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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

   

 SECRETARIA DE GOVERNO 
   

 PORTARIA Nº 23 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022. 
 "Nomeia membros para compor a Comissão Especial encarregada da revi-

são do Código Tributário Municipal." 
CONSIDERANDO  a necessidade de revisão do Código Tributário Municipal, institu-
ído pela Lei Municipal 914 de 17 de dezembro de 1984.  

ROBSON FONTES PAULO,  Secretário Municipal de Governo, no uso de suas atri-
buições delegadas pelo Decreto 4588 de 07 de julho de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º  Nomear os seguintes membros para compor a Comissão Especial encarregada 
de revisão do Código Tributário Municipal:  

 I - Secretaria de Finanças e Planejamento:  

 a) Cátia Sirlene de Oliveira;  

 b) Marco Antonio M. Gomes;

 II - Secretaria de Assuntos Jurídicos:  

 a) Alexandre Azenha Barilon;

 b) Graciele D. Pontes;  

 c) Juliana Camargo dos Santos.  

 III- Câmara Municipal:

 a) Cintia Laia dos Reis e Silva Pupio.  

Art. 2º  As funções dos membros da Comissão, são consideradas de interesse social e 
não serão remuneradas, sendo seu desempenho considerado como de serviço público 
relevante.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   

 Nova Odessa, 24 de outubro de 2022 
 ROBSON FONTES PAULO 

 Secretário de Governo 

 DIRETORIA DE SUPRIMENTOS 
   

 EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 124/2022 .  CONTRATANTE : Município de Nova Odessa.  Proces-
so Administrativo : 12735/2022  Modalidade  - Convite 15/2022,  CONTRATADA : 
WILIAM BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA .  Assinatura : 27/10/2022,  Valor : R$ 
287.515,28  Objeto:  Contratação de empresa especializada para reforma do campo de 
malhas e bocha localizado no Jardim Santa Luiza I

 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 
 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 
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 EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 123/2022 .  CONTRATANTE : Município de Nova Odessa.  Proces-
so Administrativo : 12975/2022,  Modalidade  - Convite 13/2022,  CONTRATADA : 
LFLR ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA - ME .  Assinatura : 
27/10/2022,  Valor : R$ 95.886,24 .   Objeto:  Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços junto ao CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social)

 RAFAEL BROCHI DE MATTOS 
 Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social 

   

 AVISO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público o Pregão Presencial n° 58/2022, 
oriundo do Processo Administrativo n° 14197/2022, cujo objeto consiste no registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de cota e botijões de GLP (gás liquefeito 
de petróleo) P13 e P45 para o setor de merenda escolar e para diversos setores do mu-
nicípio de Nova Odessa com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno 
porte e microempreendedor individual, conforme especifi cações técnicas constantes 
do anexo I deste edital.  A abertura da Sessão Pública será realizada na sala de reu-
niões ou auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, que ocorrerá no  próximo dia 
22/11/2022, às 09h00 . O referido edital estará disponível para download no seguinte 
link de acesso:https://transparencia.smarapd.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11 ou 
no sítio da Prefeitura: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Default.aspx - "serviços on-
line/licitações".

 Nova Odessa, 31 de outubro de 2022 
 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 

 Secretário de Educação 
   

 AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 55/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público o Pregão Presencial n° 55/2022, 
oriundo do Processo Administrativo n° 13222/2022, cujo objeto consiste no à contrata-
ção de empresa especializada para serviços de roçagem, capina manual, mecânica e por 
eletrocursão, limpeza de terrenos, poda de árvores com limpeza e retirada de galhos, 
incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos, maquinário e toda mão de obra 
necessária, bem como o serviço de coleta e transporte de resíduos provenientes da 
roçada até a destinação fi nal adequada, para atender as necessidades das diversas uni-
dades escolares da secretaria municipal de educação, conforme termo de referência.  A 
abertura da Sessão Pública será realizada na sala de reuniões ou auditório da Prefeitura 
Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/
SP, CEP: 13380-017, que ocorrerá no  próximo dia 23/11/2022, às 09h00 . O referido 
edital estará disponível para download no seguinte link de acesso:https://transparencia.
smarapd.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11 ou no sítio da Prefeitura: http://www.no-
vaodessa.sp.gov.br/Default.aspx - "serviços online/licitações".

Nova Odessa, 31 de outubro de 2022 
 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 

 Secretário de Educação 
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2ª VERSÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 55/2022

OBJETIVANTO  À  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  SERVIÇOS  DE
ROÇAGEM, CAPINA MANUAL, MECÂNICA E POR ELETROCURSÃO, LIMPEZA DE TERRENOS,
PODA DE ÁRVORES COM LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE VEÍCULOS,  EQUIPAMENTOS,  MAQUINÁRIO  E  TODA MÃO DE  OBRA NECESSÁRIA,  BEM
COMO O SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA ROÇADA
ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13222/2022
SETOR INTERESSADO: Secretaria de Educação
REQUISIÇÃO Nº. 2502/2022 e 2503/2022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Global
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/11/2022
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: 09 horas
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Reuniões do Município de Nova Odessa, situada a Avenida João
Pessoa, nº. 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP 13.380-017, Tel.: (19) 3476-8602.

O Município de Nova Odessa - SP, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que
fará  realizar  procedimento  licitatório  na  modalidade  de  PREGÃO  PRESENCIAL,  Processo
Administrativo nº 13222/2022 em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002,
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as Leis Complementares 123/06 e 147/14, Decreto
Municipal de nº 4.381 de 08 de março de 2021, Decreto Municipal de nº 4.347 de 08 de janeiro de 2021,
Decreto Municipal nº 4.374, de 17 de fevereiro de 2021, Decreto n.º 2635/2010, art. 2.º, incs. III e IV,
bem  como  por  outras  normas  municipais  específicas  vigentes,  mais  as  cláusulas  e  condições
estabelecidas pelo presente edital.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que
dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Reuniões do Município de Nova Odessa,
situada a Avenida João Pessoa, nº. 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP 13.380-017, Tel.: (19) 3476-8602, iniciando-

se no dia 23/11/2022, às 09:00 e será conduzido por um dos pregoeiros nomeado através da
portaria nº 12, de 31 de agosto de 2022, com o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos
do processo em epígrafe.

I - DO OBJETO
1.1 – Objetiva à contratação de empresa especializada para serviços de roçagem, capina manual,
mecânica e por eletrocursão, limpeza de terrenos, poda de árvores com limpeza e retirada de
galhos, incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos, maquinário e toda mão de obra
necessária, bem como o serviço de coleta e transporte de resíduos provenientes da roçada até a
destinação final adequada, para atender as necessidades das diversas unidades escolares da
secretaria municipal de educação, conforme termo de referência.

II – LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O EDITAL  
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2.1 – O Edital  completo poderá ser  examinado e adquirido no Setor de Suprimentos e Licitações,
situado a Avenida João Pessoa, nº. 777, Centro, Nova Odessa, de segunda a sexta-feira das 08h00min
às 16h30min mediante guia de recolhimento, sendo o preço público por cópia simples ou gratuitamente
através do site: https://transparencia.smarapd.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11 .

III – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 – Todos os valores pertinentes constam nos autos do processo licitatório. O valor estimado da
licitação é de R$ 1.873.467,6000. 

3.2 – A presente despesa onerará os recursos orçamentários e  financeiros na reserva de nº  179,
classificação  funcional  12.365.0007.2.026,  natureza  da  despesa  3.3.9039.00  –  outros  serviços  de
terceiros  –  pessoa  jurídica,  vínculo:  05.280.0000  –  rec  salario  educação  –  creche;  ficha182,
classificação  funcional  12.365.0007.2.049,  Natureza  da  Despesa  3.3.90.39.00  -  outros  serviços  de
terceiros – pessoa jurídica,  vínculo:  05.281.2006 – recurso QSE e ficha182,  classificação funcional
12.365.0007.2.049, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica,
vínculo: 05.281.2006 – recurso QSE; ficha 213, classificação funcional 12.361.0007.2.027, Natureza da
Despesa 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, vínculo: 05.282.0000 – recurso
salário educação – fundamental.

IV - DA PARTICIPAÇÃO
4.1-   Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao seu
objeto que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
4.2 - Não poderão participar deste certame às empresas que:
4.2.1 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.2 - Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula n° 51 do
Tribunal de Contas;
4.2.3 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo e não reabilitadas;
4.2.4 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
4.3 -  Da participação mediante envio / protocolo de envelopes (não comparecimento físico de
representante)  
4.3.1 -  Serão  admitidos  a  participação  de  Licitantes  mediante  protocolo  de  envelopes,  sem  a
necessidade da presença física de representante legal, sendo que neste caso, os Licitantes deverão
observar rigorosamente o seguinte procedimento:
4.3.1.1 – As propostas e documentos deverão ser apresentados em envelopes distintos, numerados 01
e 02, respectivamente, fechados e indevassáveis e que deverão (obrigatoriamente) ser protocolados na
Diretoria de Suprimentos do Município de Nova Odessa, situado à Avenida João Pessoa, nº 777, nesta
cidade, em dias de expediente administrativo e no horário das 08h00min às 16h30min;
4.3.1.2 – Serão aceitos protocolos até no máximo 30 (trinta) minutos antes do horário para início da
sessão pública designada;
4.4 – Diante da possibilidade de os interessados apresentarem junto à Diretoria de Suprimentos os
respectivos envelopes para protocolo no exato horário limite descrito na presente cláusula, havendo
neste caso, a possibilidade de neste momento o sistema eletrônico do protocolo registrar breve atraso,
apesar da entrega ocorrer  no horário  designado,  fica consignado que será admitido protocolo  com
tolerância no sistema de até no máximo  05 (cinco) minutos de atraso, sendo que neste caso, será
considerado protocolo tempestivo;
4.5 – Não serão aceitos envio de envelopes, via Correios, sem a devida observância do procedimento
constante acima (itens de 4.3 a 4.4).
4.6 - O pregão presencial exige a presença de representante credenciado para a prática dos atos

de lance, negociação e recurso e que a ausência implica a decadência desses direitos.
4.6.1.4  -  A  ausência  dos  dizeres  na  parte  externa  dos  envelopes  não  constituirá  motivo  para
desclassificação da Licitante que poderá inserir as informações faltantes;
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4.6.1.5 - Caso eventualmente ocorra à abertura do envelope 2 - Habilitação antes do envelope 1 -
Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente lacrado sem
análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes;
4.7 – Diante da possibilidade de os interessados apresentarem junto à Diretoria de Suprimentos os
respectivos envelopes para protocolo no exato horário limite descrito na presente cláusula, havendo
neste caso, a possibilidade de neste momento o sistema eletrônico do protocolo registrar breve atraso,
apesar da entrega ocorrer  no horário  designado,  fica consignado que será admitido protocolo  com
tolerância no sistema de até no máximo  05 (cinco) minutos de atraso, sendo que neste caso, será
considerado protocolo tempestivo;
4.8 – Não serão aceitos envio de envelopes, via Correios, sem a devida observância do procedimento
constante acima (itens de 4.4.1 a 4.4.1.3);
4.9 - O pregão presencial exige a presença de representante credenciado para a prática dos atos de
lance,  negociação  e  recurso,  portanto,  a  ausência  de  representante  legal  na  sessão,  implica  a
decadência desses direitos.

V - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o  estatuto  social,  contrato  social  ou outro  instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes  específicos  para  formular  lances,  negociar  preço,  interpor  recursos  e  desistir  de  sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga;
5.2 -  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original  incluindo as
impressas que são obtidas através da Internet, ou por qualquer processo de cópia autenticada por
Tabelião de Notas, ou por servidor da Administração;
5.3 -  O  representante  legal  e  o  procurador  deverão  identificar-se  exibindo  documento  oficial  de
identificação que contenha foto;
5.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada;
5.5 - O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não
puder  praticar  atos  em seu  nome por  conta  da  apresentação  de  documentação  defeituosa,  ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor
ou de renunciar  ao direito  de interpor  recurso,  ficando mantido,  portanto,  o  preço apresentado na
proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço;
5.6 – Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de
eventuais licitantes retardatários;
5.7 – Podem ocorrer situações em que os documentos que comprovem a regularidade da outorga
estejam no envelope de habilitação. Nesse caso a equipe de apoio devolverá o envelope de habilitação
lacrado  para  que  o  mesmo  retire  de  dentro  os  respectivos  documentos,  procedendo  ao  novo
lacramento;
5.8 - A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro; 
5.9 -  Nas  hipóteses  consideras  em face  de  riscos  atinentes  a  caso  fortuito  ou  de  força  maior  o
credenciado  poderá  ser  substituído.  Basta  o  substituto  apresentar  documento  probatório  de  sua
condição de representante para autorizar-se a continuidade da participação.
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VI  -  DA  FORMA DE  APRESENTAÇÃO  DA DECLARAÇÃO  DE  PLENO  ATENDIMENTO  AOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1 -  A Declaração  de  Pleno  Atendimento  aos  Requisitos  de  Habilitação  de  acordo  com modelo
estabelecido no anexo III do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 01 e 02;
6.2 - A falta da apresentação da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação não
constituirá motivo para exclusão da licitante, sendo que no caso de esquecimento, o credenciado ou
representante legal, poderá preencher a declaração no momento da abertura da sessão desde que
tenha poderes para tanto;
6.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
(dois)  envelopes  fechados  e  indevassáveis,  contendo  em  sua  parte  externa,  além  do  nome  da
proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 
Pregão nº 55/2022.
Processo nº. 13222/2021.

ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 
Pregão nº 55/2022.
Processo nº. 13222/2021.

6.4  -  A  ausência  dos  dizeres  na  parte  externa  dos  envelopes  não  constituirá  motivo  para
desclassificação da licitante que poderá inserir as informações faltantes;
6.5 -  Caso eventualmente ocorra à abertura do envelope 02 -  Habilitação antes do envelope 01 -
Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente lacrado sem
análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes;
6.6 –  Os envelopes contendo a proposta e habilitação serão entregues diretamente na Sala de Reuniões, localizado a

Avenida  João  Pessoa,  777,  centro,  Nova  Odessa,  SP,  iniciando-se  a  sessão  pública  de  pregão  no  dia  23 de
novembro de 2022, às 09 horas.

VII  -  DA FORMA DE  APRESENTAÇÃO  DA DECLARAÇÃO  DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE  PEQUENO
PORTE
7.1 – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei
Complementar 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no anexo IV deste Edital e deverá
ser apresentada fora dos Envelopes nºs 01 e 02. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes de habilitação e
de proposta. Por isso não integra qualquer dos envelopes de habilitação ou proposta. Tal declaração acompanha os
envelopes  de  habilitação  e  proposta,  devendo  o  licitante  inserir  dentro  de  outro  envelope  identificando  que  é  uma
declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.

VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA
8.1 - O anexo II deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta, impresso ou
preenchida a mão (escrita a caneta) de forma legível e compreensível, em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem
ofertas alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador;
8.2 - Deverão estar consignados na proposta: 
8.2.1 - A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante; 
8.2.2 - Número do Processo e do Pregão; 
8.2.3 - A descrição dos objetos desta licitação; 
8.2.3.1. - Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
8.2.4 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. Suspendendo-se este prazo
na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial;
8.2.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
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Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento,
ou ainda, que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas
neste edital e ainda, que apresentarem duas ou mais marcas/Fabricantes para o item.
8.2.6 -  Declaração impressa na proposta  de que o objeto ofertado atende todas as especificações
exigidas no Anexo I – Termo de Referência;
8.2.7 -  Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os custos
diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

IX - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO
9.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados:

9.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais; e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b¹) Os documentos descritos no subitem “b” deverão estar acompanhados da última alteração em vigor,
caso não esteja consolidado. Se a última alteração em vigor estiver consolidada não há necessidade de
juntar o contrato social;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a
atividade assim o exigir;
e) Os documentos relacionados acima  não precisarão constar  do  Envelope nº.  02 (Habilitação) se
tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

9.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão de situação regular  perante a  Fazenda Federal,  mediante a apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdência Social, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio do
licitante.
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
e) Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  -  CNDT,  em cumprimento  à  Lei  nº  12.440/2011 e  à
Resolução  Administrativa  TST nº  1470/2011,  emitida por  meio eletrônico pelo  Tribunal  Superior  do
Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao);
f) As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  por  ocasião  da  participação  neste  certame,
deverão apresentar  toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição;
h¹) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,  será assegurado o prazo de
cinco dias úteis, momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério desta Prefeitura Municipal, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito,  e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa;
h²) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “h¹” implicará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos licitantes
para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.
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9.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência,  Concordata,  Recuperação Judicial  ou Extrajudicial  expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b) Nas hipóteses em que a certidão de Recuperação Judicial ou Extrajudicial encaminhada for positiva,
deve  o  licitante  apresentar  comprovante  da  homologação  pelo  juízo  competente  do  plano  de
recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
c) Comprovação de possuir  capital  mínimo integralizado correspondente a 10% (dez por  cento) do
valor estimado da contratação.

9.1.4 - QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA E CONDIÇÕES PRÉVIAS PARA ASSINATURA CONTRATUAL
9.1.4.1 -  Comprovação de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) ou certidão(ões)
fornecidas(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com característica(s) semelhante(s)/similar(es), nos termos do artigo 30, inciso II, da Lei Federal
nº 8.666/1993 (Súmula nº 24, TCESP), registradas em entidades de classe competentes
9.1.4.2 -  Certidão de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com prazo de
validade em vigor;
9.1.4.3 - Comprovação de que possui Responsável Técnico Profissional (Engenheiro ou Arquiteto) em
seu quadro técnico, até a data da entrega dos envelopes, mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços de
acordo com a súmula nº 25 do TCE/SP.
9.1.4.4 - Certidão de Responsabilidade Técnica Ativa/Inativa de Profissional, em conformidade com as
resoluções do CONFEA, e demais normas vigentes.
9.1.4.5 -  Todos os licitantes deverão apresentar “Declaração de Disponibilidade” conforme modelo
Anexo  do  edital,  de  que  possuem (posse  ou  propriedade)  veículos  adequados  e  suficientes  para
atender  à  logística  de  execução  dos  serviços,  bem  como  dos  equipamentos  e  maquinários
considerados para o cumprimento do objeto da licitação no subitem 6.1 e 6.2 deste termo de referência.
Contudo, apenas o Licitante Vencedor do certame é que deverá efetivamente comprovar a posse ou
propriedade dos veículos, maquinários e mão de obra de pessoal, como condição prévia à assinatura
do instrumento contratual.

9.1.4 - DECLARAÇÕES
a) Declaração  da Inexistência de Fato Superveniente, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo
representante  legal  da  licitante,  assegurando  a  inexistência  de  impedimento  legal  para  licitar  ou
contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei estadual n° 10.218, de 12
de fevereiro de 1999, conforme anexo V deste Edital;
b) Declaração   elaborada  em papel  timbrado  e  subscrita  por  seu  representante  legal,  de  que  se
encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme anexo VI deste Edital;
c) Declaração   contendo os dados do representante legal da empresa para a assinatura do Contrato e
também os dados da conta bancária para depósito do pagamento no caso de vencedora do certame,
conforme anexo VII deste Edital.
d) Declaração   de  inexistência  de  grau  de  parentesco  nos  termos  do  artigo  91  da  Lei  Orgânica
Municipal, conforme anexo VIII deste Edital;
e) Declaração de cumprimento do plano de recuperação judicial e extrajudicial, conforme anexo IX.
f) Declaração   de entrega de exigências das condições prévias para assinatura contratual de ,
item 9.1.4 itens “c”, “e” - anexo XI deste Edital
9.2 -  Os documentos necessários à habilitação poderão ser  apresentados em original  incluindo as
impressas que são obtidas através da Internet, ou por qualquer processo de cópia autenticada por
Tabelião de Notas, ou por Servidor da Administração;
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9.3 -  Não serão  aceitos  protocolos  de entrega  ou  solicitação  de  documentos  em substituição  aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
9.4 - Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for à filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria na-
tureza, comprovada mente, forem emitidos somente em nome da matriz;
9.5 – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante.
9.6 – Os documentos relativos à habilitação deverão estar numerados sequencialmente e colocados na
ordem estabelecida para facilitar a análise;
9.7 - Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
10.1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta à sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, ocasião em que serão
apresentados os documentos indicados no item 5.1 da cláusula V;
10.2 –  Na  sessão  pública  do  pregão  não  será  permitido  pelos  licitantes  credenciados  o  uso  de
quaisquer meios de comunicação eletrônicos (aparelhos celulares, rádios, palm top, internet e similares)
para  realização  de  consultas  quanto  aos  lances  a  serem  ofertados,  evitando  assim  a  extensão
desnecessária ao procedimento licitatório;
10.3 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº 01 e
nº  02, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação; 
10.4 - O julgamento será feito pelo critério de menor preço global, observado as especificações técnicas
e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
10.5 - Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário e o pregoeiro efetuará as

correções;

10.6 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
10.6.1 Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
10.6.2 Que  apresentem  preço  ou  vantagem  baseado  exclusivamente  em  proposta  ofertada  pelos
demais licitantes;
10.6.3 Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
10.6.4 Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
10.6.5 Preenchidas a lápis ou em papel de fac-símile;
10.7 -  Na  hipótese  de  desclassificação  de  todas  as  propostas,  o  Pregoeiro  dará  por  encerrado  o
certame, lavrando-se ata a respeito;

