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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 1/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 456/2021 

ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS: Paço Municipal na Praça dos 

Emancipadores, s/n.º, Bloco Executivo, 2º andar, Centro, Cubatão/SP. 

EDITAL RETIFICADO: inclusão do ANEXO X - DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

 

O MUNICÍPIO DE CUBATÃO, através do DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, nos termos da 

competência delegada no Decreto Municipal n.º 9.331 de 5 de março de 2009, com alterações 

posteriores, torna público que se acha aberta, neste Departamento, licitação na modalidade de 

TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AVENIDA PERIMETRAL 

(BEIRA MANGUE) NA VILA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, relacionados no Anexo I 

deste Edital, que será regido pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 com alterações 

posteriores, Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 com alterações posteriores e 

Decreto Federal nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. 

As propostas e a necessária documentação para habilitação serão recebidas em sessão pública, às 10 

horas do dia 03/03/2022, na sala de licitações do Departamento de Suprimentos, situada à Praça 

dos Emancipadores, s/nº - 2º piso do Paço Municipal de Cubatão. O Caderno de Licitação, composto 

de edital e anexos, está disponível para consulta no site www.cubatao.sp.gov.br. 

Informações relativas à presente licitação deverão ser formuladas por escrito e encaminhadas ao 

Diretor do Departamento de Suprimentos, das 9 às 17 horas, ou pelo emaildsu@cubatao.sp.gov.br, 

até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame.  

Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (13) 3362-4065 das 9 às 17 horas. 

 

1.  DO OBJETO DA LICITAÇÃO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1. A presente licitação, que será realizada na modalidade de Tomada de Preços, no tipo menorpreço 

global, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL DA AVENIDA PERIMETRAL (BEIRA MANGUE) NA VILA ESPERANÇA NO 

MUNICÍPIO DE CUBATÃO, nos termos do Memorial Descritivo que integra o Edital. 

1.2. Somente poderão participar da licitação as empresas interessadas com atividade pertinente e 

compatível com o objeto a ser licitado, que estiverem devidamente cadastradas no Cadastro de 

Fornecedores e Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Cubatão, ou em 

quaisquer órgãos ou entidades da administração direta, ou indireta, Estadual ou Federal, 

com cadastro devidamente atualizado e com data de validade em vigor, ou ainda, aquelas que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do 
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recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme estatuído no artigo 22, § 

2º da Lei Federal n.º 8.666/93.  

1.2.1. As empresas interessadas em efetuar o cadastro deverão acessar o link abaixo e 

seguir as instruções contidas no documento:  

http://sistema.cubatao.sp.gov.br/pdf/20191015164951EMPRESAS%20-

%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20de%20Registro%20Cadastral%20-

%20ATUALIZADO%2015-10-2019.pdf 

1.2.2. Será permitida a participação de licitantes reunidos em consórcio, observado o artigo 33 da Lei 

federal n.º 8.666/93. Nesta hipótese, todas as consorciadas deverão atender às disposições do item 

1.2 e a empresa líder praticará na licitação com exclusividade, todos os atos pertinentes como 

representante de todas as integrantes do consórcio. 

1.2.3. No caso de participação de consórcio, todas as empresas constituintes deverão cumprir 

integralmente os requisitos de habilitação nos termos deste edital. 

1.3. Será vedada a participação das empresas: 

1.3.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

1.3.2. Com falência decretada, em dissolução ou em liquidação; 

1.3.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham 

sido impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cubatão; 

1.3.4. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8666/93; 

1.3.5. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os 

impedimentos previstos no art. 29, inciso IX c/c art. 54, I, “a” e II, “a” da Constituição Federal; 

1.3.6. Estrangeiras que não funcionem no País. 

1.4. Para se considerarem aptas ao cadastramento de que trata o item 1.2, as licitantes deverão 

obedecer às normas estipuladas pelo Departamento de Suprimentos.  

1.5. O representante da candidata deverá apresentar carta de credenciamento, procuração ou 

qualqueroutro documento que o habilite a representar a licitante no certame. No caso de instrumento 

particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa. Este documento será 

dispensado no caso da licitante ser representada diretamente por seus diretores. 

 

2.  CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

2.1. As licitantes deverão apresentar, no ato da licitação, documentação relativa a:  

a) comprovação da habilitação jurídica;  

http://sistema.cubatao.sp.gov.br/pdf/20191015164951EMPRESAS%20-%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20de%20Registro%20Cadastral%20-%20ATUALIZADO%2015-10-2019.pdf
http://sistema.cubatao.sp.gov.br/pdf/20191015164951EMPRESAS%20-%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20de%20Registro%20Cadastral%20-%20ATUALIZADO%2015-10-2019.pdf
http://sistema.cubatao.sp.gov.br/pdf/20191015164951EMPRESAS%20-%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20de%20Registro%20Cadastral%20-%20ATUALIZADO%2015-10-2019.pdf
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b) comprovação da qualificação técnica;  

c) comprovação da qualificação econômico-financeira;  

d) comprovação da regularidade fiscal e trabalhista; 

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988.  

2.1.1. No caso da prestação do serviço ser realizada por filial, todos os documentos relativos à 

habilitação deverão ser da filial, ou seja, o número de inscrição do CNPJ da empresa deverá ser o 

mesmo da documentação apresentada para a habilitação, da proposta comercial e da Nota Fiscal de 

cobrança, servindo como base para a emissão da nota de empenho. 

2.1.2. Na hipótese de divergência entre o CNPJ constante da futura Nota de Empenho e do documento 

de cobrança, deverá a matriz apresentar Declaração (juntamente com este último documento), 

justificando este procedimento e, ao mesmo tempo, se responsabilizando pela regularidade fiscal do 

estabelecimento comercial (filial) emitente do documento de cobrança. 

2.2. Comprovação da Habilitação Jurídica:  

2.2.1. Cópia do Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Departamento de Suprimentos, da 

Prefeitura Municipal de Cubatão, ou em quaisquer órgãos ou entidades da administração direta, ou 

indireta, Estadual ou Federal, com cadastro devidamente atualizado e com data de validade em vigor. 

2.2.2. Declaração de não existência de fato impeditivo superveniente à sua habilitação, 

ematendimento ao parágrafo 2º do artigo 32 da Lei Federal n.º 8666/93 (modelo no Anexo VII). 

2.2.3. Em caso de sociedade comercial, a comprovação da habilitação jurídica será feita pela 

apresentação de cópia da última alteração do ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social, 

devidamente registrada no órgão ou entidade competente. 

2.2.4. No caso de sociedade simples, prova de inscrição do Contrato Social no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede e da diretoria em exercício, quando for o caso. 

2.2.5. Em caso de sociedade anônima, deverá ser apresentado o estatuto social em vigor, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou repartição equivalente, e de publicação oficial das atas 

das assembléias gerais de constituição e demais assembleias que tenham aprovado ou alterado os 

estatutos, bem como a ata de eleição da diretoria em exercício. 

2.2.6. Em se tratando de firma ou sociedade estrangeira, deverá ser apresentada, além da 

documentação exigida nos subitens 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5, o Decreto de Autorização para 

funcionamento no país, devidamente arquivado na Junta Comercial ou repartição equivalente.  

2.2.7. Declaração expressa emitida pelo representante legal da licitante, atestando não ter havido 

qualquer alteração no ato constitutivo, contrato social ou estatuto em vigor, posteriormente aos 

documentos apresentados.  

2.2.8. Independentemente da natureza da empresa, o seu objeto social deve ser compatível com o 
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objeto licitado.  

2.2.9. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, para que gozem dos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações, deverão apresentar declaração de enquadramento nesta 

condição, conforme Anexo IXou Certidão comprobatória emitida pela Junta Comercial, expedida no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da abertura dos envelopes. 

2.2.9.1. Será dispensada a apresentação do documento relacionado no subitem 2.2.9 caso 

seja apresentado para efeito de credenciamento. 

2.2.10. No caso de consórcio, além da documentação supra, deverá ser apresentado compromisso de 

constituição de consórcio, do qual deverá constar, no mínimo: 

a) denominação do consórcio; 

b) objetivos do consórcio que deverá ser a participação das empresas consorciadas no presente 

certame;  

c) compromisso de que os consorciados respondem solidariamente por todos os atos do consórcio, 

tanto na fase de Licitação quanto na de execução contratual;  

d) previsão de que o consórcio não poderá ter sua composição ou constituição alterada, ou de 

qualquer forma modificada, sem prévia e expressa autorização da Administração;  

e) previsão de que o consórcio não poderá ser extinto antes do adimplemento de todas as obrigações 

eventualmente existentes perante a Administração;  

f) percentual de participação de cada um dos consorciados;  

g) indicação da empresa líder, como única representante legal do consórcio perante a Prefeitura, com 

plenos poderes para receber notificações, intimações e citações quanto aos assuntos relativos à 

Licitação ou ao Contrato;  

h) procuração outorgando à empresa líder poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis para 

concordar com condições, transigir, recorrer e desistir de recurso, comprometer-se a assinar, em 

nome do consórcio, quaisquer papéis e documentos relacionados com o objeto da Licitação, na fase de 

licitação. 

2.3. Comprovação da Qualificação Técnica:  

2.3.1. A licitante deve apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pela entidade 

profissional competente. 

2.3.2. Certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, que comprove(m), em qualquer quantidade, a capacidade de fornecimento do(s) produto(s) 

previsto(s) no objeto desta licitação em características genericamente compatíveis com o objeto 

licitado, conforme previsto no Anexo I – Termo de Referência. 

2.3.3. A(s) certidão(ões) ou atestado(s) deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou 

cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou representante de quem os expediu, com a 

devida identificação e cargo. 
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2.3.4. Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional (devidamente registrado 

no conselho competente), com formação em uma das seguintes áreas: engenharia ambiental, civil 

ou ciências biológicas para o cargo de diretor técnico, conforme descrito no Anexo I – Termo de 

Referência.  

2.3.5.Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional,(devidamente registrado 

no conselho competente), com formação em uma das seguintes áreas: engenharia ambiental, civil 

ou ciências biológicas para o cargo de coordenador geral, conforme descrito no Anexo I – Termo 

de Referência. 

2.3.6.Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional (devidamente registrado 

no conselho competente) com formação em uma das seguintes áreas: engenharia química, 

sanitária ou ambiental, para o cargo de coordenador, conforme descrito no Anexo I – Termo de 

Referência.  

2.3.7.Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional (devidamente registrado 

no conselho competente) com formação em uma das seguintes áreas: engenharia agronômica ou 

florestal, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência.  

2.3.8.Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional (devidamente registrado 

no conselho competente) com formação em engenharia civil,  conforme descrito no Anexo I – 

Termo de Referência.  

