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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2021 

PROTOCOLO 1187/2021 
 
 
Objeto do Pregão: Contratação de empresa para construção de poço tubular profundo, com 
fornecimento de bomba submersa,  no Município de Quadra 

 
Edital Completo: Afixado no endereço Rua José Carlos da Silveira, 36, Jd. Santo Antonio, CEP: 
18255-000, Fone: 15.3253-9000 e na Internet, site www.quadra.sp.gov.br 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). 

 
 

Prefeitura Municipal de Quadra, 27 de outubro de 2021. 
 
 
 

EDEMILSON LOBO 
PREGOEIRO 

  

Dia: 17 de Novembro de 2021 
Local: Paço Municipal – Rua José Carlos da Silveira, 36, Jd. Santo Antonio – Quadra/SP 
Entrega dos Envelopes: Das 13:00hs até as 14:00hs 
Credenciamento e Abertura do envelope Nº 01: A partir das 14:00 horas  
 

http://www.quadra.sp.gov.br/
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Setor Interessado: Prefeitura Municipal de Quadra 
Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Antonio – CEP:18255-000. 

Tipo: Menor preço global 
Objeto: Contratação de empresa para construção de poço tubular profundo, com 

fornecimento de bomba submersa,  no Município de Quadra. 
Regime de Execução:       Indireta 

 

 

 

1.1. O Município de Quadra, por meio de seu Pregoeiro Edemilson Lobo nomeado pela Portaria nº 02/2021, com 

endereço à Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Antonio – CEP:18255-000, Quadra/SP, isento de inscrição 

estadual, torna público a abertura do Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, em que objetiva a 

Contratação de empresa para construção de poço tubular profundo, com fornecimento de bomba submersa,  no 

Município de Quadra. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob 
a égide da Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Federal nº 3.555/00 e subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 
1.3. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital. 
1.4. Toda legislação mencionada se encontra à disposição junto à Comissão de Licitações da PMQ. 

 

Secretaria de Obras 
 

3.1. Pregão Presencial para a Contratação de empresa para construção de poço tubular profundo, com 
fornecimento de bomba submersa,  no Município de Quadra. 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇOS 

Dia: 17/11/2021 
Hora: Das 13:00 até as 14:00 – Entrega dos Envelopes 
Hora: 14:00 – Abertura dos envelopes 
Local: Sala de Reuniões – Prefeitura Municipal de Quadra 

1. PREÂMBULO 

2. ÓRGÃO REQUISITANTE 

3. OBJETO 
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4.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam 
às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 

4.2. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial os representantes efetivamente 
credenciados. 

4.3. Não poderá participar da presente licitação empresa: 
4.3.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração, mesmo quando aplicada por outros órgãos ou entidades públicos; 
4.3.2. Em consórcio; 
4.3.3. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 
4.3.4. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de Quadra, Estado de São 
Paulo, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto, controlador ou responsável técnico. 
4.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

 
5. CREDENCIAMENTO  
5.1. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
devidamente munidos de carteira de identidade ou documento legal equivalente, documento que o credencie a 
participar do certame (procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, através da qual 
seja-lhe atribuídos poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito 
admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante, conforme modelo do Anexo IV). 
5.2. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou 
documento legal equivalente e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado. 
5.2.1 Não poderá se credenciar como representante de empresas licitantes Servidores Públicos 
Municipais da Administração Direta e Indireta do Município de Quadra – SP, conforme disposição do 
inciso III do art. 9° da Lei 8666 de 21 de junho de 1993. 
5.3. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo V e, se não o fizer, deverá conter 
todos os dados informativos necessários ao credenciamento. 
5.4. Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, conforme modelo do Anexo 
VI. 
5.5. Certidão simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial. A validade da certidão é de 06 (seis) 
meses, contados a partir da data da sua expedição. 
5.6. No caso de requerimento para tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da Lei 123/2006 (para 
as microempresas e empresas de pequeno porte), a licitante deverá comprovar sua situação mediante 
declaração de que atendem plenamente as exigências da referida Lei, conforme modelo do Anexo VII, bem 
como apresentação da Certidão referida no item 5.6 deste edital. 
5.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a responsabilidade 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes 
ao Pregão Presencial. 
5.8. Apresentar a ficha cadastral conforme modelo constante no ANEXO XII, caso a empresa não apresente a 
ficha cadastral ou apresente incompleta, será solicitado pelo Pregoeiro no momento do credenciamento para 
que o faça. 
5.9. A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mas importará a preclusão do direito de 
formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recursos e a prática de todos os atos 
inerentes ao certame. 
 