10.8 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios: 
10.8.1 -  Seleção  da  proposta  de menor  preço  e  as  demais  com preços  até  10% (dez  por  cento)
superiores àquela; 
10.8.2 Não  havendo  pelo  menos  03  (três)  preços  na  condição  definida  na  alínea  anterior,  serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número
de licitantes;
10.8.3 -  O Pregoeiro  convidará  individualmente  os  autores  das  propostas  selecionadas a  formular
lances de forma sequencial,  a partir  do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
10.8.4 – O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;
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10.8.5 - A redução mínima entre os lances será decidida em sessão pública entre o pregoeiro e os
licitantes.  Aberta  a  discussão,  fica  concedido  prazo  de 10 minutos para deliberação,  não havendo
consenso no referido prazo, o pregoeiro decidirá por ofício o valor da redução;
10.8.6 – Os lances serão ofertados sobre o menor preço;
10.8.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinar da formulação de lances;
10.9 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte;
10.10 -  Entende-se por  empate na modalidade de pregão aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada;
10.11 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
10.11.1 –  A microempresa ou empresa  de pequeno porte  cuja  proposta for  mais  bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação
em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
10.11.2 -  Para  tanto,  será  convocada  para  exercer  seu  direito  de  preferência  e  apresentar  nova
proposta  no  prazo  máximo  de  05 (cinco)  minutos após  o  encerramento  dos  lances,  a  contar  da
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
10.12 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item 10.11.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do item
10.10, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito;
10.13 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de
lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.14 -  Na  hipótese  da  não-contratação  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  e  não
configurada  a  hipótese  prevista  no  item  10.12,  será  declarada  a  melhor  oferta  aquela  proposta
originalmente vencedora da fase de lances;
10.15 - Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as propostas não
selecionadas por conta da regra disposta no item 10.8.1,  e aquelas selecionadas para a etapa de
lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado;
10.16 -  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades legais cabíveis.
10.17 - O Pregoeiro poderá  negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço;
10.18 - Após a negociação se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito;
10.19 – Se ocorrer  lance com preço inexequível,  o lance será colocado sob diligência para que o
licitante  demonstre  a  exequibilidade  da  respectiva  proposta  através  de  planilha  aberta  ou  outro
documento comprobatório;
10.20 - O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários
de  serviços  e/ou  de  materiais/equipamentos,  bem  como  os  demais  esclarecimentos  que  julgar
necessário;
10.21 -  Quando  comparecer  apenas  uma  licitante,  o  pregoeiro  deverá  proceder  ao  exame  de
conformidade da proposta, verificar a habilitação e a compatibilidade dos preços e finalmente proceder
à negociação do valor da proposta;
10.22 -  Considerada  aceitável  a  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope  contendo  os
documentos de habilitação de seu autor e será verificado o atendimento às condições habilitatórias
estipuladas neste Edital;
10.23 – Encerrada a fase de lances, os licitantes deverão apresentar nova proposta com os preços
finais adequados aos indicados nos lances. Esse procedimento é exigido quando houver mais de um
item dentro do mesmo lote, caso tenha o certame seja por lote. A nova proposta deverá ser encaminha
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via  fax  imediatamente  após  o  encerramento,  sendo  que  a  original  deverá  ser  encaminhada  ao
Pregoeiro no prazo de três dias úteis contados do encerramento da sessão;
10.24 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão
ser  saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,  até  a  decisão sobre a  habilitação,
inclusive mediante: 
a) Apresentação de documentos na sessão, cuja validade esteja vencida ou; 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações;
10.25 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada;
10.26 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo  apresentados  os
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada;
10.27 – Havendo mais de um item ou lote, a habilitação será realizada ao término do lance de cada
item ou lote;
10.28 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame;
10.29 -  Da  sessão  será  lavrada  ata circunstanciada,  na  qual  serão  registradas  as  ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio;
10.30 -  O  Pregoeiro,  na  fase  de  julgamento,  poderá  promover  quaisquer  diligências julgadas
necessárias  à  análise  das  propostas,  da  documentação,  e  declarações apresentadas,  devendo  os
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação;
10.31 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor. 

XI – DA EFETIVIDADE DA PROPOSTA
a) Menor Preço Global.

Os  preços  serão  ofertados  para  o  Menor  Preço  Global,  devendo,  ainda,  ser  preenchidos
também os valores unitários para cada item, a fim de precificar e individualizar seus valores

unitários, não podendo ultrapassar o limite do valor médio balizado, que valerá indistintamente
à contratação de empresa especializada para serviços de roçagem, capina manual, mecânica e
por  eletrocursão,  limpeza  de  terrenos,  poda  de  árvores  com  limpeza  e  retirada  de  galhos,
incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos, maquinário e toda mão de obra necessária,
bem como o serviço de coleta e transporte de resíduos provenientes da roçada até a destinação
final adequada, para atender as necessidades das diversas unidades escolares da secretaria
municipal de educação, conforme termo de referência, nos termos das especificações constantes

deste  instrumento  convocatório  e  anexos, sagrando-se  vencedora  a  empresa  que  oferecer  a
menor valor global para a prestação do serviço.

XII – DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
12.1 - Até  dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão;
12.2 -  Esclarecimentos  relativos  a  esta  licitação  deverão  ser  encaminhados  por  e-mail
compras@novaodessa.sp.gov.br ou  mediante  protocolo  junto  à  Diretoria  de  Suprimentos  deste
Município, nos dias e horários de expediente administrativo na repartição;
12.3 - Eventual impugnação deverá ser dirigida ao pregoeiro e protocolada até 02 (dois) dias úteis da
data que antecede a abertura  da sessão pública,  sob pena de não conhecimento,  na Diretoria  de
Suprimentos obedecendo aos dias e horários de expediente administrativo na repartição;
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12.3.1 -  Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  em  despacho  fundamentado,  será
designada nova data para a realização deste certame;
12.4 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na
plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas;
12.5-  Dos atos do Pregoeiro cabe recurso,  devendo haver manifestação verbal imediata na própria
sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se
então o prazo de  três dias  que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta
Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
12.5.1 -  Na  hipótese  de  interposição  de  recurso,  o  Pregoeiro  encaminhará  os  autos  devidamente
fundamentados à autoridade competente;
12.5.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
12.5.3 -  Os  recursos  devem  ser  protocolados  junto  à  Diretoria  de  Suprimentos  deste  Município,
observando os dias e horários de expediente administrativo na repartição;
12.6 -  Admite-se impugnação e recursos por intermédio do e-mail  compras@novaodessa.sp.gov.br,
ficando condicionada à sua análise à protocolização do original  e documentos junto à Diretoria  de
Suprimentos deste Município, observando os dias e horários de expediente administrativo na repartição
no prazo de até 48 horas;
12.6.1. As impugnações e recursos que deixarem de observar atender o procedimento acima não serão
recebidas;  
12.7 -  Uma  vez  decididos  os  recursos  administrativos  eventualmente  interpostos  e,  constatada  a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;
12.8  - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na
decadência  do direito  de recurso,  na adjudicação do objeto  do certame à licitante  vencedora e  no
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

XIII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DEMAIS OBRIGAÇÕES
13.1 – O gestor e o fiscal do Contrato serão:
Gestor: Valdeci Felipe dos Santos, matrícula 22656.
Fiscal: Assis das Neves Grillo, matrícula 2282.
13.2 – Os serviços deverão apresentar qualidade conforme descritivo do termo de referência. 
13.3 - Locais das Realizações dos Serviços
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13.3 - O objeto desta licitação deverá ser executado parceladamente, somente após o recebimento da
Ordem de Serviço que será emitida pelo Departamento competente.
13.4  -  O  prestador  de  serviço  estará  sujeito  à  fiscalização  do  serviço  no  ato  da  entrega  e
posteriormente, reservando-se à esta Prefeitura Municipal,  através do responsável, o direito de não
receber o serviço, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias, ou no caso de o serviço
prestado não ser de primeira qualidade. 
13.5  - O  licitante  vencedor  deverá  cumprir  obrigatoriamente  o  prazo  e  as  solicitações  desta
Administração Pública Municipal. 
13.6 - Correrão por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como: tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários.
13.7 - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis,
poderá:
13.7.1 - Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do termo de referência e
proposta, determinando sua substituição.
13.7.2 - Determinar sua complementação se houver diferença do solicitado.
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13.8  - Caso  o  serviço  prestado  seja  entregue  em  desacordo  com  os  requisitos  estabelecidos,  a
empresa deverá corrigi-los ou complementá-lo em 24 (vinte e quatro) horas.
13.9 -  O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade dos produtos entregues.
13.10 - O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da Lei,
pela qualidade dos serviços prestados.
13.11 - A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

XIV - VISITA TÉCNICA
14.1. A Visita  Técnica  para  os  potenciais  licitantes  interessados  em  tomarem  conhecimento  das
características,  dimensões,  extensões  e  demais  especificações  técnicas  dos  locais  das  unidades
escolares onde serão prestados os serviços  de  roçagem, obtendo por  sua conta  e  risco  todas as
informações necessárias à formulação de sua proposta de preço, será de caráter FACULTATIVO, ou
seja, não será considerado como requisito de habilitação/inabilitação dos licitantes, contudo, não serão
aceitos  e  esse  respeito  eventuais  alegações  posteriores  de  desconhecimento  das  condições,
características, dimensões/extensões e demais especificações técnicas do objeto.
14.2. O agendamento da Visita Técnica Facultativa aos proponentes poderá ser previamente agendado
junto à Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa, pelos telefones: (19) 3498- 2726 e (19)
3498-2727,  onde  o  mesmo  poderá  esclarecer  as  eventuais  dúvidas  que  se  fizerem  necessárias
referentes aos serviços objeto do presente certame licitatório. Aos licitantes que realizarem a Visita
Técnica nos locais listados, será emitido um Atestado de Visita Técnica, nos termos do Edital.

XV - DOS PAGAMENTOS 

15.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme o Decreto Municipal de nº 4.474 de 08 de outubro de
2021.

15.2. A efetiva execução dos serviços pela Empresa Contratada ficará condicionada somente após às
emissões de “Ordens de Serviços” expedidas semanal ou mensalmente pelo representante da Pasta
Gestora- Educação, sendo que seu somente assim seu pagamento devido será realizado após a ates-
tação formal  pelo Gestor e Fiscal do Contrato, nos termos da unidades de medida (metragem quadra-
da) contida na  proposta de preço.
15.3. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discri-
minada  e  acompanhada  da  requisição  dos  mesmos,  sendo  realizado  o  pagamento  em  até
30(trinta)dias.
15.4.  O Pagamento somente será efetivado depois de verificada, também,  a regularidade fiscal da
contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação de-
verão ser renovadas no prazo de seus vencimentos – 9.1.2 do presente Edital.
15.5. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros
necessários à contratação contenham incorreções.
15.5.1. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em
dias de expediente nesta Prefeitura.
15.5.2. Quando  for  constatada  qualquer  irregularidade  na  Nota  Fiscal/Fatura,  será  imediatamente
solicitada à detentora, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá
ser encaminhada a esta ADMINISTRAÇÃO no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
15.5.2. Caso a detentora não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento
será recontado, a partir da data da sua apresentação.

XVI- DO REAJUSTE
16.1. Mediante solicitação da Contratada e decorrido o prazo de 12 (doze) meses, os preços poderão
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ser reajustados após processo administrativo, observando-se a variação do índice IPCA,  conforme o
Decreto Municipal de nº 4.347 de 08 de janeiro de 2021 ou outro que vier a substituí-lo.
16.2.  Na  hipótese  de  sobrevirem  fatos  imprevisíveis  ou  previsíveis,  porém  de  consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso  fortuito,  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea  econômica  extraordinária  e  extracontratual,  a
relação que as partes pactuaram inicialmente  entre  os  encargos da Contratada  e a  retribuição do
Município de Nova Odessa para a justa remuneração da execução contratual  poderá ser revisada,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.
16.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o
caso.
16.4. Na  hipótese  de  solicitação  de  revisão  de  preços  pela  Contratada,  esta  deverá  comprovar  o
desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
16.5. Fica facultado ao Município de Nova Odessa realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços
solicitada pela Contratada.
16.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica do
Município de Nova Odessa, porém, contemplará os serviços a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral pela Contratante.
16.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada
não poderá suspender a prestação dos serviços e os pagamentos serão realizados conforme os preços
vigentes.
16.6.2. O Município de Nova Odessa deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo
Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das
diferenças  devidas,  sem  juros  e  correção  monetária,  em relação  aos  serviços  realizados  após  o
protocolo do pedido de revisão.
16.7. O novo preço só terá validade após a sua publicação nos devidos meios de comunicação e, para
efeito de pagamento dos serviços porventura prestados entre a data do pedido de adequação e a data
da publicação do novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela Contratada.

