.880, de 27 de 
maio de 1994, observando o parágrafo 1º do referido artigo; 

3.3 – Dá-se a este contrato o valor global de R$______________(____________), para a 
prestação dos serviços previstos na cláusula 1ª(primeira) e para a totalidade do período 
mencionado no item 1.2.1; 
3.3.1 – § 1º:- No valor acima, já estão inclusos todos os custos diretos, indiretos e 

benefícios, necessários á perfeita execução do objeto desta licitação; 
3.3.2 – § 2º:- A CONTRATANTE poderá, em qualquer ocasião, modificar os serviços, 

reduzindo ou aumentando seu volume, ficando a CONTRATADA obrigada a manter 
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os mesmos preços unitários de sua proposta, não podendo, por isso, as modificações 
feitas em nenhuma hipótese alterar em mais de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do quem for contratado, seja para mais, seja para menos, nos termos da 
Lei Federal n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
4.1 – A realização dos serviços será feita pelo regime de empreitada por preços unitários – do 

tipo menor preço global, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, insumos, 
ferramentas e equipamentos necessários, de acordo com o projeto executivo. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
5.1 – Executadas as obras e os serviços contratados, estas serão recebidas: 

5.1.1 – Provisoriamente, pela CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes em até 15 (quinze) dias após a conclusão do objeto do contrato; 

5.1.2 – Definitivamente, pela CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação 30 (trinta) dias. Neste período a 
CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às 
suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 

§ 1º:- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela lei ou por 
este contrato; 

§ 2º:- Na hipótese de o termo circunstanciado de recebimento definitivo das obras e de 
serviços não ter sido lavrado dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como 
realizados, desde que comunicados a CONTRATANTE nos 15(quinze) dias 
anteriores à exaustão do mesmo. 

§ 3º:- A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, serviço executado em 
desacordo com o contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO RESPONSÁVEL DESIGNADO 

 
6.1 – Representando a CONTRATADA, o responsável técnico pela realização dos serviços 

ora contratados é o(a) Sr.(a)_______________________, portador(a) do RG. 
n.º________________, e do CPF. sob n.º________________ residente e domiciliado(a) à 
___________________, cidade______________, Estado_______________.  
6.1.1 – PARÁGRAFO ÚNICO:- no caso de substituição do responsável designado, esta 

deverá ser imediatamente comunicada por escrito à CONTRATANTE, para ciência 
do fato e continuidade aos serviços. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1 – Além de outras que possam estar previstas nas demais cláusulas deste contrato, 
constituem-se como obrigações da CONTRATADA: 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

 
       Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 - Telefone: 17-3576-9200 – Fax: 17-3576-9204 -  CEP: 15.960-000 

e-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 
 

 

 

7.1.1 – Fornecimento dos benefícios decorrentes de acordos sindicais e patronais, a seus 
empregados e funcionários; 

7.1.2 – Obedecer e fazer obedecer aos padrões, normas, regulamentos e instruções da 
CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços; 

7.1.3 – Facilitar os serviços de fiscalização da CONTRATANTE e acatar prontamente as 
suas exigências e determinações; 

7.1.4 – Em caso de reincidência na execução imperfeita dos serviços aqui contratados 
poderá, a critério da CONTRATANTE, ser rescindido o presente contrato, sem que 
caiba à CONTRATADA qualquer indenização; 

7.1.5 – Ser única responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários, técnicos e 
de terceiros; 

7.1.6 – Implantação de local próprio para a guarda dos equipamentos e possível alojamento 
de funcionários quando necessário, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

7.1.7 – Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de 
segurança previsto na legislação em vigor e outros solicitados pela fiscalização, tais 
como uniformes, coletes, botas, luvas, capacetes, e outros; 

7.1.8 – A CONTRATADA, responderá por eventuais danos causados por seus funcionários 
a CONTRATANTE ou a terceiros, devendo indenizar todos os prejuízos ocasionados 
pelos seus prepostos, quando devidamente comprovados; 

7.1.9 – Todas as despesas com materiais, combustível para os equipamentos e veículos, 
transporte e traslados, estadias, diárias, gratificações, seguro de pessoal, seguros em 
geral, outras de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal e, ainda outras inerentes 
aos serviços contratados, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA; 