2.3.9.Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional (devidamente registrado 

no conselho competente) com formação em uma das seguintes áreas: engenharia agronômica, 

engenharia ambiental ou biologia para o cargo de analista ambiental, conforme descrito no 

Anexo I – Termo de Referência.  

2.3.10.Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional com formação em uma 

das seguintes áreas: engenharia ambiental (devidamente registrado no conselho competente) ou 

gestão ambiental,  para o cargo de analista ambiental, conforme descrito no Anexo I – Termo de 

Referência.  

2.3.11.Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional com formação em 

biologia (devidamente registrado no conselho competente),conforme descrito no Anexo I – Termo 

de Referência.  

2.3.12.Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional  com formação em 

medicina veterinária (devidamente registrado no conselho competente),conforme descrito no 

Anexo I – Termo de Referência.  
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2.3.13.Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro, profissional de nível superior, para o 

cargo de consultor técnico, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência. 

2.3.14.A comprovação de vínculo entre os profissionais e a empresa licitante deverá ser feita por 

meio da apresentação do Contrato Social, Ficha de Empregado, Carteira de Trabalho ou Contrato de 

Prestação de Serviços.  

2.3.15. Não é permitida a acumulação de cargos dentro da equipe técnica. 

2.3.16. A comprovação de experiência anterior de cada um dos membros da equipe técnica designada 

pela licitante deverá ser comprovada através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado que comprove(m) já ter atuado profissionalmente dentro do escopo da 

contratação em características genericamente compatíveis com o objeto licitado, conforme previsto no 

Anexo I – Termo de Referência. 

2.3.17. É obrigatória a apresentação de comprovante de inscrição no conselho profissional 

competente. Caso a profissão não possua conselho profissional competente, deverá ser apresentado 

diploma devidamente registrado. 

2.3.18. Eventuais visitas técnicas (facultativas) poderão ser realizadas nos locais determinados para 

execução dos serviços, até às 16 horas do último dia útil anterior ao do início da sessão pública 

(observado o horário de funcionamento do equipamento, se houver), e serão acompanhadas de 

técnico da Secretaria Municipal de Habitação. 

2.3.18.1. A visita técnica facultativa, referida no subitem anterior, deverá ser previamente agendada 

por meio de contato com a Secretaria Municipal de Habitação pelo  telefone (13) 3362 4290/4291, ou 

pelo e-mailhabitação@cubatao.sp.gov.br. 

2.3.18. No caso de consórcio, o(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) 

por todas as consorciadas em conjunto para somatório dos quantitativos mínimos, os quais poderão 

ser somados independentemente da data, ou somente por uma delas se os quantitativos mínimos 

bastarem. 

2.4. Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira. 

2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível,certificados 

por profissional regularmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade, mencionando o 

número do livro de registro e respectivas folhas onde cada peça do balanço se acha regularmente 

inscrita, inclusive cópias das páginas dos termos de abertura e de encerramento. O balanço 

patrimonial deverá estar registrado e arquivado na Junta Comercial ou órgão equivalente. É vedada a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. Os valores do balanço e das demonstrações 

contábeis poderão ser atualizados por índices oficiais. 

2.4.2. Apresentação de índices financeiros  (modelo no anexo VIII), já calculados, utilizando os dados 

do Balanço  Patrimonial referido no inciso anterior, conforme segue: liquidez geral e liquidez corrente, 

mailto:habitação@cubatao.sp.gov.br
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demonstrando possuir índice igual ou superior a 1,0 (um) e grau de endividamento, demonstrando 

possuir índice menor ou igual a 0,5 (zero vírgula cinco). Os cálculos deverão ser efetuados 

considerando-se até a segunda casa decimal, arredondando-se a segunda casa para mais sempre que 

a terceira casa for igual ou maior que 5 (cinco). O demonstrativo de índices financeiros deverá estar 

datado e assinado pelo responsável legal da licitante. Ressaltamos que a não apresentação dos índices 

não enseja a inabilitação do licitante, podendo os mesmos serem calculados no transcorrer da sessão 

pela Comissão. 

2.4.2.1. A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos no subitem 2.4.2, será habilitada 

desde que atenda ao subitem 2.4.4. 

2.4.2.2. Dos índices: 

a) LIQUIDEZ GERAL - este índice avalia a capacidade de solvência a longo prazo. 

LG =(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo) 

b) LIQUIDEZ CORRENTE - este índice avalia a capacidade de solvência a curto prazo,utilizando 

os valores disponíveis e conversíveis a curto prazo. 

LC =(Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante) 

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO - indicador da participação relativa do capital de terceirosno 

Ativo Total da Empresa. 

GE = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) ÷Ativo Total 

 

2.4.3. Certidão negativa de falência e recuperação judicial/extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura 

dos envelopes. 

2.4.3.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

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

judicial/extrajudicial em vigor. 

2.4.4. Prova de possuir capital social  ou patrimônio líquido em valor igual ou superior a R$ 

87.291,13(oitenta e sete mil, duzentos e noventa e um reais e treze centavos), correspondentes a 

10% (dez por cento)do valor estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO. 

2.4.5. No caso de consórcio, todas as consorciadas deverão atender as exigências de qualificação 

econômico-financeira, salvo o valor do capital social ou patrimônio líquido que poderão ser somados, 

observando-se o percentual de participação da consorciada no consórcio. 

2.5. Comprovação da Regularidade Fiscal  e Trabalhista 

2.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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2.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

deste certame. 

2.5.3. Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do interessado, mediante a 

apresentação de Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias 

(Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014).  

2.5.4. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio do 

licitante, que deverá ser comprovada através da Certidão de Tributos Mobiliários (Imposto sobre 

serviços de qualquer natureza). 

2.5.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através de 

certificado de regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. 

2.5.6. Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, através de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho. 

2.5.7.As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 

efeitos de Negativa. As certidões poderão ser obtidas através de sistema eletrônico junto à internet, 

ficando a aceitação condicionada a confirmação de sua validade por parte da Comissão. 

2.5.8.Considera-se positiva com efeitos de negativa a certidão apresentada nos termos previsto nos 

artigos 206 e 151 do Código Tributário Nacional. 

2.5.9.No caso de consórcio, todas as consorciadas deverão apresentar a documentação exigida para 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

2.6. Documentação complementar 

2.6.1. Declaração da licitante, sob as penas da lei, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que 

se refere ao cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo 

disponibilizado no Anexo VI. 

2.6.2. Dados para elaboração do contrato conforme o Anexo IV. 

2.6.3. Termo de Ciência e Notificação conforme o Anexo V. 

2.6.4. A não apresentação dos documentosindicados nos subitens  2.6.2 e 2.6.3  não será motivo de 

inabilitação. 

2.6.5. No caso de consórcio, todas as consorciadas deverão apresentar os documentos indicados no 

item 2.6 (Documentação complementar). 
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3.  APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS  

3.1. No local, dia e hora designados no Edital para recebimento da documentação e da proposta 

aslicitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes devidamente fechados, 

contendoexternamente a identificação da mesma e o número do Edital referente à licitação, 

ocasião em que os mesmos ainda lacrados serão rubricados por todos os presentes.  

3.2. O primeiro envelope (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) conterá  os  documentos relacionados 

no item 2 das presentes normas, necessários à habilitação, preferencialmente numerados na 

seqüência estabelecida no Edital.  

3.3. A documentação deverá ser apresentada em uma única via em publicação oficial ou qualquer 

tipode cópia de validade legal, preferencialmente numerados na sequência estabelecida no Edital, 

ficando todo o material de posse da Prefeitura anexado ao processo licitatório.  

3.4. O segundo envelope (PROPOSTA) deverá conter, redigido em idioma  português e assinado pelo 

representante legal da Proponente, a seguinte documentação:  

3.4.1. Proposta conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Cubatão (Anexo III), 

devidamente preenchida, sem emendas, rasuras e entrelinhas, indicando o valor total (soma dos 

valores unitários) pelo qual se propõe a executar os serviços licitados. O valor total a ser proposto 

deverá ser resultante dos cálculos obtidos conforme planilhas orçamentárias, expresso em moeda 

corrente nacional. 

3.4.1.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 

da data da sessão de abertura do certame. 

3.5. O valor total estimadopela Prefeitura Municipal de Cubatão é de R$ 872.911,34 (oitocentos 

esetenta e dois mil, novecentos e onze reais e trinta e quatro centavos). 

3.5.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, notificar por e-mail,as licitantes 

para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a viabilidade de sua proposta, na forma estabelecida 

no artigo 48, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, podendo ser solicitada a apresentação dos 

documentos a seguir relacionados: 

a. Planilha de preços unitários e total em conformidade com as planilhas da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUBATÃO; 

b. Composição de custos unitários, onde constem componentes, coeficientes, preços de insumos 

e Leis Sociais Trabalhistas. 

3.5.2. Somente no que se refere aos materiais e às instalações de sua propriedade, poderá a licitante 

declarar que renuncia à parcela ou à totalidade da remuneração respectiva, de acordo com o disposto 

no § 3º do artigo 44 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, caso em que deverá 

ser discriminado o tipo de material, a quantidade, o preço e o local onde se encontra estocado. 
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4.  DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

4.1. A microempresa e a empresa de pequeno porte, qualificadas nos termos da Lei Complementar 

n.º 123/06 e suas alterações posteriores, poderão usufruir dos benefícios estabelecidos em seus 

artigos 42 a 48 ao participar desta licitação. 

4.2. Na sessão de abertura do procedimento licitatório ou em comunicado após análise dos 

documentos de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação informará aos presentes a ocorrência 

de licitantes que se apresentem na condição acima, nos termos da declaração de enquadramento na 

situação de microempresa ou empresa de pequeno porte  (modelo disponível no Anexo IX), e decidirá 

motivadamente quanto à qualificação das microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.3. A decisão da Comissão Permanente de Licitação será publicada juntamente com o resultado do 

julgamento da habilitação deste certame. 

4.4. A microempresa ou a empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida 

no Edital, podendo, todavia, existir no que tange à regularidade fiscal  e/ou trabalhista, documentos 

que apresentem alguma restrição, sem que isso impeça a continuidade de sua participação na 

licitação.  

4.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

4.5.1. Decairá do direito à contratação a microempresa ou a empresa de pequeno porte que não 

promover a regularização da documentação fiscal  e/ou trabalhista no prazo estabelecido, o que 

ensejará a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação de prosseguimento do certame. 

4.5.2. As sanções cabíveis serão para as hipóteses de descumprimento total das obrigações 

assumidas, observados os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/93 e deste Edital.  

4.6. Para classificação das propostas com participação de microempresa e de empresa de pequeno 

porte a Comissão Permanente de Licitação deverá: 

4.6.1. Verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou empresa de pequeno 

porte, dando continuidade ao procedimento, em caso positivo, sem aplicação do disposto no artigo 45 

da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações posteriores. 