XVII - DA CONTRATAÇÃO
17.1.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de
contrato, cuja minuta integra este Edital como anexo XII.
17.1.2– A Licitante poderá receber o contrato via e-mail informado no ato do credenciamento ou ainda,
na impossibilidade ou não confirmação do recebimento de e-mail, poderá ser convocado para assinatu -
ra do respectivo termo contratual;
17.1.3 - No caso de recebimento do termo contratual por e-mail, o Licitante deverá confirmar o recebi-
mento e devolver o respectivo termo, devidamente assinado, no prazo de até 05 (cinco) dias contados
do recebimento do e-mail, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital;
17.1.4 – Havendo impossibilidade de envio do termo contratual por e-mail ou este não for confirmado o
seu recebimento pelo Licitante, este deverá, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convoca-
ção, comparecer a Diretoria de Suprimentos deste Município, para assinar o termo de contrato, sob
pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;
17.1.5– Os prazos acima poderão ser prorrogados uma única vez por igual período a critério deste Mu-
nicípio, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital; 
17.1.6– O termo contratual somente receberá a assinatura da autoridade administrativa competente e
data após a assinatura do representante legal da Licitante. Após as assinaturas, uma das vias do con-
trato será remetido à empresa contratada via Correio, no endereço informado no certame;
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17.1.7- O contrato terá vigência de A contratação tem prazo de vigência de 48 meses, art. 57, inc IV “ao
aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se
pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato”, contado da data de
publicação do extrato contratual, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigí-
veis, sendo prorrogável na forma do art. 57,  da Lei nº 8.666, de 1993.

XVIII- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
18.1 -  A aplicação  de  sanções e  multas,  garantido  o  exercício  de  prévia  e  ampla  defesa,  deverá
obedecer ao disposto no Decreto Municipal nº 4.374, de 17 de fevereiro de 2021.

XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1.1 A  simples  participação  na  presente  licitação,  caracterizada  pela
apresentação de envelopes contendo documentação, proposta e anexos devidamente formalizados,
implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a
integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, e de seus anexos, aos
quais se submete; implica, também, no reconhecimento de que este instrumento convocatório, e seus
anexos, caracterizaram perfeitamente o objeto do certame, sendo os mesmos suficientes para a exata
compreensão do objeto  e para seu perfeito  atendimento,  não cabendo,  posteriormente,  o direito  a
qualquer indenização;
19.1.2 A fidelidade  e  legitimidade  de  todos  os  documentos,  informações  e
declarações prestadas em atendimento às normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas da
lei.  A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na
imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na
rescisão do ajuste, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
19.1.3 As  recusas  ou  as  impossibilidades  de  assinaturas  devem  ser
registradas expressamente na própria ata; 
19.1.4 Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na
sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem;
19.1.5 O resultado do presente certame será divulgado no DOE, Imprensa
Local e no endereço eletrônico www.novaodessa.sp.gov.br  .  
19.1.6 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação,
serão publicados no DOE, Imprensa Local e no endereço eletrônico www.novaodessa.sp.gov.br;
19.1.7 Os envelopes de documentação de habilitação não abertos, ficarão à
disposição para retirada junto a Diretoria de Suprimentos deste Município, localizado na Avenida João
Pessoa, n.  777,  centro,  Nova Odessa/SP,  no prazo de até  10 (dez) dias contados do primeiro  dia
subsequente  ao  prazo final  de  validade  das  propostas e/ou  assinatura  do  contrato  com o licitante
vencedor. Os documentos não retirados no prazo serão inutilizados;
19.1.8 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor
da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
19.1.9 Os  casos  omissos  do  presente  Pregão  serão  solucionados  pelo
Pregoeiro;
19.1.10 À Administração fica facultado o direito de declarar a licitação anulada
se ocorrerem irregularidades no processamento ou julgamento e classificação, bem como revogá-la, se
considerada  inconveniente  ou  inoportuna  ao  interesse  público,  sem  que  por  estes  fatos  venha  a
responder por qualquer indenização ou compensação;
19.1.11 Todo  pedido  de  reajuste,  repactuação  ou  reequilíbrio  econômico
financeiro somente será analisado, mediante requerimento fundamentado por escrito do interessado,
acompanhados  de  planilha  de  custos  e  documentos  comprobatórios  e  protocolado  na  Central  de
Atendimento;
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19.1.12 A Adjudicatária fica obrigada a efetuar, sem ônus, todas as trocas de
produtos considerados imperfeitos ou não compatíveis com o ofertado, no ato da reclamação;
19.1.13 Toda  multa  aplicada,  terá  seu  valor  descontado  dos  pagamentos  a
serem feitos ou, ainda, judicialmente se for necessário, tudo a exclusivo critério da CONTRATANTE;
19.1.14 Os  pagamentos  serão  efetuados,  após  o  devido  processamento
iniciado com a apresentação da competente Fatura.

XX - Faz parte integrante e inseparável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:
20.1 - Anexo I – Termo de referência;
20.2 - Anexo II – Proposta Comercial;
20.3 - Anexo III – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, da Proposta e dos
Documentos de Habilitação;
20.4 - Anexo IV - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
20.5 - Anexo V - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
20.6 - Anexo VI – Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho;
20.7 - Anexo VII – Declaração com os dados do Representante Legal da Empresa;
20.8 - Anexo VIIII – Declaração de inexistência de grau de parentesco nos termos do artigo 91 da Lei
Orgânica Municipal;
20.9 - Anexo IX – Declaração de cumprimento do plano de recuperação judicial e extrajudicial;
20.10 - Anexo X – Minuta da Ata;
20.11 - Anexo XI –Declaração de disponibilidade de equipamentos necessários a execução de serviço;
20.12 – Anexo XII –Recibo de Retirada de Edital;
20.13 – Anexo XIII - Termo de Ciência e de Notificação;
20.14 – Anexo XIV - Decreto Municipal n.º 4.374, de 17 de fevereiro de 2021. 

XXI - Da Adjudicação e Homologação
21.1 - A Adjudicação será feita pelo Pregoeiro e a Homologação será feita pela Secretária Educação.

Para conhecimento de interessados, expede-se o presente Edital, o qual será publicado e afixado, na
forma da Lei.

Nova Odessa, 19 de outubro de 2022.

José Jorge Teixeira
Secretaria de Educação
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ANEXO I 
Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

 TERMO DE REFERÊNCIA

1.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1 OBJETO

Contratação de empresa especializada para serviços de roçagem, capina manual,  mecânica e  por

eletrocursão,  limpeza de terrenos,  poda de árvores  com limpeza e retirada  de galhos,  incluindo  o

fornecimento de veículos,  equipamentos,  maquinário e toda mão de obra necessária,  bem como o

serviço de coleta e transporte de resíduos provenientes da roçada até a destinação final adequada,

para atender as necessidades das diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.

2.DA JUSTIFICATIVA

2.1 Considera-se necessária a contratação do objeto deste Termo de Referência, devido à necessidade

constante de manter a limpeza destas unidades por se tratar de áreas públicas, com grande circulação

de pessoas,  sobretudo os alunos que utilizam esses espaços.  E mais,  as unidades escolares são

ambientes de trabalho de grande número de servidores municipais, como professores e auxiliares de

educação infantil, que utilizam desses espaços, sendo de rigor manter o local de trabalho organizado e

digno tanto para os servidores, como também para os alunos que utilizam desse ambiente.

2.2 Justifica-se a presente contratação, pelo fato da Prefeitura Municipal de Nova Odessa não possuir

em seu quadro de pessoal, servidores em quantidade suficiente para a execução dos serviços, em

tempo hábil, para que não prejudique o bom andamento das atividades dentro das Unidades Escolares

e da Secretaria de Educação.

3.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 A contratação,  objeto  deste  Termo  de  Referência,  tem  amparo  legal,  integralmente,  nas  Leis

Federais  n°  10.520/2002  e  n°  8.666/1993,  Lei  Complementar  n°  123/2006  e  demais  legislações

aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições

legais aplicáveis ao assunto.

4.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 Durante a execução dos serviços, deverá ser preservada a vegetação de interesse ornamental ou

paisagístico, existentes nos locais a serem beneficiados, seja ela de qualquer porte ou natureza. A

contratada responsabilizar-se-á, integralmente, pelos danos causados a aquela vegetação por conta da
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ação ou omissão de seus funcionários operacionais e/ou encarregados de turma.

4.2 Inclui-se no serviço de roçada, o arraste do resíduo verde desbastado, com o emprego de gadanho,

rastelo ou ferramentas e instrumentos equivalentes e a limpeza geral da área, inclusive com a remoção

de galhos, Os galhos e troncos sadios poderão ser triturados ou não a critério da contratada. A empresa

deverá disponibilizar veículo para transportar os materiais coletados para o local adequado e licenciado

indicado pelos órgãos municipais competentes ou conforme determinação da Secretaria de Educação. 

4.3 O preparo de mudas deve ser realizado com o método adequado para a espécie vegetal e inclui a

limpeza do material vegetal com ferramentas apropriadas.

4.4 Capina, que consiste na eliminação de ervas daninhas utilizando-se de ferramentas manuais como

enxada e enxadão, entre outros.

4.5 Capina  por  eletrocussão que é  a  eliminação e controle  de plantas daninhas por  eletrocussão,

utilizando-se de equipamento para capina elétrica em calçadas, sarjetas, praças, canteiros, beira de

muros entre outros.

4.6 Roçada que consiste no corte da vegetação ruderal com ferramental ou equipamento adequado em

função da característica da área e das espécies vegetais envolvidas.

4.7 Corte de Grama de grama com roçadeira. Os serviços deverão ser executados por mão de obra

habilitada e devidamente treinada para a operação de roçadeiras.

4.8 Refilamento de vegetação contígua a passeios, muros, edificações, muretas e demais elementos

construtivos,  sempre  que  for  realizado  o  corte  de  grama.  Os  serviços  aqui  descritos  poderão  ser

executados por roçadeiras com fio de nylon ou ferramentas manuais.

4.9 Cadastro e Avaliação Arbórea, que consiste no cadastramento e avaliação arbórea a CONTRATADA

deverá executar cadastro das árvores, nos locais determinados pelo  secretaria requisitante a fim de

mapear  espécies  e  facilitar  o  controle  fitossanitário  e  serviços  a  serem realizados,  para  posterior

abastecimento de banco de dados.

4.10 As  podas deverão  ser  executadas com os  devidos  equipamentos  sugeridos:  serrotes  curvos,

tesouras,  motosserras,  motopodas  e  outros.  Os  tipos  de  podas  a  serem  executadas  são  de

levantamento,  condução,  limpeza,  adequação,  correção,  emergência,  entre  outros,  devendo  ser

executada o tipo de poda sugerida para cada caso.

4.11 O plantio e replantio de mudas deve ser realizado em áreas previamente preparadas para tal fim.

O espaçamento a ser utilizado deverá ser previamente definido pela Fiscalização e mudas fornecidas

pela contratante.