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO  
6.1. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues a Equipe de apoio no 
momento do credenciamento, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, 
contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 

 

 

 

7. PROPOSTA COMERCIAL  
7.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá atender aos 
seguintes requisitos: 
7.1.1. Ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no termo de 
referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas 
ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula 
no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, devendo todas as folhas ser 
rubricadas; 

ENVELOPE Nº 1-PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 
LICITANTE:   
CNPJ/MF:     
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, 
COM FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA,  NO MUNICÍPIO DE QUADRA 

ENVELOPE Nº 2-DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 
LICITANTE: . 
CNPJ/MF:  . 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, 

COM FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA,  NO MUNICÍPIO DE QUADRA 



 

 

P
ág

in
a5

 

7.1.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto 
da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto licitado e constante da proposta; 
7.1.3. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar  da data 
de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 
7.1.4. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 
empresa que efetivamente fornecerá o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac- símile e endereço 
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta-corrente bancária e agência respectiva. 
Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação; 
7.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica 
prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do 
edital, será considerado o primeiro. 
7.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.4. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero) ou excessivos, sendo entendido 
como excessivos os que forem superiores ao preço médio daqueles praticados pelo mercado, ou aqueles 
considerados inexequíveis na forma da lei 

7.5. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do objeto 
licitado, conforme disposto no item 7.1.3 deste Edital. 
7.6. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório. 
7.7. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
7.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de 
pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados. 
7.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em 
submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância 
das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 

 
8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
8.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos  subitens 
abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item. 
8.2. Habilitação Jurídica 
8.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou; 
8.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; ou 
8.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício. 
8.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
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País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 
Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 8.2.1. a 8.2.3 não precisarão constar do envelope 
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
8.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
8.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
8.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União 
e Certidão de Quitação de Tributos e contribuições Federais, salvo quando esta for unificada); 
8.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

8.3.4.1. Certidão referente ao ICMS/IPVA para participação em Licitações Públicas 
8.3.4.2. Certidão referente à Procuradoria-Geral do Estado. Ressalvam-se os casos de unificação 
de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada. 

8.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
8.3.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), podendo ser apresentada uma única 
certidão caso seja unificada com a constante no item 8.3.3. 

8.3.7. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

8.3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

8.4. Qualificação Econômico-Financeira 
8.4.1. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do 
documento. 
8.5. Qualificação Técnica 
8.5.1. Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprovem fornecimento de objeto equivalentes desta contratação. 
8.5.2. Declaração que a empresa se compromete a fazer a entrega no prazo solicitado, conforme modelo do 
Anexo VIII. 
8.5.3. Comprovação de registro da Licitante e de seus responsáveis técnicos: Geólogo ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, na Região da Sede da Licitante, ou o respectivo visto para licitar. A 
comprovação será feita pela apresentação de CERTIDÃO DE REGISTRO junto ao CREA, tanto da Licitante como 
dos seus responsáveis técnicos. 
8.5.4. Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissionais técnicos legalmente habilitados junto ao Conselho Competente que detenha 
responsabilidade técnica pela execução de serviços com características semelhantes ao objeto do Edital. 
8.5.4.1. A comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da Licitante far-se-á por 
meio de juntada de cópias autenticadas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou do contrato de 
trabalho ou por meio de cópia do contrato social, quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante. 
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Observações: 
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição a documentos 
requeridos da habilitação técnica, bem como não será permitida a apresentação de documentos posterior à 
fase de habilitação da Licitante. 
Todos os documentos acima devem ser apresentados em original ou cópias autenticadas, ou ainda será 
permitida a autenticação por servidor no momento da licitação, desde que acompanhado da via original. 
8.6. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de situação regular perante o Ministério do 
Trabalho. 
8.6.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada pelo responsável legal, com 
indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua 
habilitação (conforme modelo do Anexo IX), bem como, a situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme 
modelo sugerido no Anexo X. 
OBSERVAÇÕES: 
1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 
2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão  ressalva que 
autorize a sua aceitação. 
3. A documentação exigida no presente processo licitatório deverá ser compatível com as respectivas 
inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 
4. A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada à confirmação de sua validade, 
também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro. 