7.1.10 – A CONTRATADA deverá cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos da 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC, pertinentes ao 
empreendimento; 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 
8.1 – O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitarão a CONTRATADA às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei 
n.º 8.883/94, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo; 

8.2 – Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo máximo de até 02(dois) anos, a critério da 
CONTRATANTE, na recusa da adjudicatária em assinar o contrato; 

8.3 – Multa de 0,1% (um décimo percentual), por dia de atraso na entrega dos serviços 
cronogramados, desde que não devidamente justificado, incidente sobre o valor da 
quantidade que deveria ser entregue. A partir do 16º dia do atraso será considerado como 
inexecução parcial e a partir do 31º dia, inexecução total do ajuste, incidindo sobre estas 
multas estabelecidas nos sub-itens a seguir:- 
8.3.1 – Multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o 

valor do contrato; 
8.3.2 – Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do contrato que será 

aplicada após regular processo, nos seguintes casos:- 
8.4 – Se a infração cometida pela CONTRATADA caracterizar-se de má fé ou causar prejuízo 

ao abastecimento efetuado pela CONTRATANTE, poderá este impor àquela a aplicação de 
pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Poder Público pelo 
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período de até 02 (dois) anos ou propor à autoridade competente, a declaração de 
inidoneidade, pelo período de até 02 (dois) anos; 

8.5 – A CONTRATANTE poderá rescindir de imediato o contrato, caso a CONTRATADA 
venha a reincidir nas infrações elencadas; 

8.6 – Por descumprimento do artigo 81, “caput” da Lei n.º 8.666/93, 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total do contrato; 

8.7 – As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativa ou judicialmente; 

8.8 – As licitantes ficam sujeitas às penalidades previstas na seção III do capítulo IV, da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 

8.9 – As multas poderão ser descontadas do pagamento devido através da retenção de créditos 
decorrentes do contrato até os limites do calor apurado ou, ainda, através de execução de 
garantia bancária apresentada pela empresa quando defesa prévia prevista no parágrafo 2º, 
artigo 87, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

8.10 – NOTA: a eventual suspensão de empresa para licitar e contratar com a 
CONTRATANTE, será efetivada mediante procedimento específico; 

8.11 – § 1º:- em qualquer dos casos, a aplicação das multas previstas não isenta a 
CONTRATADA da aplicação por parte da CONTRATANTE das demais sanções previstas 
no artigo 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

8.12 – § 2º:- O prazo para pagamento das multas será de 5(cinco) dias úteis a contar da data 
de recebimento da cobrança respectiva pela CONTRATADA. A critério da 
Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 
CONTRATADA tenha a receber da CONTRATANTE, ou em não havendo pagamento 
pela empresa no prazo devido, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a 
CONTRATADA ao processo executivo; 

8.13 – § 3º:- A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar da caução de que trata o 
item 1.3 o valor de qualquer multa porventura imposta à CONTRATADA, em virtude do 
descumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam determinadas de 
rescisão contratual, ficando a mesma obrigada a recompor aquele valor inicial em 
48(quarenta e oito) horas; 

8.14 – § 4º:- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas; 

 
CLÁUSULA NONA – DA DESPESA 

 
9.1 – A despesa deste contrato correrá à conta da verba dos recursos próprios da 

CONTRATANTE e/ou de Convênio com o Governo Estadual, mais especificamente da 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC, na dotação:  

020900 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
26.782.0010.1011.0000 – Obras, Pavimentações e Recapeamento de Estradas de Rodagens 
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
100.032 – TRANSF. CONVÊNIOS – ESTADO – Ficha 335 
 
020900 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
26.782.0010.1011.0000 – Obras, Pavimentações e Recapeamento de Estradas de Rodagens 
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
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110.000 – GERAL – Ficha 333 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CAUÇÃO 

 
10.1 – Para garantia da execução dos serviços descritos na cláusula 1ª, a CONTRATADA 

efetuou da Tesouraria Municipal o depósito da importância de R$______(_____________) 
equivalente a 5%(cinco por cento) do valor do contrato, importância esta a ser devolvida à 
CONTRATADA somente após o cumprimento integral das obrigações por esta assumidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
11.1 – Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos da Prefeitura Municipal de Ariranha, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização da execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da 
CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, 
prepostos ou subordinados; 
§ 1º:- A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle serem adotados pela PREFIETURA; 
§ 2º:- A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne 
aos serviços contratados, e ás suas conseqüências e implicações próximas ou 
remotas; 