4.12 A empresa contratada deverá realizar a limpeza das canaletas, calhas, ramais, poços de visita ou

bocas de lobo, que compõe o sistema de drenagem das escolas, corte de grama, mato ou capim,

realizando acabamento de meio-fio e proximidades das calçadas com roço manual ou mecanizado,
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incluindo a retirada do material cortado e sua destinação adequada conforme relacionado acima

4.13  Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA nos locais e períodos estipulados pela

CONTRATANTE, de segunda a sexta feira,  no período diurno ou nos feriados e finais de semana,

quando houver a extrema necessidade.

4.14  Durante  o  serviço  a  contratada  deverá  cuidar  da  sinalização  adequada  a  proteção  dos

trabalhadores, alunos e servidores das escolas.

4.15 A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, interromper os serviços por motivo de quebra

ou falta de veículo/equipamento, devendo providenciar a imediata reposição do mesmo.

4.16  Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, com mão de obra, transporte, seguro,

combustível, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

4.17  Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e

especificações  deste  TERMO  DE  REFERENCIA,  a  partir  da  solicitação,  através  de  ordem  de

serviço/requisição da Secretaria de Educação.

4.18  Durante a execução das atividades inerentes a roçada mecanizada, todos os cuidados cabíveis

deverão  ser  tomados  no  sentido  de  garantir  a  segurança  dos  trabalhadores  da  Empresa

CONTRATADA,  inclusive  quanto  ao  uso  obrigatório  de  uniformes  padronizados  para  que  haja

identificação inequívoca por parte dos servidores autárquicos como dos munícipes contribuintes, uso

regular de Equipamentos de Proteção Individual(EPIS), Equipamentos de Proteção Coletiva(EPCs), e

placas de sinalização local.

4.19 O local onde está acontecendo a prestação dos serviços deverá ser devidamente isolado com uso

de tela de proteção de modo a evitar o lançamento de pequenas pedras e/ou de  outros fragmentos

pelas laminas rotativas das roçadeiras potencialmente capazes de provocar ferimentos em pessoas e

animais e/ou causar danos e bens móveis e imóveis nas proximidades.

4.20  Remoção de  partes  das  árvores,  retalhamento  dos  galhos  e  troncos,  remoção de vegetação

parasita,  trituração de galhos,  retirada da vegetação interferente,  parasita e árvores mortas ou que

cause interferência no desenvolvimento da árvore, a critério da Fiscalização.

4.21 O resíduo resultante do serviço de roçada mecanizada deverá ser removido no prazo máximo de

até 24(vinte e quatro) horas após sua realização, sendo destinado, conforme item 4.2 acima.

4.22 Veículos e equipamentos não poderão pernoitar nas unidades escolares, ou seja, a CONTRATADA

deverá ter uma base operacional para a guarda dos mesmo. É de única e exclusiva responsabilidade

da CONTRATADA o fornecimento de combustível e óleos  necessários, tanto ao veiculo quanto aos

equipamentos  utilizados  na  prestação  dos  serviços,  assim como a  correta  manutenção  mecânica,

elétrica e hidráulica dos mesmos.
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5.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 Responsabilizar-se pela lavratura do Contrato, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas

alterações.

5.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

5.3 Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição,

bem como fiscalizar a fiel execução contratual através de gestor designado pela Secretaria Municipal de

Educação, ou eventual Comissão Gestora.

6.MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

6.1  Para  a  realização  dos  serviços  dispostos  neste  Termo de  Referência,  serão  necessárias  duas

equipes constituída cada uma por:

a) 01 (um) engenheiro responsável técnico (um para as duas equipes);

b) 04 (quatro) operadores de roçadeira e moto poda (dois por equipe);

c) 02 (dois) jardineiros (um por equipe);

d) 04 (quatro) ajudantes de jardinagem (dois por equipe);

e)  02  (dois)  caminhões  com  carroceria  de  madeira  comp.  mínimo  4,00  metros,  com  motorista,

manutenção e combustível (um por equipe);

f) 01 (um) trator agrícola com pot. mín sugerida de 25 CV, potência de corrente elétrica mín sugerida 6

kva,  largura  de  trabalho:  0,4  m,  tdp  mínima:  540  rpm,  com operador,  manutenção  e  combustível

inclusos (um para as duas equipes).

6.2  Como parâmetro mínimo para a formação da estimativa dos equipamentos necessários para a

perfeita execução dos serviços, deverão os licitantes participantes, comprovar através de “Declaração

de  Disponibilidade”  os  equipamentos  elencados  abaixo,  devendo  a  Licitante  Vencedora,  como

condição prévia para assinatura contratual,  comprovar de fato a posse/propriedade dos mesmos, a

saber:

a) Ancinho, rastelo curvo, cabo 150cm;

b) Cones para sinalização, laranja e branco, 50cm;

c) Enxada larga, 30 cm, cabo de madeira;

d) Enxadão largo, 130 cm, cabo de madeira;

e) Foice, cabo 120 cm, cabo de madeira;

f) Balaio de polipropileno, mínimo de 55 cm de altura;

g) Forcado reto, arame, 4 dentes, cabo de madeira;

h) Protetor de roçagem urbano, altura de 1,5m;

i) Vassoura Gari, piçava, mínimo 40 cm;
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j) trator agrícola com pot. mín sugerida de 25 CV, potência de corrente elétrica mín sugerida 6 kva,

largura de trabalho: 0,4 m, tdp mínima: 540 rpm, com operador, manutenção e combustível inclusos.

k)  Roçadeiras:  com  potência  compatível  a  jornada  de  trabalho  e  as  características  objeto  da

contratação e aptas a trabalhar  com fio  de nylon,  lâmina e disco durante a execução integral  dos

serviços;

l) Motosserras profissionais: com potência compatível a jornada de trabalho e as características objeto

da contratação e estar aptas a execução integral dos serviços;

m) podador telescópico motorizado (motopoda) lança corte em altura;

n) Caminhão com carroceria de madeira de no mín. 4,00 metros.

7. DA PRODUTIVIDADE

7.1  Os  serviços  contratados  deverão  alcançar  algumas  metas  de  produtividade,  mesmo  quando

atentida,  a  contratada  dará  continuidade  aos  serviços,  respeitando  a  carga  horária  de  44  horas

semanais,  preferencialmente  de  segunda  a  sexta,  exceto  feriados.  Deve  ficar  entendido  que  a

prestação de serviço é mensal sendo a meta de produtividade estimada uma garantia de eficiência,

conforme os listados abaixo:

Roçada manual 12.000 m2/mês; roçada mecanizada 28.000 m2/mês , preparo de mudas 50 unid/mês,

Capina manual 10.000 m2/mês, capina por eletrocursão 20.000 m2/mês , Corte de Grama de grama

mecanizado 25.000 m2/mês; Refilamento 10.000 m2/mês; Cadastro e Avaliação Arbórea 18 unid/mês;

podas de árvores 14 unid/mês; plantio ou replantio de mudas 22 unid/mês; Remoção de troncos, galhos

e partes de árvores 100 unid/mês, Limpeza ou desobstrução das canaletas, calhas, ramais, poços de

visita ou bocas de lobo 200 und/mês.

8.DO PRAZO

8.1  O prazo de validade do Contrato  será de 12 (doze) meses, contados a partir  da data da sua

assinatura.

8.2  Os  serviços  serão  realizados  conforme  determinação  da  CONTRATANTE,  conforme  as

necessidades das unidades escolares e pagos por metro quadrado de área, conforme anexo, onde

constam as metragens de cada Unidade Escolar ou outros espaços da Secretaria de Educação.

9.LOCAIS DAS REALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS
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10.DA MODALIDADE LICITATÓRIA

10.1.  Os serviços especializados objeto do presente certame não demandam significativas exigências

técnicas e operacionais, sendo razoavelmente padronizados no mercado atual, visto o vasto universo

de  prestadores  de  serviço,  motivo  pelo  qual  poderá  ser  escolhida  a  modalidade  licitatório  Pregão

Presencial, para que haja ampla competitividade, sempre em busca da proposta economicamente mais

vantajosa e que atenda aos anseios, em respeito aos princípios da economicidade ao erário e eficiência

que devem reger os atos administrativos.

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

11.1. Quanto  ao  critério  de  julgamento,  será  adotado  o  “menor  preço  global”  tendo  em vista  a
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individualidade do objeto a ser contratado, posto que único, haja vista ser necessária que a mesma

Empresa Contratada realize os serviços nas diversas escolas municipais, utilizando-se da mesma mão

de obra  de  pessoal,  equipamentos,  veículos  e  maquinários,  sob  pena de caso  contrário,  eventual

mobilização  e  desmobilização  dos  maquinários  e  veículos  por  diversas  empresas  diferentes  nos

diversos locais, certamente acarretaria aumento de custo final desnecessário e evitável.

12. VISITA TÉCNICA

12.1. A Visita  Técnica  para  os  potenciais  licitantes  interessados  em  tomarem  conhecimento  das

características,  dimensões,  extensões  e  demais  especificações  técnicas  dos  locais  das  unidades

escolares onde serão prestados os serviços  de  roçagem, obtendo por  sua conta  e  risco  todas as

informações necessárias à formulação de sua proposta de preço, será de caráter FACULTATIVO, ou

seja, não será considerado como requisito de habilitação/inabilitação dos licitantes, contudo, não serão

aceitos  e  esse  respeito  eventuais  alegações  posteriores  de  desconhecimento  das  condições,

características, dimensões/extensões e demais especificações técnicas do objeto.

12.2. O agendamento da Visita Técnica Facultativa aos proponentes poderá ser previamente agendado

junto à Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa, pelos telefones: (19) 3498- 2726 e (19)

3498-2727,  onde  o  mesmo  poderá  esclarecer  as  eventuais  dúvidas  que  se  fizerem  necessárias

referentes aos serviços objeto do presente certame licitatório. Aos licitantes que realizarem a Visita

Técnica nos locais listados, será emitido um Atestado de Visita Técnica, nos termos do Edital.

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1.  Comprovação  de  capacidade  técnico-operacional,  por  meio  de  atestado(s)  ou  certidão(ões)

fornecidas(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou

obra(s) com característica(s) semelhante(s)/similar(es), nos termos do artigo 30, inciso II, da Lei Federal

nº 8.666/1993 (Súmula nº 24, TCESP), registradas em entidades de classe competentes, em quantia

mínima abaixo, parcela considerada de maior relevância do objeto licitado.

13.1.2.  Certidão de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com prazo de

validade em vigor;

13.1.3. Comprovação de que possui Responsável Técnico Profissional (Engenheiro ou Arquiteto) em

seu quadro técnico, até a data da entrega dos envelopes, mediante contrato social, registro na carteira

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional

autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços de
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acordo com a súmula nº 25 do TCE/SP.

13.1.4. Certidão de Responsabilidade Técnica Ativa/Inativa de Profissional, em conformidade com as

resoluções do CONFEA, e demais normas vigentes.