4.6.2. Verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

há preços ofertados por licitantes assim qualificadas até 10% (dez por cento) superiores ao menor 

preço alcançado, caracterizando o empate ficto nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 

123/06 e suas alterações posteriores. 

4.6.3. Conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo 3 (três) dias úteis, para que a 
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microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, querendo, apresente proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, nos termos do disposto no artigo 45, inciso 

I, da Lei Complementar n.º 123/06, sob pena de preclusão. 

4.6.4. O intervalo de empate será sempre entre as propostas de microempresa e empresa de 

pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre elas existam preços 

ofertados por outras empresas.  

4.6.5. Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresa e empresa de pequeno porte e 

destas em relação à proposta de menor valor, na forma do artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/06, 

no intervalo de até 10% (dez por cento) superior, a Comissão Permanente de Licitação efetuará 

sorteio para fins de classificação, bem como para o exercício do benefício do empate ficto.  

4.6.6. Caso, no prazo concedido para desempate do empate ficto, a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte melhor classificada não exerça o benefício de ofertar preço inferior àquele considerado 

vencedor do certame, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, garantidos os mesmos 

prazos inicialmente concedidos.  

4.6.7. A Comissão Permanente de Licitação, alcançado o preço final na nova proposta apresentada 

pela microempresa ou empresa de pequeno porte, realizará a análise de sua aceitabilidade, recusando 

proposta de preço excessivo ou manifestamente inexequível. 

4.7. Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

autoridade competente decidirá motivadamente pela revogação ou pelo prosseguimento desta 

licitação, observado o seguinte: 

4.7.1. Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte sagrar-se vencedora da licitação, 

com o benefício do empate ficto do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/06 e suas 

alterações posteriores, poderão ser convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

situação do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, desconsiderado 

o preço ofertado no primeiro desempate, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos. 

4.7.2. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte sagrar-se vencedora da licitação por 

ter sido desde logo a mais bem classificada, portanto sem o benefício do empate ficto do parágrafo 1º 

do artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/06, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, 

na ordem classificatória, para o prosseguimento do certame ou da contratação, conforme o caso, sem 

a aplicação do benefício do empate ficto. 

4.7.3. Na hipótese de convocação remanescente das empresas empatadas fictamente, não havendo o 

exercício do benefício do desempate por microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua efetiva 

contratação, o objeto licitado poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Complementar n.º 123/06. 

4.7.4. As licitantes remanescentes convocadas deverão observar as mesmas condições propostas pela 
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primeira classificada, não contratada, inclusive quanto aos preços alcançados, nos termos do disposto 

no parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

5.  JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS  

5.1. Inicialmente serão abertos pela Comissão, no local, dia e hora indicados no preâmbulo do 

Edital,os envelopes referentes a “DOCUMENTOS”. 

5.2. Abertos esses envelopes, serão examinados e rubricados pelos componentes da Comissão 

erepresentantes das licitantes presentes ao ato, todos os documentos apresentados, inabilitando-se as 

licitantes que deixarem de atender a algum item do Edital, devolvendo-se os envelopes que contém 

suas propostas.  

5.3. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, e não havendo qualquer pendência recursal 

ouimpedimento legal quanto ao prosseguimento do certame, serão abertos em seguida os envelopes 

referentes à “PROPOSTA”, fazendo-se a leitura do valor total proposto por cada licitante habilitada, em 

voz alta e, em prosseguimento, serão examinados e rubricados por todos os presentes, a proposta e 

demais documentos acostados ao respectivo envelope.  

5.4. Todos os fatos ocorridos na reunião serão consignados na respectiva ata, ao final por 

todosassinada, considerando-se ausentes, para qualquer efeito posterior, aqueles representantes que 

deixarem de fazê-lo.  

5.5. O julgamento das propostas será feito considerando-se o MENOR VALOR TOTAL para execução 

dosserviços.  

5.5.1. Não serão aceitos os preços unitários considerados excessivos ou manifestamente  

inexequíveis, tomando por base os constantes das planilhas orçamentárias fornecidas pela Prefeitura 

Municipal de Cubatão, desclassificando-se as respectivas propostas. Para tanto, serão analisados 

individualmente todos os preços unitários e seus respectivos pesos de influência na formação do valor 

total proposto. 

5.5.2. Para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, consideram-se 

manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de 

engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores:  

5.5.2.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do 

valor orçado pela Administração, ou; 

5.5.2.2. Valor orçado pela administração. 

5.5.3. Dos licitantes classificados na forma do item 5.5.2 cujo valor global da proposta for inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens 5.5.2.1 e 5.5.2.2, será exigida, 

para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 
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1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do item 5.5.2 e o valor da correspondente 

proposta. 

5.5.4. Serão desclassificadas as propostas que não cumprirem a formal apresentação 

conformesubitem 3.4 e seguintes, bem como as propostas cujos valores totais excederem o valor 

estimativo da Prefeitura Municipal de Cubatão, estabelecido no subitem 3.5 do presente instrumento 

convocatório. 

5.5.5. Do resultado da licitação a Comissão fará o seu relatório classificando os proponentes, 

indicando o  vencedor da licitação, encaminhando-a a seguir ao Secretário Municipal de Finanças para 

homologação e adjudicação. 

5.5.6. O resultado da licitação será tornado público no quadro de avisos 

enositewww.cubatao.sp.gov.br, bem como serão feitas as publicações oficiais que se fizerem 

necessárias. 

5.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 

documentação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

6.  CRITÉRIO DE DESEMPATE  

6.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido ao disposto no § 2º do art. 

3ºda Lei de Licitações, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público. 

 

7.  ASSINATURA DO CONTRATO  

7.1. Uma vez adjudicada a obra à licitante vencedora, a Prefeitura providenciará o respectivo 

empenhoe em seguida a Divisão de Comunicação da Secretaria Municipal de Gestão convocará, por e-

mail,o representante da empresa  para em até 05 (cinco) dias  assinar o contrato. 

7.1.1. No ato da assinatura, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

7.1.1.1. - procuração ou contrato social; 

7.1.1.2. - cédula de identificação; 

7.1.1.3. - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), prova de regularidade de tributos e contribuições federais, inclusive as sociais, 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, prova de regularidade com as fazendas estadual e municipal 

da sede da licitante, prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, através da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho e Certidão negativa de 

falência e recuperação judicial/extrajudicial, sob pena de a contratação não se 
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concretizar. 

7.1.2. Se as provas de regularidades anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 

cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das 

mesmas. 

7.2. Se convocado para celebração do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, o adjudicado 

nãocomparecer nem justificar a razão do não comparecimento, ou se recusar a assinar o contrato, 

ficará impedido de participar de novas licitações pelo prazo mínimo de um ano.  

7.3. A Prefeitura convidaráoutro licitante pela ordem de classificação, para assumir o contrato, se 

quiser,  em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 

aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 

7.4. A Contratada fará uma caução para o fim de  garantir o perfeito cumprimento das obrigações 

assumidas. A garantia do contrato será prestada em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, 

no valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato a ser 

firmado, que deverá ter prazo de validade até o recebimento definitivo do objeto contratual, e será 

liberada após o recebimento definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da Contratada. 

7.4.1. A garantia de que trata o subitem anterior poderá consistir em:  

7.4.1.1. - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;  

7.4.1.2. - seguro-garantia;  

7.4.1.3. - fiança bancária.  

7.4.2. Havendo necessidade de aditamento contratual a contratada deverá efetuar a renovaçãoda 

caução e ainda o reforço da mesma proporcionalmente ao valor aditado. 

7.5. Em caso de aditamento contratual, a contratada deverá apresentar todas as certidões que 

comprovem a sua regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.  

 

8.  PAGAMENTOS  

8.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados do aceite da Nota Fiscal/fatura 

pelo(s) servidor(es) responsável(eis) ou Comissão designada pela autoridade competente da 

Prefeitura pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, identificados com nome, 

função/cargo, Secretaria Municipal correspondente e data da assinatura, com autorização do superior 

hierárquico imediato, desde que devidamente regularizados, decorridos os quais, poderá haver uma 

atualização financeira, pelo índice IPCA do IBGE.  

8.2. Os pagamentos serão efetuados somente em depósito em conta, cabendo aCONTRATADA 

apresentar documento para esta finalidade devidamente preenchido e que acompanhe a nota fiscal ou 

incluir as informações bancárias na nota fiscal, ficando a cargo da CONTRATADA a despesa bancária 



MUNICÍPIO DE CUBATÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

 
Página 16 de 53 

Processo nº 456/2021 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Praça dos Emancipadores s/n.º, Bloco Executivo, 2º andar, Centro, Cubatão / SP - CEP 11.510-900 

Fone: (13) 3362-4065 

correspondente. 

8.3. Na eventualidade de aplicação de multa prevista no item PENALIDADES, após processo de 

apuração de responsabilidades, concedido o direito ao contraditório e a ampla defesa, esta deverá ser 

recolhida anteriormente ao pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der 

origem à aplicação de penalidade ou, com a concordância da empresa, será descontada do pagamento 

da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.Não 

havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo 

executivo. 

8.4. No caso de irregularidade na emissão de documentos por parte da CONTRATADA, tais como nota 

fiscal, medição, guias de recolhimento, certidões, conta bancária, entre outros, o prazo de pagamento 

será contado a partir de sua apresentação e aceite, desde que devidamente regularizados. 

8.5. Caso haja atraso por parte da CONTRATADA acerca do cumprimento do objeto contratual, o 

prazo de pagamento começará a fluir somente após concluído o procedimento de penalização que 

tramitará em autos próprios e, em caso de aplicação de multa, o prazo de pagamento iniciará após o 

recolhimento da multa.  

8.6. O pagamento cujo vencimento recair em sábado, domingo, feriados, inclusive bancário e ponto 

facultativo, será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem que assista à Contratada qualquer tipo de 

atualização monetária. 

8.7. O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária em caso de eventual atraso no 

pagamento que tenha dado causa a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, será o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA / IBGE. 

8.8. Encaminhar, juntamente com a nota fiscal, a prova de cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e tributárias,  principais e acessórias, incluída a comprovação de pagamento de 

salários e benefícios devidos aos empregados, bem como obrigações que venham a ser estabelecidas 

em virtude de lei, acordo ou convenção coletiva. 

8.9. A não apresentação dos documentos mencionados neste item, ou a apresentação com 

irregularidades, ensejará descumprimento contratual, podendo ser passível das sanções previstas 

neste contrato. 

8.10. Os documentos comprobatórios mencionados neste item deverão ser entregues em formato 

digital- arquivo PDF – em um CD. 