5. Para efeito da validade das  certidões de regularidade de situação perante  a Administração Pública, 
se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a 
data de sua expedição e a da abertura do certame. 

6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica 
autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei, exceto a 
proposta, para a qual se observará o disposto no item 7, deste edital. 
6.1. As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio ao pregoeiro mediante cotejo da cópia com o 
original. 
6.2. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 
6.3. Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelho fac-símile. 
7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido neste edital, não poderão, em hipótese 
alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, 
discos magnéticos e filmes. 
8. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto 
no neste edital inabilitará o licitante . 
9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 
9. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
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9.1. A este procedimento licitatório será concedido o tratamento diferenciado as microempresas e empresas 
de pequeno porte, previsto nos artigos 42 à 45 da Lei 123/2006 (Estatuto Nacional da microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte). 
9.2. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeitos de comprovação de regularidade fiscal, conforme 
item 08 deste edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor 
do certame não suspenderá o prazo supracitado 
9.2.2. A prorrogação de prazo previsto no item anterior (9.2.1) deverá sempre ser cedida pela Administração 
quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o 
empenho, devidamente justificado. 
9.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.2.1, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
9.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate 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 e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 
9.4.1. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida, não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
9.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 
9.5.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
9.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.3, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
9.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 9.3, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
9.5.4. Não se aplica o sorteio quando, por sua natureza o procedimento não admitir o empate real, como 
acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo 
classificados conforme a ordem de apresentação dos licitantes. 
9.5.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor 
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da proposta originalmente vencedora do certame. 
9.5.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
9.6. Para fazer jus ao tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da Lei 123/2006, a licitante deverá 
comprovar na fase do credenciamento sua situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 
disposto no item 5.7, deste Edital. 

 
10. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO  
10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o 
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, 
dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de 
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
10.2. Classificação das Propostas Comerciais 
10.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a 
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
10.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos 
e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
10.2.3. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior, 
o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
10.3. Lances Verbais 
10.3.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e 
os demais. 
10.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio na sessão de pregão, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
10.3.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de posterior ordenação das propostas. 
10.4. Julgamento 

10.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 
10.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
10.4.2.1. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado da contratação. 
10.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço 
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
10.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
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10.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, sendo- lhe 
adjudicado o objeto proposto. 
10.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de 
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste 
edital. 
10.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido 
melhor preço. 
10.5. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 
licitantes. 
10.6. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá aos 
licitantes julgados desclassificados os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
10.6.1. Os documentos de que trata o subitem anterior, ficarão a disposição dos interessados pelo período de 
30 (trinta) dias, contados a partir da celebração do contrato, findo qual, não procurados, serão destruídos. 

 
11. RECURSOS  
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis  para apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 
11.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas 
a termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no 
prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

11.4. Os recursos administrativos deverão ser protocolizados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de 
Quadra no endereço preambular, em sua via original, devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, 
respeitados os prazos, formas e condições em qualquer caso, ficando consignado que qualquer outro meio de 
apresentação não será recebido, não havendo nenhuma validade o respectivo recurso. 