13.2. Todos os licitantes deverão apresentar “Declaração de Disponibilidade” conforme modelo Anexo

do edital, de que possuem (posse ou propriedade) veículos adequados e suficientes para atender à

logística de execução dos serviços, bem como dos equipamentos e maquinários considerados para o

cumprimento do objeto da licitação no subitem 6.1 e 6.2 deste termo de referência. Contudo, apenas o

Licitante  Vencedor  do certame é que deverá  efetivamente  comprovar  a  posse  ou propriedade dos

veículos, maquinários e mão de obra de pessoal, como condição prévia à assinatura do instrumento

contratual.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1 A declarada vencedora deverá prover todas as ferramentas necessárias aos serviços, sem ônus

para a Contratante, bem como apresentar para vistoria em momento anterior a assinatura do contrato,

os caminhões, veículos, máquinas/equipamentos, necessários para execução de acordo com o item 6.1

deste termo de referência, sob pena de desclassificação. 

14.2. Para  esta  vistoria  deverão  ser  apresentados,  cópias  autenticadas  do  documento  hábil  de

propriedade, posse ou disponibilidade, mediante contrato de arrendamento mercantil (leasing) ou outro

equivalente. 

14.3.  Na vistoria serão verificadas condições ideais de funcionamento, nível  de ruídos,  emissão de

poluentes, isenção de avarias e defeitos graves aparentes, bem como adaptações inadequadas que

afetem as características dos equipamentos e a segurança do uso. 

14.4. Caso os equipamentos não atendam às exigências mínimas dispostas no Termo de Referência, a

empresa vencedora será impedida de firmar o contrato, estando sujeita as sanções previstas em lei.

Neste caso, serão convocadas as licitantes remanescentes,  conforme ordem de classificação, para

formalização do contrato. 

14.5. Correrão por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como: tributos,

encargos trabalhistas e previdenciários. 

15. DO PAGAMENTO

15.1. A efetiva execução dos serviços pela Empresa Contratada ficará condicionada somente após às

emissões de “Ordens de Serviços” expedidas semanal ou mensalmente pelo representante da Pasta

Gestora-  Educação,  sendo que  seu  somente  assim seu  pagamento  devido  será  realizado  após a

atestação formal pelo Gestor e Fiscal do Contrato, nos termos das unidades de medida (metragem
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quadrada) contida na proposta de preço.

15.2.  A Contratada  deverá  apresentar  a  Nota Fiscal/Fatura com descrição  do objeto  e  quantidade

discriminada  e  acompanhada  da  requisição  dos  mesmos,  sendo  realizado  o  pagamento  em  até

30(trinta)dias.

15.3.  O Pagamento somente será efetivado depois de verificada, também, a regularidade fiscal  da

contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão

ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

A  Contratada  deverá  apresentar  a  Nota  Fiscal/Fatura  com  descrição  do  objeto  e  quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos, sendo realizado o pagamento em até 30

(trinta) dias.

José Jorge Teixeira          
Secretário Municipal de Educação

          



Nova Odessa, Segunda-feira, 31 de Outubro de 2022Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Ofi cial.

Página 26

           MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
                                                          SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO        
                                                             Diretoria de Suprimentos      

   Obs.: Substituir o timbrado da Prefeitura pelo da empresa licitante

ANEXO II

                                                   PROPOSTA

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de roçagem, capina manual, mecânica

e por eletrocussão, limpeza de terrenos, poda de árvores com limpeza e retirada de galhos, incluindo o

fornecimento de veículos,  equipamentos,  maquinário e toda mão de obra necessária,  bem como o

serviço de coleta e transporte de resíduos provenientes da roçada até a destinação final adequada,

para atender as necessidades das diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.

Item Descrição Unid Qtde
Valor por
Equipe

Valor Total
Equipes

1

Contratação  de  empresa  especializada  para
serviços  de  roçagem,  capina  manual,
mecânica  e  por  eletrocussão,  limpeza  de
terrenos,  poda  de  árvores  com  limpeza  e
retirada de galhos, incluindo o fornecimento de
veículos,  equipamentos,  maquinário  e  toda
mão de obra necessária, bem como o serviço
de  coleta  e  transporte  de  resíduos
provenientes da roçada até a destinação final
adequada, para atender as necessidades das
diversas  unidades  escolares  da  Secretaria
Municipal de Educação.

Equipe 2
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Valor total para 12 (doze) meses:  R$         -   

- Valor discriminado do item da proposta por extenso:

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

- ENTREGA: PARCELADA

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS A CONTAR DE CADA ENTREGA.

- O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

- A licitante vencedora deverá apresentar, como condição à assinatura contratual, planilha de composi-
ção de preços unitários, detalhando todos os custos da proposta ofertada, com vistas a verificar a exe -
quibilidade de sua proposta, sob pena de desclassificação pela não apresentação.

Local e Data:

Assinatura do(s)

Representante(s) legal(is):

 xxxxxxxxxx, ___ de ___________ de 2022.
__________________________________________

Assinatura do responsável pela empresa

Carimbo CNPJ
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal

Declaramos o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, do Processo Licitatório na modalidade
Pregão Presencial  n°  55/2022,  Processo  nº.  13222/2022,  cujo  objeto  é  a  contratação  de empresa
especializada  contratação de empresa especializada para serviços de roçagem, capina manual,
mecânica e por eletrocussão, limpeza de terrenos, poda de árvores com limpeza e retirada de
galhos, incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos, maquinário e toda mão de obra
necessária, bem como o serviço de coleta e transporte de resíduos provenientes da roçada até a
destinação final adequada, para atender as necessidades das diversas unidades escolares da
Secretaria Municipal de Educação, utilizados na produção da merenda escolar, sob pena prevista no
art. 299 do Código Penal.

Igualmente,  declaramos  conhecer  e  aceitar  todas  as  condições  constantes  desta  licitação  e  seus
ANEXOS.

Nova Odessa, _____ de _____________ de 2.022.

__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome:
RG.:
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CPF:

Obs.:  Esta  declaração  deverá  ser  apresentada  fora  dos  envelopes  “Proposta”  e  de

“Documentação”, conforme Item 1 da Clausula VI.
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Obs.: Substituir o timbrado da Prefeitura pelo da empresa licitante

ANEXO IV 

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que  a  empresa  ____________________________________________  (denominação  da  pessoa
jurídica),  CNPJ  nº  _____________________  é  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas
alterações, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº. 55/2022, realizado
pelo Município de Nova Odessa.

Nova Odessa, _____ de _____________ de 2.022.

__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome:
RG.:
CPF:

Obs.:  Esta  declaração  deverá  ser  apresentada  fora  dos  envelopes  “Proposta”  e  de

“Documentação”, conforme Item 1 da Clausula VII
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Obs.: Substituir o timbrado da Prefeitura pelo da empresa licitante

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

................................................................................,  inscrito  no  CNPJ
nº.  ...........................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr
(a)  ..................................................................,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade
nº. ................................ e do CPF nº. ......................................DECLARA, para fins do disposto no § 2º
do artigo 32 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com as Administrações Públicas,
Diretas ou Indiretas e que não é declarada inidônea pelo  Poder Público,  de quaisquer  esferas da
Federação.  Não se  encontra,  nos  termos da  legislação  em vigor,  sujeito  a  qualquer  outro  fato  ou
circunstância  que  possa  impedir  a  sua  regular  participação  na  presente  licitação,  ou  a  eventual
contratação que deste procedimento possa decorrer.

Nova Odessa, _____ de _____________ de 2.022.

__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome.:
RG.:
CPF.:
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Obs.: Substituir o timbrado da Prefeitura pelo da empresa licitante

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

Eu  (Nós),  (nome  completo),  representante(s)  legal  (is)  da  empresa
(nome da licitante), interessada em participar da licitação em referência realizada pelo Município de
Nova Odessa declaro (amos), sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei n° 6544,
de 22/11/89, a (nome da licitante) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Nova Odessa, _____ de _____________ de 2.022.

__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome.:
RG.:
CPF.:
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Obs.: Substituir o timbrado da Prefeitura pelo da empresa licitante

ANEXO VII 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

Pela presente, informamos o representante legal com poderes para a
assinatura  do  Termo  de  Contrato  desta  licitação,  bem  como  os  dados  da  conta  bancária  para
respectivos pagamentos:

Representante Legal:

Nome completo: 

Qualificação dentro da Empresa:

Estado Civil:
Nacionalidade:
Endereço Residencial Completo:
RG.:
CPF.:

Informação Bancária:

Nome do Banco:
Agencia:
Conta Corrente:

Nova Odessa, _____ de _____________ de 2.022.

__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome.:
RG.:
CPF.:
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Obs.: Substituir o timbrado da Prefeitura pelo da empresa licitante

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE GRAU DE PARENTESCO NOS TERMOS DO ARTIGO 91 DA
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

Eu (nome completo), representante(s) legal da empresa (nome da licitante), interessada em participar
da licitação em referência  realizada pela Prefeitura  Municipal  de Nova Odessa  DECLARO,  sob as
penas da lei, que não sou ou mantenho ou fui e mantive nos últimos 06 (seis) meses  no quadro
societário  pessoas que sejam ligadas  por  matrimônio  ou parentesco,  afim ou consanguíneo,  até  o
segundo grau, ou por adoção com o Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores ou com os servidores públicos
municipais de Nova Odessa/SP, nos termos do contido no artigo 91 da Lei Orgânica Municipal.

Nova Odessa, _____ de _____________ de 2.022.

__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome.:
RG.:
CPF.:
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

Declaro sob as penas da lei que:

a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura
do contrato deverá ser apresentada cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o admi-
nistrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda,
declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recupe-
ração judicial está sendo cumprido; 

b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:  estar ciente de que no momento da
assinatura do contrato deverá ser apresentada comprovação documental  de que as obrigações do
plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

Nova Odessa, em ____ de ________________ de 2022.

__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome:
RG:
CPF:
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ANEXO X 

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

MINUTA PARA O TERMO DE CONTRATO Nº. _______ / 2022.

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Contratada:

Objeto:
Constitui objeto à Contratação de empresa especializada para serviços de roçagem, ca-
pina manual, mecânica e por eletrocussão, limpeza de terrenos, poda de árvores com
limpeza e retirada de galhos, incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos, ma-
quinário e toda mão de obra necessária, bem como o serviço de coleta e transporte de
resíduos provenientes da roçada até a destinação final adequada, para atender as ne-
cessidades das diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.

Licitação: Pregão Presencial nº. 55/PP/2022.

Processo: Nº. 13222/2022

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo-assinadas, de um lado o Mu-
nicípio de Nova Odessa, com sede nesta cidade, à Avenida João Pessoa, nº 777, Centro, devidamen-
te inscrita no CNPJ (MF) sob nº 45.781.184/0001-02, neste ato representado pela sua Secretaria de
XXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXX Nome do Secretário,  nacionalidade,  estado  civil,  portador  do
RG/SP nº XXXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXX, de ora em diante denominada simplesmente CON-
TRATANTE; e, de outro lado à empresa xxx, estabelecida à xxxxxx, CEP: xxxxx, telefone: xxxxxx, e-
mail: xxxxx, inscrita no CNPJ (MF) sob nº xxxxx e Inscrição Estadual nº xxxxxx, neste ato representada
pelo(a) Senhor(a) xxxxx, brasileiro, casado, residente à xxxxx, portador do RG/SP nº xxxxx, e do CPF
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nº xxxxx, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA; celebram o presente em face do
Processo Administrativo nº 13222/2022 o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposições contidas na Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela legislação posterior pertinente, também em
conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se supletivamente as
disposições de direito privado, bem como as disposições contidas no Processo Administrativo protoco-
lado sob  n° 13222/2022, originário do Procedimento Licitatório instaurado na modalidade de Pregão
presencial nº 55/2022, seus Anexos, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento contratual,
como se no mesmo transcritos fossem.