8.11. ACONTRATANTE observará o contingenciamento mensal de parcela do pagamento 

devido à Contratada.  

8.12. O montante do valor a ser contingenciado, constantes da proposta da empresa e obedecidos os 

limites estabelecidos neste contrato, será obtido mediante a aplicação dos percentuais referentes aos 

provisionamentos que seguem: 

8.12.1. – férias; 
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8.12.2. – 1/3 constitucional; 

8.12.3. – 13º salário; 

8.12.4. – multa do FGTS por dispensa sem justa causa; e 

8.12.5. – incidência dos respectivos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 

13º salário. 

8.13. Os valores serão depositados em conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação - 

aberta em nome da Contratada no Banco______________. 

8.14. Os valores a serem contingenciados serão glosados do pagamento mensal, sem prejuízo da 

retenção, na fonte, da tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria. 

8.15. Para resgate de valores da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – 

referentes aos pagamentos de férias, 1/3 constitucional, 13º salário, incluindo o impacto dos encargos 

sociais, a Contratada deverá expedir solicitação formal à Contratante. 

8.16. Para resgatar os recursos da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação – a 

empresa contratada, após pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, deverá apresentar à 

unidade competente da Contratante os documentos comprobatórios de que efetivamente pagou a 

cada empregado as rubricas correspondentes ao valor a ser resgatado. 

8.17. A solicitação deverá ser acompanhada de planilha detalhando, para cada empregado, o cálculo 

de férias, 1/3 constitucional e 13º salário, que resultará no valor a ser lançado em holerite, 

restringindo-se ao lapso de tempo que o empregado estiver alocado na execução do contrato, 

acompanhando a proporcionalidade dos aprovisionamentos havidos eculminando no valor total do 

resgate. 

8.18. Quando se tratar de valor pago em razão de rescisão do contrato de trabalho, o resgate de 

valores incluirá aquele referente ao contingenciamento de multa do FGTS, se for o caso, sendo que a 

documentação relacionada no subitem acima deverá ser acrescida do cálculo já homologado junto ao 

Ministério do Trabalho e do Emprego ou sindicato da categoria, nos termos da legislação trabalhista 

vigente. 

8.19. O responsável pela fiscalização do contrato ratificará as informações que integrarem os cálculos 

e que influenciam nos valores a serem levantados da conta-depósito vinculada – bloqueada para 

movimentação, no que disser respeito à frequência do emprego no posto de trabalho, número de 

ausências, adicional noturno, se o período abrangido pelo cálculo é compatível com a alocação do 

empregado na unidade, dentre outros, e enviará de imediato, por meio eletrônico, a planilha de 

cálculo atestada, a folha de pagamento e a solicitação formal da Contratada. 

8.20. Os saldos da conta-depósito vinculada –bloqueada para movimentação – serão remunerados 

pelo índice da poupança ou outro índice que venha a ser utilizado para cálculo dos rendimentos em 

caderneta de poupança. 

8.21. O valor das despesas com a cobrança de abertura e de manutenção da referida conta-depósito 

vinculada será retido do pagamento do valor mensal devido à contratada e depositado na conta-

depósito vinculada – bloqueada para movimentação. 
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8.22. Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta-depósito vinculada – bloqueada para 

movimentação – deverão ser suportadas pela taxa de administração constante na proposta comercial 

da empresa, caso haja cobrança de tarifas bancárias. 

8.23. Os valores das tarifas bancárias de abertura e de manutenção da conta-depósito vinculada- 

bloqueada para movimentação – encontram-se disponíveis na internet, no sítio do banco. 

 

9.  REAJUSTAMENTO 

9.1. O preço para execução deste objeto, será aquele constante da proposta da licitante vencedora, 

parte integrante do respectivo instrumento contratual. 

9.2. Os preços oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados para fins de contratação. 

9.3. O valor total oferecido remunerará todas as despesas necessárias à execução dos serviços, bem 

como as despesas da CONTRATADA. 

9.4. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

9.5. Os valores dos serviços serão fixos e irreajustáveis durante o período correspondente a 12 (doze) 

meses da assinatura do presente Contrato, período após o qual poderá haver o respectivo reajuste de 

acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA / IBGE). 

 

10.  PRAZOS 

10.1. A Contratada se obriga a executar os serviços no prazo de 6 (seis) meses  contados da data 

da emissão da ordem de serviço pela SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. 

10.2. Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazo, baseados na inadequação 

deequipamentos, correção de imperfeições de execução, prestação de assistência da Prefeitura na 

fiscalização dos serviços, ficando assegurado à Prefeitura Municipal de Cubatão o direito de rejeitar os 

pedidos apresentados. 

10.3. O prazo de vigência do contrato será de 9 (nove) meses, contados a partir de sua assinatura. 

10.4. O prazo de execução dos serviços, não se confunde com o tempo de vigência do contrato, 

notadamente para possibilitar o recebimento definitivo dos serviços. 
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11.  DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

11.1. O objeto deste contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as 

condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste. 

11.2. A fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato à autoridade 

superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base à lavratura do termo de recebimento 

provisório. 

11.2.1. O responsável pela fiscalização notificará a contratada para lavratura do termo de 

recebimento provisório. 

11.3. O termo de recebimento provisório deverá ser lavrado pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 

15 (quinze) dias corridos que se seguirem ao término do prazo de execução dos serviços, mas dentro 

do prazo de vigência contratual. 

11.4. A CONTRATADA se obriga a refazer, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, os serviços que tenham vícios, defeitos ou incorreções resultantes de ineficiência ou má 

execução.  

 

12.  MEDIÇÕES 

12.1. Os critérios para medições estão especificados na cláusula 5ª da Minuta do Contrato – Anexo 

II. 

 

13.  PENALIDADES  

13.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades 

previstas no Capítulo IV, Seção II, da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores, estando 

sujeita ainda às seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor do contrato reajustado nas 

mesmas bases do ajuste: 

13.2. Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a 

rescisão do contrato ou sanção mais severa; 

13.3. Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 

sobre o valor da obrigação não cumprida; 

13.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o serviço considerado 

pela fiscalização mal executado, independentemente da obrigação de refazimento do serviço, nas 

condições estipuladas neste contrato; 

13.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução total; que se 
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configura pelo descumprimento da obrigação por prazo superior a 30 (trinta) dias contados 

da data para início dos serviços. 

13.6. A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 

a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida 

de contratar com a Administração Pública pelo período de até 2 (dois) anos, e ainda, se for o caso, 

ser declarada inidônea. 

13.7. As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as 

originaram sejam reparados. 

13.8. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e 

consequentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas 

ou prejuízos que seu ato tenha acarretado. 

13.9. A abstenção por parte da CONTRATANTE, do uso de quaisquer das faculdades contidas no 

instrumento contratual e no Edital de abertura, não importa em renúncia ao seu exercício. 

13.10. A aplicação de qualquer penalidade prevista no Edital de abertura não exclui a possibilidade de 

aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

13.11. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente 

considerados como inexecução total. 

13.12. O valor da multa será atualizado monetariamente pelo Índice Geral de Preços ao Mercado 

(IGPM). 

13.13. O prazo para pagamento das multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. À critério da Secretaria Municipal de Finanças, e após o devido processo de 

apuração, respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa, e com a concordância da empresa, o 

valor devido será calculado e descontado da importância que a empresa tenha a receber do 

MUNICÍPIO DE CUBATÃO. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando 

a devedora a processo executivo. 

13.14. A Contratada estará sujeita, ainda, às sanções penais previstas na Secção III, do Capítulo IV, 

da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

13.15. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

13.16. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos e protocolizados na 

sede da Unidade Gestora do Contrato nos dias úteis, das 9 às 16 horas. 

13.17. O Gestor da Unidade será o responsável pela análise de defesa prévia, cálculo de multas, 

emissão de pareceres e aplicação de penalidades. 
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14.  TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Caso seja de interesse ou necessária a subcontratação de empresas especializadas, deverá ser 

encaminhada à CONTRATANTE, uma solicitação formal para esta subcontratação, juntamente com a 

razão social da (s) empresa (s), sujeita à aprovação da CONTRATANTE.  

14.1.1. A transferência e subcontratação somente poderá ocorrer em caráter excepcional e mediante 

prévia autorização da CONTRATANTE. 

14.2. A coordenação e supervisão de todas as atividades desenvolvidas pelos subcontratados serão 

efetuadas estritamente pela CONTRATADA, ficando esta, totalmente responsável pelo andamento 

dos trabalhos e pela sua qualidade perante a CONTRATANTE.  

14.3. A CONTRATADA responderá, perante a CONTRATANTE, pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

15.  DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES  

15.1. Integram o presente Edital: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO III MODELO DE PROPOSTA 

ANEXO IV DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

ANEXO V MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES 

ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

ANEXO VIII MODELO DE PLANILHA DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

ANEXO IX MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO X DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

15.2. A qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de Cubatão poderá exigir comprovação das 

informações prestadas pelas proponentes, através de documentos complementares ou visitas de 

inspeção.  

15.3. No ato do recebimento das Normas, Projetos e Memorial Descritivo, deverá o interessado 

verificar oseu conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.  

15.4. A fiscalização será exercida pela Prefeitura Municipal de Cubatão, nos termos da Minuta do 

Contrato, Anexo II. 

15.5. Nas diversas fases deste procedimento licitatório, a Comissão julgadora caso entenda 
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necessário,poderá ser assessorada por órgão ou entidade, interno ou externo.  

 

15.6. As impugnações ao Edital e recursos deverão ser encaminhados pelo e-mail 

dsu@cubatao.sp.gov.br  ou  protocolizados diretamente no Departamento de Suprimentos da 

Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, em conformidade com os dispositivos previstos na Lei 

Federal n.º 8666/93. A impugnação deverá ser realizada até o segundo dia  útil que anteceder a 

abertura do envelope de habilitação. Em se tratando de recurso, até às 17 horas do último dia 

previsto para interposição. 

15.7. Nas situações de habilitação ou inabilitação do licitante,  julgamento das propostas,  anulação 

ou revogação da licitação e  indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração 

ou cancelamento; cabem  recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, conforme o at. 109 da Lei Federal 8666/93. 

15.8. As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto da presente licitação correrão por 

conta da  seguinte dotação: 

- 16.482.0009.1.054, elemento de despesa  3.3.90.39.00. 

15.9. Quanto às eventuais divergências, as planilhas orçamentárias prevalecem sobre o 

MemorialDescritivo e projetos. As presentes normas prevalecem sobre o Memorial Descritivo e demais 

elementos. 

15.10. Os documentos a serem apresentados conforme formulários-modelos fornecidos pela 

Prefeitura  poderão ser impressos com timbre da proponente ou em impressos informatizados, desde 

que contenham todas as informações previstas nos respectivos modelos. 