§ 3º:- A CONTRATADA deverá manter em seu poder os documentos mencionados no 
Decreto n.º 2.518, de 7 de maio de 2008, para efeito de fiscalização a ser efetuada 
pelo CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 
12.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 

hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII, da Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 
8.883/94, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo 
das penalidades pertinentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 
13.1 – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 

14.1 – A CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato, 
conforme o disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei 
n.º 8.883/94. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES 
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15.1 – A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 
decorrentes do transporte, combustível e mão-de-obra necessários à boa e perfeita 
manutenção dos serviços. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 
comportamento de sues empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer 
prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros; 
§ 1º:- Os danos e prejuízos serão ressarcidos a CONTRATANTE no prazo máximo de 

48(quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa à CONTRATADA, 
sob pena de multa; 

§ 2º:- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e 
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 
caberão, exclusivamente, à CONTRATADA; 

§ 3º:- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

§ 4º:- A CONTRATADA manterá durante toda a execução do contrato as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 – Fica a CONTRATADA, desde já cientificada que, caso venha a ser do conhecimento 

da Administração Pública, por denúncia de terceiros, ou por força da fiscalização se 
verifique que quaisquer dos equipamentos para terraplanagens estejam sendo usados em 
mal estado de conservação, ficará advertida de que deverá substituir o equipamento em 
2(dois) dias sob pena de ser o mesmo recolhido ao Pátio Municipal, evitando assim, riscos 
a terceiros; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

 
17.1 – Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, 

emolumentos, e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu 
objeto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO DO EDITAL 

 
18.1 – O cumprimento do presente contrato fica vinculado, no que couber, aos termos do 

Edital n.º 038/2012 e da Tomada de Preços n.º 002/2012, seus anexos e à proposta da 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1 – A CONTRATADA declara estar ciente de que os recursos para cobertura deste 

contrato são oriundos de Convênio, celebrado entre a CONTRATANTE e a 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC, no valor total de 
R$711.494,93 (Setecentos e onze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e 
três centavos), que corresponderá à colaboração da COORDENADORIA ESTADUAL DE 
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DEFESA CIVIL - CEDEC, respondendo a CONTRATANTE com o valor remanescente 
deste contrato, ou seja, com R$_________(____________________), classificando-se no 
orçamento municipal na dotação, descrita no item 9.1; 

19.2 – A CONTRATADA se compromete a viabilizar, sem restrições, a atuação da 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC, por meio de seus 
representantes, funcionários ou credenciados; 

19.3 – A CONTRATADA se compromete a cumprir todas as diretrizes, normas e 
procedimentos da COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC 
pertinentes ao empreendimento, bem como as deliberações que afetem este contrato; 

19.4 – A CONTRATADA se compromete a cumprir rigorosamente às ordens de serviço, 
quando necessário; 

19.5 – O presente contrato foi elaborado em consonância com o disposto na Tomada de 
Preços n.º 002/2012, cujo aviso foi devidamente publicado na forma da lei e interpreta-se 
como um contrato administrativo, aplicando-se-lhe os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito público incidente na espécie, notadamente as disposições 
contidas na Lei n.º 8.666/93, com suas alterações posteriores; 

19.6 – E, por assim estarem de acordo, declaram ambas as partes, aceitarem as disposições 
contidas nas condições e cláusulas acima e todas as que fazem parte do inserto no Edital n.º 
038/2012 e da Tomada de Preços n.º 002/2012, e seus anexos, bem como observar 
fielmente as disposições legais e regularmente pertinentes, pelo que firmam o presente 
contrato em 3(três) dias de igual teor. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
 

20.1 – O Foro do presente contrato será o Foro da Comarca de SANTA ADÉLIA, excluído 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Ariranha, _________________________ 
 
 
 
 

_______________________________________ 
                                        CONTRATANTE 

 
 
 

_______________________________________ 
                                                                                               CONTRATADA 

 
Testemunhas:         
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 

 
 