CLÁUSULA II – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto a  Contratação de empresa especializada para serviços de roçagem, capina
manual, mecânica e por eletrocussão, limpeza de terrenos, poda de árvores com limpeza e retira -
da de galhos, incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos, maquinário e toda mão de
obra necessária, bem como o serviço de coleta e transporte de resíduos provenientes da roçada
até a destinação final adequada, para atender as necessidades das diversas unidades escolares
da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo
de Referência.

CLÁUSULA III – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1.  A presente  despesa  onerará  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  na  reserva  de  nº  179,
classificação  funcional  12.365.0007.2.026,  natureza  da  despesa  3.3.9039.00  –  outros  serviços  de
terceiros  –  pessoa  jurídica,  vínculo:  05.280.0000  –  rec  salario  educação  –  creche;  ficha182,
classificação  funcional  12.365.0007.2.049,  Natureza  da  Despesa  3.3.90.39.00  -  outros  serviços  de
terceiros – pessoa jurídica,  vínculo:  05.281.2006 – recurso QSE e ficha182,  classificação funcional
12.365.0007.2.049, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica,
vínculo: 05.281.2006 – recurso QSE; ficha 213, classificação funcional 12.361.0007.2.027, Natureza da
Despesa 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, vínculo: 05.282.0000 – recurso
salário educação – fundamental.

CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE INÍCIO

4.1. A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da expedição da ordem de servi-
ço, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, e do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e
alterações, desde que não seja denunciado por qualquer das partes, por escrito e com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias de seu vencimento.
 4.2. As prorrogações do prazo de execução serão formalizadas mediante celebração dos termos de
aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/1993, e altera-
ções.
4.3. A não prorrogação contratual por conveniência do CONTRATANTE não gerará à CONTRATADA
direito a qualquer espécie de indenização. 
4.4. Os serviços serão iniciados na data indicada pelo CONTRATANTE na respectiva ordem de serviço,
e deverão ser executados em até 45 (quarenta e cinco) dias.
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CLÁUSULA V– DO GESTOR DO CONTRATO
5.1. – O gestor e o fiscal do Contrato serão:
Gestor: Valdeci Felipe dos Santos, matrícula 22656.
Fiscal: Assis das Neves Grillo, matrícula 2282.
5.1.1. O Representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
5.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência  do representante deverão ser
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA VI - CONDIÇÕES DE ENTREGA
6.1– O gestor e o fiscal do contrato serão responsáveis pela prévia vistoria das condições do serviço
6.2– Os serviços deverão ser prestados conforme descritivo do termo de referência.
6.3 - Correrão por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como: tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários.
6.4 - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis,
poderá:
6.5-  Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do termo de referência e
proposta, determinando sua substituição.
6.5.1 - Determinar sua complementação se houver diferença do solicitado.
6.6 - Caso o serviço prestado seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos, a empresa
deverá corrigi-los ou complementá-lo em 24 (vinte e quatro) horas.
6.7-  O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade dos produtos entregues.
6.8 - O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade dos serviços prestados.

CLÁUSULA VII – PREÇO E PAGAMENTO
7.1- O preço a ser pago é de R$ ___ (__________).
7.2. Os  pagamentos  serão  efetuados  em  10  (dez)  dias  fora  a  dezena,  contados  do  Termo  de
Recebimento  no  verso  da  respectiva  nota  fiscal,  diretamente  em  conta  corrente  indicada  pela
CONTRATADA.
7.3. Não será  iniciada  a  contagem de  prazo,  caso  os  documentos  fiscais  apresentados ou  outros
necessários à contratação contenham incorreções.
7.3.1. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em
dias de expediente nesta Prefeitura.
7.3.2. Quando  for  constatada  qualquer  irregularidade  na  Nota  Fiscal/Fatura,  será  imediatamente
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que
deverá ser encaminhada a esta ADMINISTRAÇÃO no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
7.3.2. Caso  a CONTRATADA não apresente  carta  de  correção  no  prazo  estipulado,  o  prazo  para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

CLÁUSULA VIII  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1- Assinar o contrato no prazo de cinco (5) dias úteis após convocação.
8.2-  Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº 55/2022 e neste contrato, o produto
objeto deste ajuste.
8.4. Manter, durante toda a execução contratual, cadastro atualizado junto à Administração, seja em
relação a qualquer alteração  em seu contrato  social,  endereço  para  correspondência,  números de
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telefones e fax, e-mail, entre outros informados no ato da assinatura do contrato.
8.5. Comunicar por escrito à Administração as  eventuais alterações nas especificações do termo de
referência, que deverão estar fundamentadas e dependerão de aprovação do setor competente.
8.6. A CONTRATADA no prazo de cinco (5) dias úteis deverá designar e manter preposto, aceito pela
Administração para disposição do serviço, a fim de representá-la na execução do contrato contendo os
seguintes dados: Nome Completo, RG, CPF, Telefone fixo e celular, e-mail e cargo que desempenha.
8.7. Manter durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.
8.8. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  deste  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pertinentes.
8.9. Cumprir e observar que, constatada a existência de serviços e objetos inadequados, o gestor/fiscal
oficiará  a  CONTRATADA para que no prazo de  24  (vinte  e  quatro)  horas  efetue a adequação da
prestação pactuada.

CLÁUSULA IX - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
9.1- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços contratados.
9.2- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
9.3- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato.
9.4- Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do objeto
contratado.
9.5- Comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTE
10.1. Mediante solicitação da Contratada e decorrido o prazo de 12 (doze) meses, os preços poderão
ser reajustados após processo administrativo, observando-se a variação do índice IPCA,  conforme o
Decreto Municipal de nº 4.347 de 08 de janeiro de 2021 ou outro que vier a substituí-lo.
10.2.  Na  hipótese  de  sobrevirem  fatos  imprevisíveis  ou  previsíveis,  porém  de  consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso  fortuito,  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea  econômica  extraordinária  e  extracontratual,  a
relação que as partes pactuaram inicialmente  entre  os  encargos da Contratada  e a  retribuição do
Município de Nova Odessa para a justa remuneração da execução contratual  poderá ser revisada,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.
10.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o
caso.
10.4. Na  hipótese  de  solicitação  de  revisão  de  preços  pela  Contratada,  esta  deverá  comprovar  o
desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
10.5. Fica facultado ao Município de Nova Odessa realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços
solicitada pela Contratada.
10.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica do
Município de Nova Odessa, porém, contemplará os serviços a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral pela Contratante.
10.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada
não poderá suspender a prestação dos serviços e os pagamentos serão realizados conforme os preços
vigentes.
10.6.2. O Município de Nova Odessa deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo
Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das
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diferenças  devidas,  sem  juros  e  correção  monetária,  em relação  aos  serviços  realizados  após  o
protocolo do pedido de revisão.
10.7. O novo preço só terá validade após a sua publicação nos devidos meios de comunicação e, para
efeito de pagamento dos serviços porventura prestados entre a data do pedido de adequação e a data
da publicação do novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela Contratada.

CLÁUSULA XI - SANÇÕES

11.1 -  A aplicação  de  sanções  e  multas,  garantido  o  exercício  de  prévia  e  ampla  defesa,  deverá
obedecer ao disposto no Decreto Municipal nº 4.374, de 17 de fevereiro de 2021.

CLÁUSULA XII –  CIÊNCIA E INTIMAÇÃO DOS ATOS 
12.1. Em sendo instaurado processo administrativo próprio  para apuração e eventual  aplicação de
penalidades, a CONTRATADA será devidamente cientificada via postal do procedimento para ciência,
bem como apresentação de defesa prévia ou recurso no prazo legal.

12.2. A CONTRATADA deverá, no prazo legal, encaminhar sua defesa prévia ou recurso devidamente
assinada  pelo  responsável  legal  ou  acompanhado  da  respectiva  procuração,  que  deverá  ser
protocolado  tempestivamente  junto  ao  Setor  de  Suprimentos  e  Licitações  do  Município  de  Nova
Odessa,  no  endereço  constante  no  preâmbulo  do  presente  termo,  no  horário  de  expediente
administrativo (das 08h00min às 16h30min) e em dias úteis (com expediente no Paço Municipal).

12.3. A (s) defesa (s) encaminhada (s) via postal serão recebidas independente de protocolo desde
postadas  tempestivamente  e  recebida  (s)  pela  Administração  no  prazo  legal.  Neste  caso,  a
CONTRATADA deverá  utilizar  de  serviços  de  postagem  que  contemplem  a  possibilidade  de
rastreamento, sendo que para efeito de contagem do prazo, será considerado o registro de postagem
pelos Correios, que será confirmada através do rastreamento do objeto. 

12.4. As defesas ou recursos postados pela  CONTRATADA sem serviço de rastreamento, somente
serão recebidos se entregues tempestivamente, observando o disposto no item 11.2. 

12.5. As  defesas  que  eventualmente  forem  encaminhadas  por  e-mail  ou  por  fax  somente  serão
recebidas  se  no  prazo  legal  a  CONTRATADA protocolar  os  respectivos  documentos,  na  forma
estabelecida nos itens 11.2 ou 11.3 se o caso.

CLÁUSULA XII  - FORO
13.1. Para dirimir quaisquer dúvidas nascidas do presente instrumento, fica eleita a Comarca de Nova
Odessa, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nova Odessa,

________________________________                                    ________________________________
                                                             

Secretário Municipal de Educação

José Jorge Teixeira
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE
SERVIÇO 

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

______________________________  (Razão  Social,  endereço  e  CNPJ  do  LICITANTE),
DECLARO, sob as penas da lei, como condição prévia para assinatura contratual, comprovar de
fato a posse/propriedade dos mesmos,  dos equipamentos e maquinários considerados para o
cumprimento do objeto da licitação no subitem 6.1 e 6.2  do termo de referência, a saber:

- DUAS EQUIPES CONSTITUÍDA CADA UMA POR:

a) 01 (um) engenheiro responsável técnico (um para as duas equipes);

b) 02 (dois) operadores de roçadeira e moto poda (dois por equipe);

c) 01 (um) jardineiro (um por equipe);

d) 02 (dois) ajudante de jardinagem (dois por equipe);

e) 01 (um) caminhão com carroceria de madeira comp. mínimo 4,00 metros, com  motorista, manutenção e combustível

(um por equipe);

f) 01 (um) trator agrícola com pot. mín sugerida de 25 CV, potência de corrente elétrica mín sugerida 6 kva, largura de

trabalho: 0,4 m, tdp mínima: 540 rpm, com operador, manutenção e combustível inclusos (um para as duas equipes).