15.11. A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por publicação em 

órgão da imprensa oficial ou ainda por confrontação do documento original e sua respectiva 

cópia por servidor da administração. 

15.12. Os documentos deverão estar com sua validade em vigor na data da abertura dos envelopes-

documentação.  

15.13. Toda e qualquer declaração emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu(s) 

representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) (nome e CPF).  

15.14. Toda a documentação necessária à habilitação deverá ser relacionada, separada, colecionada e 

numerada, preferencialmente na ordem estabelecida neste Edital. 

15.15. As certidões cujo prazo de validade não esteja especificado no próprio documento ou em lei 

terão validade de 90 (noventa) dias da data de sua expedição. 

15.16. Os interessados que tiverem dúvidas serão atendidos diretamente no Departamento de 

Suprimentos no endereço e horário indicados no Edital, através do telefone (13) 3362-4065ou pelo e-

mail dsu@cubatao.sp.gov.br.  

mailto:dsu@cubatao.sp.gov.br
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Cubatão, 14 de fevereiro de 2022. 

 

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Finanças 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 1/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 456/2021 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL VISANDO O 

ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA N° 1383 E DO PARECER TÉCNICO N° 

220/19/IE, EMITIDAS PELA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB), OBJETIVANDO A 

OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÕES E DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL (BEIRA-

MANGUE) NA VILA ESPERANÇA – CUBATÃO/SP.  

 

1.OBJETO  

Considerando o Relatório Ambiental Preliminar (RAP), a Licença Prévia (LP) de nº 1383 e o Parecer 

Técnico n° 220/19/IE, a contratada será responsável pela coordenação de todo o procedimento 

necessário atendimento das exigências técnicas descritas nos documentos supracitados, objetivando 

as autorizações e licenças ambientais necessárias para a obtenção de LI e Autorização do início das 

obras para a implantação da avenida perimetral (beira-mangue) na Vila Esperança-Cubatão/SP. 

Esclarecemos ainda que o acompanhamento das obras para atendimento às exigências ambientais 

será objeto de contratação posterior. 

 

2. ANTECEDENTES, ABRANGÊNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

A Prefeitura Municipal de Cubatão desenvolveu o Projeto de Urbanização Integrada e Reassentamento 

de Moradias em Áreas de Risco e Proteção Ambiental da Vila Esperança, projeto cujas etapas de 

implantação são analisadas pela CETESB, sob o Processo SMA n° 1.462/2008. O processo foi 

instrumentalizado por meio de RAP – Relatório Ambiental Preliminar – para o qual foi emitido o 

Parecer Técnico n° 018/09/EMEU e concedida a Licença Prévia n° 1383, em 30/04/2009, atestando a 

viabilidade ambiental do empreendimento. Ressalta-se que, em 08/12/2009, foi emitida a Licença de 

Instalação n° 94.142, considerando parte da etapa 1 do empreendimento. A Municipalidade, por 

decisão estratégica protocolou na CETESB informação técnica acerca das alterações de projeto da 

avenida perimetral (beira-mangue) e consultou a sobre a viabilidade ambiental e aprovação das 

alterações. A CETESB, após analise técnica e legal, emitiu o Parecer Técnico n° 220/19/IE, onde 
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estabelece exigências técnicas necessárias para a solicitação da Licença Ambiental de Instalação, 

referente à implantação da avenida perimetral (beira-mangue).  

Considerando as informações supracitadas, a contratação de empresa especializada em assessoria e 

consultoria ambiental é justificada pela necessidade legal do atendimento das condicionantes 

ambientais e exigências técnicas emitidas pela CETESB e para, numa perspectiva ambiental, dar 

segurança jurídica e sustentabilidade quanto à viabilização ambiental do projeto sob responsabilidade 

da Prefeitura Municipal de Cubatão.   

O novo traçado proposto encontra-se em Anexo e contempla uma via de borda de aproximadamente 

5,9 km de extensão  

A Municipalidade efetuará o levantamento planialtimétrico, sondagens e demais projetos 

complementares a serem apresentados junto aos órgãos ambientais.   

 

3.   ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

Para o cumprimento do objeto, a contratada executará as seguintes ações: 

3.1 - assessorar a Prefeitura municipal de Cubatão, para a elaboração e juntada de documentação 

técnica para o atendimento das condicionantes ambientais e exigências técnicas necessárias para a 

obtenção da licença ambiental de instalação e autorizações ambientais necessárias para a implantação 

da avenida perimetral, inclusive comparecendo a todas as reuniões designadas pela Prefeitura; 

3.2 – elaborar e apresentar a documentação técnica (planta ambiental, laudo de fauna e outras 

exigidas pela legislação em vigor), para a solicitação e obtenção da ASV junto aos órgãos ambientais – 

Emitir ART desses serviços ou comprovação de responsabilidade técnica de órgãos profissionais, 

quando aplicável, protocolizando e acompanhando todo o procedimento junto àCETESB e demais 

órgãos ambientais, prestando eventuais esclarecimentos e respondendo a “Comunique-se”   até a 

emissão da respectiva autorização;  

3.3 – elaborar documentação técnica para a Municipalidadefirmar  o Termo de Compromisso de 

Recuperação Ambiental - Emitir ART desses serviços ou comprovação de responsabilidade técnica de 

órgãos profissionais, quando aplicável, protocolizando e acompanhando todo o procedimento junto à 

CETESB e demais órgãos ambientais, prestando eventuais esclarecimentos e respondendo a 

“Comunique-se” até que seja finalizado o TCRA;  

3.4 – assessorar e orientar a equipe técnica da prefeitura e suas contratadas, no que concerne aos 

aspectos, impactos e mitigações ambientais, bem como orientar sobre os aspectos locacionais e 

tecnológicos para a avenida perimetral, prevendo o menor impacto em vegetação nativa e áreas de 

preservação permanente e demostrando o atendimento à Lei Federal n° 12.651/2012, o Decreto 

Federal n° 5.300/2004, a Resolução SMA n° 72/2017 e a Resolução SMA n° 07/2017, inclusive quanto 

aoscenários para o traçado da referida via;  
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3.5 – Apresentar para a Prefeitura Municipal de Cubatão, levantamento cadastral de áreas de bota-

fora, jazidas, usinas e demais áreas de apoio que possuam comprovada regularidade ambiental, tendo 

em vista a utilização de aterro convencional;  

3.6 – Apresentar para a Prefeitura Municipal de Cubatão, levantamento cadastral de áreas para 

disposição final dos resíduos sólidos, efluentes sanitários e resíduos de interesse ambiental que 

possuam comprovada regularidade ambiental; 

3.7 – Apresentar para a Prefeitura Municipal de Cubatão, propostas mitigadoras e programas 

ambientais, acompanhado da ART,sendo:  

3.7.1 - Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras; 

No programa deverá conter as metodologias, descrições, ações previstas, atendimento de requisitos 

técnicos e legais, recursos necessários, monitoramento e avaliação dos seguintes eixos de 

monitoramento e controle:  

Controle da Supressão de Vegetação; 

 Controle da Qualidade do Ar e Emissão de Ruídos; 

 Controle da Poluição do Solo e das Águas; 

 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos; 

 Controle das Interferências com o Tráfego e com a Segurança da População; 

 

3.7.2 - Programa de Monitoramento Geotécnico;  

No programa deverá conter as metodologias, descrições, ações previstas, atendimento de requisitos 

técnicos e legais, recursos necessários, monitoramento e avaliação dos seguintes eixos de 

monitoramento e controle:  

              Prevenção e Controle de Erosão e Assoreamento; 

    Prevenção e Controle de Escorregamento e Rupturas de Taludes; 

               Prevenção e Controle de Recalques; 

               Recomposição das Áreas Afetadas.  

 

3.7.3 - Programa de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalhador; 

No programa deverá conter as metodologias, descrições, ações previstas, atendimento de requisitos 

técnicos e legais, recursos necessários, monitoramento e avaliação.  

 

3.7.4 Programa de Compensação Ambiental e Recuperação Paisagística; 
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No programa deverá conter as metodologias, descrições, ações previstas, atendimento de requisitos 

técnicos e legais, recursos necessários, monitoramento e avaliação.  

 

3.8 – elaborar documentação técnica para a abertura de processo junto ao IPHAN para consulta de 

viabilidade da dispensa do monitoramento arqueológico, bem como efetuar todo o 

acompanhamento até decisão final. Caso o IPHAN mantenha a exigência técnica, a contratada 

deverá apresentar a Municipalidade o Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico;  

3.9 - prestar serviços de assessoria e consultoria para elaborar documentação técnica para anuência 

do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE/SP).   

 

4. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão apresentados por Produto devidamente encadernados em 02 (duas) vias 

impressas, que deverão ser entregues para a Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de 

Cubatão.  

Os projetos impressos serão acompanhados de 02 (duas) cópias dos arquivos eletrônicos, 

devidamente formatados no Padrão ABNT. 

Todos os projetos deverão ser apresentados com a devida assinatura do responsável técnico do 

projeto acompanhado da cópia da anotação profissional cabível. 

 

5. PRAZOS 

Os projetos devem ser apresentados dentro dos prazos exigidos pela contratante. Para o 

desenvolvimento dos trabalhos aqui formulados prevê-se um prazo total de até 6 meses (seis) meses 

podendo ser prorrogado por igual período.  

 

 

6. ORÇAMENTO 

O valor a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA pelo cumprimento do objeto e escopo de 

serviços descrito anteriormente, está estimado em R$ 872.911,34 (oitocentos e setenta e dois 

mil, novecentos e onze reais e trinta e quatro centavos). 

Na composição dos preços estão incluídos todos os custos necessários à execução dos serviços, 

inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, administrativos, bem como com 

materiais e insumos de consumo incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços contratados, 

bem como os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços prestados. 
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7. FORMA DE PAGAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O pagamento será feito pela Contratante contra a entrega dos produtos executados pela Contratada, 

juntamente com a medição do período e a fatura correspondente.  

Para o pagamento dos serviços previsto neste termo de referência à contratada deverá seguir um 

Plano de Trabalho elaborado entre contratada e contratante, aplicando-se a melhor técnica de 

execução conciliada as prioridades dos projetos previstas no objeto do contrato. 

A apresentação dos serviços deverá ser compatível com os valores de pagamentos previsto no 

Cronograma de Desembolso previsto no item 6.  

 

8. Das Obrigações da Contratada 

a) Indicar o responsável que responderá pela Contratada durante a execução do contrato, bem como 

o recolhimento da anotação profissional cabível; 

b) Aportar equipe técnica multidisciplinar com qualificação comprovada e dimensionamento 

compatível com o objeto contratado; 

c) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas necessárias ao desenvolvimento dos serviços, 

incluindo mão-de-obra, encargos sociais e fiscais, materiais, transporte, administração de benefícios, 

decorrentes da execução do contrato, nos termos do plano de trabalho; 

d) Entregar os produtos contratados na forma e prazos estabelecidos; 

e) Os projetos deverão ser apresentados com as devidas adequações, correções e aprovação junto 

aos órgãos competentes; 

f) Protocolar os relatórios, informações técnicas e documentações ambientais e correlatas nas 

agências ambientais, portais de licenciamento e nos demais órgão intervenientes e anuentes no 

processo do licenciamento ambiental do empreendimento; 

g) Comunicar a Municipalidade quanto à abertura, alteração, atualização e gestão dos processos de 

solicitação de licenças e autorizações ambientais do empreendimento; 

h) Comunicar a Municipalidade quanto à manifestação técnica da CETESB e/ou pelos demais órgãos 

intervenientes e anuentes no processo do licenciamento ambiental do empreendimento; 

i) Mediante solicitação da Municipalidade, quando necessário e no âmbito dos serviços contratados, a 

contratada deverá prestar informações aos munícipes, órgãos de imprensa e demais interessados na 

sustentabilidade ambiental do empreendimento.   
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9.  Das Obrigações da Contratante 

a) Indicar o responsável que responderá pela Contratante durante a execução do contrato; 

b) Designar equipe técnica responsável pelo acompanhamento e suporte ao desenvolvimento dos 

serviços contratados; 

c) Disponibilizar tempestivamente as informações técnicas e administrativas necessárias ao 

cumprimento do objeto contratado que estão sob a responsabilidade da Prefeitura, entre as quais: 

 Documentação comprobatória da dominialidade da área;  

 Cópia das licenças, autorizações, informações e pareceres técnicos emitidos pela CETESBe/ou 

pelos  demais órgãos intervenientes e anuentes no processo do licenciamento ambiental do 

empreendimento; 

 Cópia da Autorização para Supressão de Vegetação. A solicitação da ASV junto ao órgão 

ambiental será feita a partir de relatório técnico pela contratada; 

 Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental visando à recuperação de APPs e 

implantação dos programas. A equipe da contratada deverá apoiar a Prefeitura na elaboração 

do mesmo;  

 Documentação que comprove a averbação da Área Verde, as APPs e Áreas Verdes Urbanas;  

 Projetos de engenharia e laudos técnicos necessários para a implantação da avenida 

perimetral, dos equipamentos de saneamento básico, equipamentos sociais e demais projetos 

solicitados pela CETESB e/ou pelos demais órgãos intervenientes e anuentes no processo do 

licenciamento ambiental do empreendimento; 

d) Assinar ofícios e documentações técnicas que serão protocoladas nos órgãos ambientais e demais 

instituições que se fizerem necessárias; 

e) Analisar os produtos entregues, atestar os trabalhos realizados e proceder ao pagamento nos 

prazos previstos contratualmente. 

 

10. LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser realizados parte no município de Cubatão (serviços de campo) e parte nos 

escritórios da CONTRATADA, conforme sua natureza e conveniência das partes.   

 

11. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

Para a prestação dos serviços acima relacionados à contratada deverá comprovar possuir equipe com 

as qualificações necessárias para a formulação dos produtos descritos neste termo de referência 

comprovando ter experiência específica ao objeto da presente contratação em natureza e dimensão, 
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possuir em seu quadro técnico equipe especializada disponível para a execução das atividades 

descritas neste termo de referência, com formação interdisciplinar que deverá ter as seguintes 

qualificações mínimas: 

 

Diretor Técnico, com atuação na área de consultoria ambiental, envolvido diretamente em projetos e 

com experiência na negociação com órgãos públicos e em ministrar treinamentos de passivos 

ambientais e tecnologias de remediação.  O diretor técnico deverá ter formação acadêmica numa das 

seguintes áreas: engenharia ambiental, ciências biológicas ou engenharia civil. 

  

Coordenador Geral, com ampla experiência em licenciamento ambiental na esfera federal, estadual 

e municipal e em gestão ambiental. Ter atuado em projetos de expansão e melhoria de sistemas 

viários urbanos e implantação de loteamentos; projetos urbanísticos e habitacionais e planos de 

gestão ambiental.O coordenador geral deverá ter formação acadêmica numa das seguintes áreas: 

engenharia ambiental, ciências biológicas ou engenharia civil. 

 

Coordenador, com experiência em estudos de hidrografia e qualidade da água, experiência no 

desenvolvimento de projetos de saneamento, abastecimento de água, tratamento de efluentes 

domésticos e industriais.  O coordenador deverá ter formação acadêmica numa das seguintes áreas: 

engenharia química, engenharia sanitária ou engenharia ambiental. 

 

Engenheiro Agrônomo/ Florestal, com experiência em licenciamento ambiental, gestão de projetos 

de recuperação ambiental, projetos de reflorestamento e com praticas de averbação de áreas verdes.  

 

Engenheiro Civil, com experiência em licenciamento ambiental de empreendimentos com execução 

de projetos de terraplanagem, drenagem, rede de água, rede de esgoto e pavimentação.    

 

Analista Ambiental, com experiência na elaboração de laudos de avaliação de vegetação, análise 

florística, fisionômica e fitos sociológicos, descrição da cobertura vegetal em áreas de intervenção de 

empreendimentos, análise de impacto ambiental e relatórios técnicos para implantação de projetos de 

reflorestamento e medidas ambientais compensatórias e mitigadoras.  O analista ambiental deverá ter 

formação acadêmica numa das seguintes áreas: engenharia agrônoma, engenharia ambiental ou 

biologia 
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Analista Ambiental, com experiência em geoprocessamento para elaboração de estudos, plantas e 

mapas ambientais. O analista ambiental deverá ter formação acadêmica nas seguintes áreas: 

engenharia ambiental ou gestão ambiental. 

 

Biólogo, com experiência no manejo dos seguintes grupos de fauna: aves, ictiofauna, herpetofauna e 

mamíferos de pequeno, médio e grande porte; 

 

Veterinário, com experiência no manejo dos seguintes grupos de fauna: aves, ictiofauna, 

herpetofauna e mamíferos de pequeno, médio e grande porte; 

 

Consultor Técnico, com experiência em atividades relacionado à geologia e geotecnia. 

 

Não é permitida a acumulação de cargos dentro da equipe técnica. 

 

A comprovação de experiência anterior de cada um dos membros da equipe técnica designada pela 

licitante deverá ser comprovada através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado que comprove(m) já ter atuado profissionalmente dentro do escopo da 

contratação em características genericamente compatíveis com o objeto licitado, conforme previsto no 

Anexo I – Termo de Referência. 

 

É obrigatória a apresentação de comprovante de inscrição no conselho profissional competente. Caso 

a profissão não possua conselho profissional competente, deverá ser apresentado diploma 

devidamente registrado. 

 

 

12. SUPERVISÃO 

A supervisão do contrato estará do Departamento de Regularização Fundiária e Ambiental da 

Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de Cubatão. 

 

 

Observações e exigências mínimas: 

1.Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. 
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2.Condições de pagamento:em 30 (trinta) dias, contados do aceite da Nota Fiscal. 

3.Prazo para execução dos serviços: A Contratada se obriga a executar os serviços no prazo de 6 

(seis) meses contados da data da emissão da ordem de serviço pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO. 

4. OS LICITANTES FICAM CIENTES QUE, PARA EFEITO DE PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO EM 

AMBIENTE ELETRÔNICO, FOI ADOTADO O ITEM BEC MAIS SEMELHANTE AO DESCRITO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU UNIDADE DE MEDIDA 

EXISTENTES NESTE EDITAL E AS UTILIZADAS PELO SISTEMA BEC, DEVE PREVALECER O 

ESTABELECIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO  

 

Nº ADM --/2022 

 

  

TERMO DE CONTRATO N.º 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

LICITAÇÃO: 

CONTRATADA: 

VALOR: R$ ( ). 

OBJETO: 

Pelo presente termo, de um lado o MUNICÍPIO DE CUBATÃO, neste ato representada por sua 

Prefeito Municipal o Sr. Ademário da Silva Oliveira,  adiante designado simplesmente CONTRATANTE e 

de outro a empresa (RAZÃO SOCIAL) sediada à (ENDEREÇO COMPLETO) inscrita no CNPJ sob o n.º 

(...), neste ato representada pelo Sr. (NOME COMPLETO), (CARGO), RG n.º (...), CPF n.º (...) 

residente à (ENDEREÇO COMPLETO), adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo 

com despacho autorizatório exarado pela Exmo. Sr. Prefeito Municipal, às fls. (...) do processo 

administrativo n.º 456/2021, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas disposições 

da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e pelas seguintes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AVENIDA PERIMETRAL (BEIRA MANGUE) NA VILA 

ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los de acordo 

com o Edital de Tomada de Preços n.º 1/2022 e demais elementos que compõem o processo 

administrativo mencionado no preâmbulo, os quais passam a integrar este instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Os trabalhos serão executados por execução indireta pelo regime deempreitada por preço global. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

3.1.  O valor do presente Contrato é de R$ (valor em algarismos), (valor por extenso). 

3.2.  A despesa referente ao valor do presente Contrato foi previamente empenhada e processada 

por conta da verba própria do orçamento vigente, codificada sob os seguintes números de CEFP xxxxx 

- ELEMENTO ECONÔMICO N.º xxxx . 

3.3.  Quando o prazo contratual abranger mais de um exercício financeiro, será observado o 

princípio da anualidade orçamentária. 

CLÁUSULA QUARTA 

DOS PREÇOS E REAJUSTES 

4.1. O preço para execução deste objeto, será aquele constante da proposta da licitante vencedora, 

parte integrante do respectivo instrumento contratual. 

4.2. Os preços oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados para fins de contratação. 

4.3. O valor total oferecido remunerará todas as despesas necessárias à execução dos serviços, bem 

como as despesas da CONTRATADA. 

4.4. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

4.5. Os valores dos serviços serão fixos e irreajustáveis durante o período correspondente a 12 (doze) 

meses da assinatura do presente Contrato, período após o qual poderá haver o respectivo reajuste de 

acordo com oÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA / IBGE). 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DA MEDIÇÃO 

5.1.Em nenhuma hipótese poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços unitários 

oferecidos para modificação ou alteração dos preços propostos. 

5.2.As medições e avaliações dos serviços, para os devidos efeitos de faturamento e pagamento, 

serão procedidas exclusivamente sobre os serviços efetivamente executados, aplicando-se às 
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quantidades reais executadas, o preço unitário estabelecido no presente Contrato, e o valor total da 

medição. A totalidade dos serviços executados em cada etapa corresponderá uma medição. 