- EQUIPAMENTOS:
a) Ancinho, rastelo curvo, cabo 150cm;

b) Cones para sinalização, laranja e branco, 50cm;

c) Enxada larga, 30 cm, cabo de madeira;

d) Enxadão largo, 130 cm, cabo de madeira;

e) Foice, cabo 120 cm, cabo de madeira;

f) Balaio de polipropileno, mínimo de 55 cm de altura;

g) Forcado reto, arame, 4 dentes, cabo de madeira;

h) Protetor de roçagem urbano, altura de 1,5m;

i) Vassoura Gari, piçava, mínimo 40 cm;

j) trator agrícola com pot. mín sugerida de 25 CV, potência de corrente elétrica mín sugerida 6 kva, largura de trabalho:

0,4 m, tdp mínima: 540 rpm, com operador, manutenção e combustível inclusos.

k)  Roçadeiras:  com potência compatível  a jornada de trabalho e as características objeto da contratação e aptas a

trabalhar com fio de nylon, lâmina e disco durante a execução integral dos serviços;

l) Motosserras profissionais: com potência compatível a jornada de trabalho e as características objeto da contratação e

estar aptas a execução integral dos serviços;

m) podador telescópico motorizado (motopoda) lança corte em altura;
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n) Caminhão com carroceria de madeira de no mín. 4,00 metros.

 xxxxxxxxxx, ___ de ___________ de 2022.
__________________________________________

Assinatura do responsável pela empresa

Carimbo CNPJ

ANEXO XII

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

Denominação: _____________________________________________________________

CNPJ nº: __________________________________________________________________

E-MAIL: ___________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________

Cidade: _______________________ Estado: ____________________________________

DDD: ___________ Telefone: __________________ Fax: ___________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.novaodessa.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _________________, ___, de ___________________, de 2021.

Nome: _________________________________________

_________________________
                                                                 Assinatura

Senhor, Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
Preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo a Diretoria de Suprimentos através do e-
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mail: compras@novaodessa.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime esta municipalidade da responsabilidade da comunicação por e-
mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

ANEXO XIII

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

CONTRATANTE:                                                                                                                         

CONTRATADO:                                                                                                                           

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):                                                                                                    

OBJETO:                                                                                                                                        

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 inte-
resse, 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 e e interessados 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.
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LOCAL e DATA:                                                                                                                                 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

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:                                                                           
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Assinatura:                                                                                                                                           

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:                                                                       

Cargo:                                                                      

CPF:                                                                            

Assinatura:  ___________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:                             ________                                                        

 Nome:                                                                          

Cargo:                                                                           

CPF:                                                                                 

Assinatura:                                                                                   

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas
físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;
de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação;
de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis
com  atribuições  previstas  em  atos  legais  ou  administrativos  e  de  interessados  relacionados  a
processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do
parecer  conclusivo  seja  distinto  daqueles  já  arrolados  como  subscritores  do  Termo  de  Ciência  e
Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)
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ANEXO XIV

Pregão de nº 55/2022
Processo de nº 13222/2022

DECRETO Nº4.374, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021

"Dispõe  sobre  a  aplicação  das  sanções
administrativas decorrentes das Leis Federais n.º
10.520/2002  e  nº8.666/1993,  e  suas  alterações
posteriores, tendo como fundamento o artigo 115,
da Lei nº 8.666/1993."

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei Orgânica, através do artigo 78, Inciso I 

DECRETA:

Art.1º A aplicação das sanções e multas decorrentes das hipóteses indicadas nos artigos 81, caput, 86
e 87, da Lei nº 8.666/1993, no âmbito do Município de Nova Odessa, obedecerá ao disposto neste
Decreto.
Art.  2ºA  recusa  injustificada  do  adjudicatário  em assinar  o  contrato,  aceitar  ou  retirar  instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo edital do certame, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida de que trata o artigo 81, da Lei nº8.666/93, sujeitando-se à multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da obrigação.
Art. 3ºO atraso injustificado na execução do contrato para a execução de serviço ou obra, ou na entrega
de materiais adquiridos, sem prejuízo do disposto no §1º, do artigo 86, da Lei nº 8.666/1993, sujeitará o
contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso sobre o valor da obrigação não cumprida, a
partir  do primeiro  dia  útil  seguinte  ao término do prazo estipulado na proposta,  edital  ou contrato,
conforme ocaso, nas seguintes proporções:
I -0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia até o 30º (trigésimo)dia de atraso; e
II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de
atraso e até o 60º (sexagésimo) dia.
§ 1º Ocorrendo a hipótese de atraso, devidamente certificado pelo órgão competente da Administração
que, nesta oportunidade, já se manifestará sobre eventual prejuízo, o titular da Secretaria gestora do
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contrato deverá oficiar a contratada, antes da aplicação da multa, para apresentar sua justificativa, nos
termos do artigo 8º, inciso I.
§ 2º Em sendo negativa a manifestação sobre eventual prejuízo de que trata o parágrafo 1º deste
artigo, tal condição deverá, quando da efetiva entrega do objeto contratado, ser ratificada ou retificada
através de nova manifestação do órgão competente.
§ 3º A justificativa do atraso somente poderá ser apreciada ocorrendo caso fortuito ou força maior a
impedir o cumprimento pela contratada no prazo avançado.
§ 4º Não será admitido atraso superior ao previsto no inciso II, ficando caracterizada, após esse prazo,
a hipótese do artigo 4º deste Decreto.
Art. 4º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar  documentação falsa exigida para o certame,  ensejar  o retardamento da
execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei Federal n.º 10.520/2002,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, no contrato e das demais
cominações legais dispostas neste Decreto.
Art. 5º Pela inexecução total ou parcial do contrato para a execução de serviço ou obra e entrega de
material, fica a contratada sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida;
III  -  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratação  com  a
Administração;
IV - declaração de inidoneidade.
Art. 6º Os materiais, serviços e obras contratados entregues e não aceitos deverão ser substituídos
e/ou corrigidos no prazo máximo de até 15 (quinze) dias,  a critério da Administração, contados do
recebimento  da  notificação  pelo  contratado,  sob  pena  de  incorrer  o  fornecedor  em  inadimplência
contratual.
Parágrafo único. Quando a substituição e/ou correção referidas no caput deste artigo for tecnicamente
inviável no prazo indicado, tal situação deverá ser devidamente caracterizada e instruída no processo
correspondente, assim como submetida à aprovação da Secretaria gestora do
contrato  com  base  em  parecer  técnico  emitido  pelo  dirigente  da  área  gestora  do  respectivo
fornecimento.
Art. 7ºO gestor, fiscal ou o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do
objeto da contratação, caso o titular da Secretaria gestora do contrato não o faça, deverá representar à
mesma autoridade competente para aplicação da sanção administrativa, relatando a conduta irregular
que teria sido praticada pelo contratado, os motivos que justificariam a incidência da penalidade, a sua
duração e o fundamento legal.
§ 1º Quando se tratar de conduta irregular verificada durante o procedimento de licitação, caberá ao
presidente  da  comissão  de  licitação  ou  ao  pregoeiro  responsável  pelo  certame  a  representação
disposta no caput.
§ 2º A autoridade competente determinará a abertura de processo e designará servidor para presidir a
apuração.
Art. 8º Nas hipóteses dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º, deste Decreto, a parte implicada será intimada, por
ofício, com aviso de recebimento juntado aos autos, a oferecer defesa prévia, por escrito, perante o
titular da Secretaria de Administração, nos prazos abaixo estabelecidos:
I- no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no caso do artigo 4º e dos incisos I, II e III do artigo 5º, contados da
data do recebimento da intimação;
II- no prazo de 10 (dez) dias, no caso do inciso IV do artigo 5º, contados da data do recebimento da
intimação.
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§ 1ºNo caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a parte implicada, a
intimação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas,
computando-se o prazo estabelecido neste artigo, a partir  da última publicação, cujas cópias serão
juntadas ao processo.
§ 2ºDecorrido o prazo, com ou sem defesa, o processo será remetido à autoridade competente, titular
da Secretaria de Administração, com relatório circunstanciado, para decisão.
Art.  9º  Fica  delegada  ao  titular  da  Secretaria  de  Administração  a  competência  para  processar  e
deliberar, aplicando, se for o caso, as multas e sanções de que trata este Decreto, nas hipóteses de
contratações decorrentes de licitações nas modalidades e tipos previstos no artigo 23, da Lei Federal nº
8.666/1993, e  na modalidade prevista  na Lei Federal  nº  10.520/2002,  em sua forma presencial  ou
eletrônica, bem como nos casos de dispensa ou inexigibilidade, com base nos artigos 24 e 25, da Lei
Federal n.º 8.666/1993, obedecidos os procedimentos estabelecidos neste Decreto.
Art. 10. Das multas e sanções aplicadas, caberá recurso ao Prefeito, encaminhado por intermédio do
titular da Secretaria de Administração:
I- no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da intimação, na hipótese do inciso IV, do
artigo 5º, deste Decreto, sendo que, em igual prazo, o titular da Secretaria de Administração, poderá
reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à consideração superior, devendo,
neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado do recebimento do
recurso;
II - no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação, nas hipóteses dos artigos2º, 3º,4º e incisos I, II,
III - do artigo 5º deste Decreto, podendo, no mesmo prazo, o titular da Secretaria de Administração
reconsiderar  de  sua  decisão  ou  fazê-lo  subir,  devidamente  informado,  à  consideração  superior,
devendo,  neste  caso,  a  decisão  ser  proferida  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  contado  do
recebimento do recurso.
§ 1º Os recursos obedecerão aos mesmos procedimentos estabelecidos no artigo 8º, deste Decreto.
§ 2º Em se tratando de penalidade aplicada em procedimento licitatório na modalidade de Convite,
o prazo para a apresentação de recurso será de 2 (dois) dias úteis, de conformidade com o disposto no
artigo 109, § 6º da Lei Federal nº8.666/1993, com as alterações posteriores.
§ 3ºEm quaisquer dos casos aludidos nos incisos I e II  deste artigo, a reconsideração do titular da
Secretaria  de  Administração,  quando  ocorrer,  deverá  ser  necessariamente  ratificada  pelo  Senhor
Prefeito.
Art. 11. As multas de que trata este Decreto poderão ser cobradas mediante dedução de eventuais
pagamentos devidos à contratada ou, na ausência destes e a critério da Administração, do valor da
garantia por ela prestada.
§ 1ºO prazo para o recolhimento das multas previstas neste Decreto é de15 (quinze) dias contados da
notificação, podendo ser prorrogado, a juízo da Administração, por mais 15 (quinze) dias.
§ 2º Não sendo possível a cobrança de multas na forma prevista neste artigo, será a cobrança efetuada
por meio de medidas administrativas ou judiciais, incidindo correção sobre o valor devido no período
compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidara multa e aquele em que o
pagamento efetivamente ocorrer.
§ 3º As multas serão calculadas também sobre os reajustamentos contratuais, se houver.
Art. 12. As multas e sanções aplicadas com base neste Decreto são autônomas e a aplicação de uma
não exclui a das outras.
Art. 13.É adotada, no âmbito da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, o IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor) como índice de atualização por atraso de pagamento nos contratos de aquisição e bens,
execução  de  obras  e  prestação  de  serviços,  bem como para  liquidação  administrativa  de  valores
devidos em razão da aplicação das multas de que trata este Decreto.
Art. 14. As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar de todos os procedimentos licitatórios
e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
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Art.  15.  As  disposições  constantes  deste  Decreto  aplicam-se  aos  procedimentos  licitatórios  e  de
inexigibilidade  e  dispensa  em  andamento,  ressalvados  os  percentuais  de  multas  anteriormente
pactuados nos contratos vigentes.
Art. 16. As multas e sanções referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras penalidades
previstas em lei.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 17 de fevereiro de 2021.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

MAR CO ANTÔNIO BARIAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
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