5.3.  A CONTRATADA deverá participar do processo de medição, da seguinte forma: 

a)elaborando sua versão, relativamente a cada um dos itens medidos; 

b)encaminhando sua versão à CONTRATANTE, em 02 (duas) vias encadernadas e em formato 

digital, até o 3º (terceiro) dia após a execução dos serviços. 

5.4.  A CONTRATANTE, dentro do prazo de 03 (três) dias contados da data de apresentação da 

versão da CONTRATADA, deverá: 

a) proceder ao exame da versão elaborada pela CONTRATADA, confrontando-a com a versão 

por ela própria elaborada; 

b) elaborar e assinar a medição do mês, a qual deverá ser igualmente assinada pela 

CONTRATADA. 

5.5. Os valores das divergências apontadas no confronto das duas versões, que não forem conciliadas 

de imediato, serão, quando superadas, incluídas na medição subseqüente, que também deverá ser 

assinada pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE. 

5.6. Para recebimento dos valores relativos às medições elaboradas de acordo com os critérios 

definidos no Contrato, a CONTRATADA emitirá as faturas correspondentes, devendo constar os 

seguintes dados: 

- número do Contrato; 

- objeto do Contrato; 

- número da medição; 

- período da medição. 

 

5.7. A fatura deverá ser apresentada à CONTRATANTE, juntamentecom cópia das medições que lhes 

tenham dado origem. Tal fatura, e sua respectiva duplicata, serão endereçadas à Contratante, através 

do Protocolo Geral, com exclusão de qualquer outro local. 

5.8. A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as 

divergências, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DO PAGAMENTO 
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6.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados do aceite da Nota Fiscal/fatura 

pelo(s) servidor(es) responsável(eis) ou Comissão designada pela autoridade competente da 

Prefeitura pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, identificados com nome, 

função/cargo, Secretaria Municipal correspondente e data da assinatura, com autorização do superior 

hierárquico imediato, desde que devidamente regularizados, decorridos os quais, poderá haver uma 

atualização financeira, pelo índice IPCA do IBGE.  

6.2. Os pagamentos serão efetuados somente em depósito em conta, cabendo aCONTRATADA 

apresentar documento para esta finalidade devidamente preenchido e que acompanhe a nota fiscal ou 

incluir as informações bancárias na nota fiscal, ficando a cargo da CONTRATADA a despesa bancária 

correspondente. 

6.3. Na eventualidade de aplicação de multa prevista no item PENALIDADES, após processo de 

apuração de responsabilidades, concedido o direito ao contraditório e a ampla defesa, esta deverá ser 

recolhida anteriormente ao pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der 

origem à aplicação de penalidade ou, com a concordância da empresa, será descontada do pagamento 

da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.Não 

havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo 

executivo. 

6.4. No caso de irregularidade na emissão de documentos por parte da CONTRATADA, tais como 

nota fiscal, medição, guias de recolhimento, certidões, conta bancária, entre outros, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua apresentação e aceite, desde que devidamente regularizados. 

6.5. Caso haja atraso por parte da CONTRATADA acerca do cumprimento do objeto contratual, o 

prazo de pagamento começará a fluir somente após concluído o procedimento de penalização que 

tramitará em autos próprios e, em caso de aplicação de multa, o prazo de pagamento iniciará após o 

recolhimento da multa.  

6.6. O pagamento cujo vencimento recair em sábado, domingo, feriados, inclusive bancário e 

ponto facultativo, será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem que assista à Contratada qualquer 

tipo de atualização monetária. 

6.7. O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária em caso de eventual atraso no 

pagamento que tenha dado causa a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, será o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA / IBGE. 

6.8. Encaminhar, juntamente com a nota fiscal, a prova de cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias, principais e acessórias,  incluída a comprovação de 

pagamento de salários e benefícios devidos aos empregados, bem como obrigações que venham a ser 

estabelecidas em virtude de lei, acordo ou convenção coletiva. 

6.9. A não apresentação dos documentos mencionados neste item, ou a apresentação com 

irregularidades, ensejará descumprimento contratual, podendo ser passível das sanções previstas 
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neste contrato. 

6.10. Osdocumentos comprobatórios mencionados neste item deverão ser entregues em formato 

digital- arquivo PDF – em um CD. 

6.11. A CONTRATANTE observará o contingenciamento mensal de parcela do pagamento 

devido à Contratada.  

6.12. O montante valor a ser contingenciado, constantes da proposta da empresa e obedecidos os 

limites estabelecidos neste contrato, será obtido mediante a aplicação dos percentuais referentes aos 

provisionamentos que seguem: 

- 6.12.1. – férias; 

- 6.12.2. – 1/3 constitucional; 

- 6.12.3. – 13º salário; 

- 6.12.4. – multa do FGTS por dispensa sem justa causa;e 

 - 6.12.5. – incidência dos respectivos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 

constitucional e 13º salário. 

6.13. Os valores serão depositados em conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação - 

aberta em nome da Contratada no Banco______________. 

6.14. Os valores a serem contingenciados serão glosados do pagamento mensal, sem prejuízo da 

retenção, na fonte, da tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria. 

6.15. Para resgate de valores da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – referentes 

aos pagamentos de férias, 1/3 constitucional, 13º salário, incluindo o impacto dos encargos sociais, a 

Contratada deverá expedir solicitação formal à Contratante. 

6.16. Para resgatar os recursos da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação – a 

empresa contratada, após pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, deverá apresentar à 

unidade competente da Contratante os documentos comprobatórios de que efetivamente pagou a cada 

empregado as rubricas correspondentes ao valor a ser resgatado. 

6.17. A solicitação deverá ser acompanhada de planilha detalhando, para cada empregado, o cálculo de 

férias, 1/3 constitucional e 13º salário, que resultará no valor a ser lançado em holerite, restringindo-se 

ao lapso de tempo que o empregado estiver alocado na execução do contrato, acompanhando a 

proporcionalidade dos aprovisionamentos havidos eculminando no valor total do resgate. 

6.18. Quando se tratar de valor pago em razão de rescisão do contrato de trabalho, o resgate de valores 

incluirá aquele referente ao contingenciamento de multa do FGTS, se for o caso, sendo que a 

documentação relacionada no subitem acima deverá ser acrescida do cálculo já homologado junto ao 



MUNICÍPIO DE CUBATÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

 
Página 38 de 53 

Processo nº 456/2021 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Praça dos Emancipadores s/n.º, Bloco Executivo, 2º andar, Centro, Cubatão / SP - CEP 11.510-900 

Fone: (13) 3362-4065 

Ministério do Trabalho e do Emprego ou sindicato da categoria, nos termos da legislação trabalhista 

vigente. 

6.19. O responsável pela fiscalização do contrato ratificará as informações que integrarem os cálculos e 

que influenciam nos valores a serem levantados da conta-depósito vinculada – bloqueada para 

movimentação, no que disser respeito à frequência do emprego no posto de trabalho, número de 

ausências, adicional noturno, se o período abrangido pelo cálculo é compatível com a alocação do 

empregado na unidade, dentre outros, e enviará de imediato, por meio eletrônico, a planilha de cálculo 

atestada, a folha de pagamento e a solicitação formal da Contratada. 

6.20. Os saldos da conta-depósito vinculada –bloqueada para movimentação – serão remunerados pelo 

índice da poupança ou outro índice que venha a ser utilizado para cálculo dos rendimentos em 

caderneta de poupança. 

6.21. O valor das despesas com a cobrança de abertura e de manutenção da referida conta-depósito 

vinculada será retido do pagamento do valor mensal devido à contratada e depositado na conta-

depósito vinculada – bloqueada para movimentação. 

6.22. Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta-depósito vinculada – bloqueada para 

movimentação – deverão ser suportadas pela taxa de administração constante na proposta comercial da 

empresa, caso haja cobrança de tarifas bancárias. 

6.23. Os valores das tarifas bancárias de abertura e de manutenção da conta-depósito vinculada- 

bloqueada para movimentação – encontram-se disponíveis na internet, no sítio do banco. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DO PRAZO 

7.1. A Contratada se obriga a executar os serviços no prazo de 6 (seis) meses contados da data da 

emissão da ordem de serviço pela SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. 

7.2. Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazo, baseados na inadequação de 

equipamentos, correção de imperfeições de execução, prestação de assistência da Prefeitura na 

fiscalização dos serviços, ficando assegurado à Prefeitura Municipal de Cubatão o direito de rejeitar os 

pedidos apresentados. 

7.3. O prazo de vigência do contrato será de 9 (nove) meses, contados a partir de sua assinatura. 
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CLÁUSULA OITAVA 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

8.1.  O objeto deste contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as 

condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste. 

8.2.  A fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato à autoridade 

superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base à lavratura do termo de recebimento 

provisório. 

8.2.1.  O responsável pela fiscalização notificará a contratada para lavratura do termo de recebimento 

provisório. 

8.3.  O termo de recebimento provisório deverá ser lavrado pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 

15 (quinze) dias corridos que se seguirem ao término do prazo de execução dos serviços, mas dentro 

do prazo de vigência contratual. 

8.4.  A CONTRATADA se obriga a refazer, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, os serviços que tenham vícios, defeitos ou incorreções resultantes de ineficiência ou má 

execução.  

 

CLÁUSULA NONA 

DA GARANTIA 

9.1.  A CONTRATADA fará uma caução de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a fim de 

garantir operfeito cumprimento das obrigações assumidas. A caução deverá ser feita até 10 (dez) dias 

úteis após a assinatura do contrato. 

9.2.  Havendo necessidade de aditamento contratual, a CONTRATADA deverá efetuar a renovação da 

caução e ainda o reforço da mesma proporcionalmente ao valor aditado. 

9.2.1.  Em caso de aditamento contratual, a contratada deverá apresentar todas as certidões que 

comprovem a sua regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação do certame licitatório. 

9.3.  Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada será, mediante 

requerimento, devolvida à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

10.1.  Compete à CONTRATADA: 
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10.1.1. Indicar o responsável que responderá pela Contratada durante a execução do contrato, bem 

como o recolhimento da anotação profissional cabível; 

10.1.2. Aportar equipe técnica multidisciplinar com qualificação comprovada e dimensionamento 

compatível com o objeto contratado; 

10.1.3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas necessárias ao desenvolvimento dos serviços, 

incluindo mão-de-obra, encargos sociais e fiscais, materiais, transporte, administração de benefícios, 

decorrentes da execução do contrato, nos termos do plano de trabalho; 

10.1.4. Entregar os produtos contratados na forma e prazos estabelecidos; 

10.1.5. Os projetos deverão ser apresentados com as devidas adequações, correções e aprovação 

junto aos órgãos competentes; 

10.1.6. Protocolar os relatórios, informações técnicas e documentações ambientais e correlatas nas 

agências ambientais, portais de licenciamento e nos demais órgão intervenientes e anuentes no 

processo do licenciamento ambiental do empreendimento; 

10.1.7. Comunicar a Municipalidade quanto à abertura, alteração, atualização e gestão dos processos 

de solicitação de licenças e autorizações ambientais do empreendimento; 

10.1.8. Comunicar a Municipalidade quanto à manifestação técnica da CETESB e/ou pelos demais 

órgãos intervenientes e anuentes no processo do licenciamento ambiental do empreendimento; 

10.1.9. Mediante solicitação da Municipalidade, quando necessário e no âmbito dos serviços 

contratados, a contratada deverá prestar informações aos munícipes, órgãos de imprensa e demais 

interessados na sustentabilidade ambiental do empreendimento.   

 

 

 

10.2.  Compete à CONTRATANTE: 

10.2.1. Indicar o responsável que responderá pela Contratante durante a execução do contrato; 

10.2.2. Designar equipe técnica responsável pelo acompanhamento e suporte ao desenvolvimento dos 

serviços contratados; 

10.2.3. Disponibilizar tempestivamente as informações técnicas e administrativas necessárias ao 

cumprimento do objeto contratado que estão sob a responsabilidade da Prefeitura, entre as quais: 

 Documentação comprobatória da dominialidade da área;  

 Cópia das licenças, autorizações, informações e pareceres técnicos emitidos pela CETESB  

e/ou pelos  demais órgãos intervenientes e anuentes no processo do licenciamento ambiental 

do empreendimento; 
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 Cópia da Autorização para Supressão de Vegetação. A solicitação da ASV junto ao órgão 

ambiental será feita a partir de relatório técnico pela contratada; 

 Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental visando à recuperação de APPs e 

implantação dos programas. A equipe da contratada deverá apoiar a Prefeitura na elaboração 

do mesmo;  

 Documentação que comprove a averbação da Área Verde, as APPs e Áreas Verdes Urbanas;  

 Projetos de engenharia e laudos técnicos necessários para a implantação da avenida 

perimetral, dos equipamentos de saneamento básico, equipamentos sociais e demais projetos 

solicitados pela CETESB e/ou pelos demais órgãos intervenientes e anuentes no processo do 

licenciamento ambiental do empreendimento; 

10.2.4. Assinar ofícios e documentações técnicas que serão protocoladas nos órgãos ambientais e 

demais instituições que se fizerem necessárias; 

10.2.5.  Analisar os produtos entregues, atestar os trabalhos realizados e proceder ao pagamento nos 

prazos previstos contratualmente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS PENALIDADES 

11.1.  Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades 

previstas no Capítulo IV, Seção II, da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores, estando 

sujeita ainda às seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor do contrato reajustado nas 

mesmas bases do ajuste: 

11.1.1.  Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a 

rescisão do contrato ou sanção mais severa; 

11.1.2.  Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 

sobre o valor da obrigação não cumprida; 

11.1.3.  Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o serviço 

considerado pela fiscalização mal executado, independentemente da obrigação de refazimento do 

serviço, nas condições estipuladas neste contrato; 

11.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução total; que se 

configura pelo descumprimento da obrigação por prazo superior a 30 (trinta) dias contados 

da data para início dos serviços. 
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11.1.4.1. A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 

77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, 

impedida de contratar com a Administração Pública pelo período de até 2 (dois) anos, e ainda, se for 

o caso, ser declarada inidônea. 

11.2.  As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as 

originaram sejam reparados. 

11.3.  As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e 

consequentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas 

ou prejuízos que seu ato tenha acarretado. 

11.4.  A abstenção por parte da CONTRATANTE, do uso de quaisquer das faculdades contidas no 

instrumento contratual e no Edital de abertura, não importa em renúncia ao seu exercício. 

11.5.  A aplicação de qualquer penalidade prevista no Edital de abertura não exclui a possibilidade de 

aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

11.6.  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente 

considerados como inexecução total. 

11.7.  O valor da multa será atualizado monetariamente pelo Índice Geral de Preços ao Mercado 

(IGPM). 

11.8.  O prazo para pagamento das multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. À critério da Secretaria Municipal de Finanças, e após o devido processo de 

apuração, respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa, e com a concordância da empresa, o 

valor devido será calculado e descontado da importância que a empresa tenha a receber do 

MUNICÍPIO DE CUBATÃO. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando 

a devedora a processo executivo. 

11.9.  A Contratada estará sujeita, ainda, às sanções penais previstas na Secção III, do Capítulo IV, 

da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

11.10.  Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

11.11.  Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos e protocolizados na 

sede da Unidade Gestora do Contrato nos dias úteis, das 9 às 16 horas. 

11.12.  O Gestor da Unidade será o responsável pela análise de defesa prévia, cálculo de multas, 

emissão de pareceres e aplicação de penalidades. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Caso seja de interesse ou necessária a subcontratação de empresas especializadas, deverá ser 

encaminhada à CONTRATANTE, uma solicitação formal para esta subcontratação, juntamente com a 

razão social da (s) empresa (s), sujeita à aprovação da CONTRATANTE.  

12.1.1. A transferência e subcontratação somente poderá ocorrer em caráter excepcional e mediante 

prévia autorização da CONTRATANTE. 

12.2. A coordenação e supervisão de todas as atividades desenvolvidas pelos subcontratados serão 

efetuadas estritamente pela CONTRATADA, ficando esta, totalmente responsável pelo andamento 

dos trabalhos e pela sua qualidade perante a CONTRATANTE.  

12.3. A CONTRATADA responderá, perante a CONTRATANTE, pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DA RESCISÃO 

13.1. Sob pena de rescisão automática, a CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar no todo 

ou em parte, as obrigações assumidas. 

13.2. Constituem motivos para rescisão de pleno direito deste contrato, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

13.3. Na hipótese de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da 

CONTRATANTE, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

14.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

14.2. A duração do contrato ficará adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo 

ser aditado nos termos do artigo 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
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14.3. A execução dos serviços extracontratuais só deverá ser iniciada pela CONTRATADA quando da 

expedição da respectiva autorização e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente 

instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO 

15.1. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditiva da execução do contrato, poderá 

ensejar, a critério da CONTRATANTE, suspensão ou rescisão do ajuste. 

15.2. Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que 

faltava para sua complementação, mediante a expedição da ordem de reinício. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Elegem as partes o foro da Comarca de Cubatão / SP, para dirimir eventual controvérsia 

decorrente do presente ajuste, o qual preterirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se 

afigurar. 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 3 (três) vias 

de igual teor e forma, após terem lido do mesmo, na presença das 2 (duas) testemunhas ao final 

assinadas. 

 

Cubatão, _____ de _________________ de 2022. 

  

P R E F E I T U R A 

 

C O N T R A T A D A 

Nome: 

RG n.º: 

TESTEMUNHAS: 

 

     Nome:                                                                                                      Nome: 

     RG n.º                                                                                                      RG n 

Processo nº 456/2021 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 1/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 456/2021 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

DA AVENIDA PERIMETRAL (BEIRA MANGUE) NA VILA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE 

CUBATÃO. 

 

 

1. Composição de preços 

Discriminação Unid. Valor Total 

(R$) 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AVENIDA 

PERIMETRAL (BEIRA MANGUE) NA VILA ESPERANÇA 

NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO 

1  

Total Geral  

 

2. O prazo para execução total dos serviços será de 6 (seis) meses contados da data da emissão da 

ordem de serviço pela SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. 

3. A licitante declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições 

constantes do Edital referente à licitação acima referida, bem como as disposições das Leis Federais 

n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes, que integrarão o ajuste 

correspondente. 

4. Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realização da sessão de 

abertura da licitação. 

 

Local, data. 

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/RG/CPF/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXOIV 

DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 1/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 456/2021 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

DA AVENIDA PERIMETRAL (BEIRA MANGUE) NA VILA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE 

CUBATÃO. 

Nome da Empresa:  

Endereço:  

CNPJ:  

 
Responsável pela Assinatura do contrato: 
 

Nome:  

Cargo:  

Profissão:  

Nacionalidade:  

Naturalidade:  

RG:  

CPF:  

Estado Civil:  

Telefone/Fax:  

Telefone Celular:  

E-mail 1:  

E-mail 2:  

Observações:  
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ANEXO V 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

(em atendimento à Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) 

 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos 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, 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 

“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

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

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
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Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES  

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 1/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 456/2021 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

DA AVENIDA PERIMETRAL (BEIRA MANGUE) NA VILA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE 

CUBATÃO. 

 

 A empresa ......................................................................................................................., com sede na 

........................................................................................................, n.º ................., C.N.P.J. n.º 

..........................................................., por intermédio de seu representante legal 

......................................................... portador(a) do R.G. n.º ...................... e do CPF n.º 

............................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

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

 

Local, data. 

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/RG/CPF/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser apresentada no original 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 1/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 456/2021 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

DA AVENIDA PERIMETRAL (BEIRA MANGUE) NA VILA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE 

CUBATÃO. 

A empresa (RAZÃO SOCIAL), sediada na rua (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob n.º 

(...), por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, 

que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com administração, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

Local, data 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/RG/CPF/Carimbo do CNPJ) 

 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser apresentada no original 
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ANEXO VIII 

MODELO DE PLANILHA DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: liquidez corrente - LC, liquidez 

geral - LG e Grau de Endividamento - GE. 

 

 

Ativo Circulante 
LC = ----------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 
 
 
 

Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo 
LG = ----------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo 
 
 
 

Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo 
GE = ----------------------------------------------------------------- 

Ativo Total 

 

Serão consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados: 

 

Liquidez Corrente  - Índice maior ou igual a 1,00 

Liquidez Geral   - Índice maior ou igual a 1,00 

Grau de Endividamento - Índice menor ou igual a 0,50 

 

Local e data 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/RG/CPF/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a 

empresa___________________________________________________(denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ nº________________________________é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos   incisos I e II e  

§§  1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos   §§ 4º e 

seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, para participar do procedimento licitatório da 

TOMADA DE PREÇOS nº 1/2022, realizada pelo Município de Cubatão. 

 

Local, data. 

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/RG/CPF/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser apresentada no original 
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ANEXO X 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

 

 

Os documentos técnicos que integram o Edital da Tomada de Preços nº 1/2022 podem ser obtidos no 

seguinte endereço eletrônico: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1S3GIyvKB_2xngI95lcXITfKwIJY

MQ_7g?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1S3GIyvKB_2xngI95lcXITfKwIJYMQ_7g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S3GIyvKB_2xngI95lcXITfKwIJYMQ_7g?usp=sharing