11.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
11.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.7. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes via fax ou correio 
eletrônico. 

 

12.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 
autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 
12.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatadas as regularidades dos atos procedimentais, 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
12.3. A licitante vencedora, terá o prazo de 1 (um) dia útil a contar da adjudicação para apresentar nova planilha 
com a recomposição dos preços apresentados na fase de lances em valores unitários e totais. 

 

13.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à 
interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será 
submetido à autoridade competente para fins de homologação. 
13.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos 
procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação 
13.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar o 
contrato dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado 
para fazê-lo junto ao Município. 
13.4. A Administração poderá, quando o vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta 
não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato, retomar a sessão pública 
e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar, a licitação independentemente da 
cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
13.5. Decorrido o prazo do item 13.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à 
Prefeitura o licitante vencedor convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, 
ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente. 
13.5.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 
13.5.2. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
13.5.3. A multa de que trata o item 13.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 

 

14.1. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias  a partir 
da publicação do extrato do contrato, sendo que a entrega do objeto licitado deverá ser realizado em até 60 
(sessenta) dias, conforme solicitação, a contar da emissão da requisição ou autorização (conforme cronograma 
disposto no Anexo II), prorrogável no interesse das partes até o máximo da vigência pactuada. 

14.2. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da Secretaria 
Municipal de Obras, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas 
de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que 
dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações e serão empenhadas nas seguintes rubricas: 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
Dotação: 02.06.00. 02.06.01.15.452.0008.1008.33.90.39.00.01.110.0000 
Dotação: 02.06.00. 02.06.01.15.452.0008.1008.44.90.52.00.01.110.0000 

 

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
15.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Prefeitura de Municipal de Quadra, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
pena. 
15.2. No caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo 
das demais cominações. 
15.3. No caso de inadimplemento, a licitante estará sujeita às seguintes penalidades: 
15.3.1. Advertência; 
15.3.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 2º  (segundo) 
dia, calculados sobre o valor do contrato; 
15.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 02 (dois) dias 
na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 
15.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, 
desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual; 
15.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 
15.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
15.3.7. A aplicação da sanção prevista no item 15.3.1., não prejudica a incidência cumulativa das penalidades 
dos itens 15.3.2., 15.3.3., 15.3.4., 15.3.5., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de 
reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a 
defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
15.4. As sanções previstas nos itens 15.3.1., 15.3.5., 15.3.6., poderão ser aplicadas conjuntamente com os 
itens 15.3.2., 15.3.3., 15.3.4., facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
15.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 15.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela 
oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação. 
15.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 

 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS  
16.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 Anexo I-Termo de referência; 
 Anexo II-Cronograma de entrega x pagamento; 
 Anexo III-Proposta de preços; 
 Anexo IV-Procuração; 
 Anexo V-Termo de credenciamento; 
 Anexo VI-Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
 Anexo VII-Requerimento de benefício do tratamento diferenciado e declaração para 
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microempresas e empresas de pequeno porte (lei complementar nº123/2006); 
 Anexo VIII-Declaração de cumprimento da entrega do material e execução dos serviços; 
 Anexo IX-Declaração de inexistência de fatos supervenientes; 
 Anexo X-Declaração nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da CF; 
 Anexo XI-Minuta do Contrato; 
 Anexo XII-Ficha Cadastral; 
16.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 
das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
16.3. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 
16.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificados e 
envelopes “Proposta Comercial” de licitantes inabilitados. 
16.5. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro poderá, a seu critério, 
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 
16.6. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre si, 
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 
especificado e válido. 
16.7. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 
16.7.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
16.7.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da 
proposta. 
16.8. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no “Jornal Oficial Eletrônico de Quadra” e “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo”, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 
8.666/93 e divulgadas na Internet. 
16.9. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

16.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de 
Quadra revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fatos supervenientes 
comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

16.11. A Prefeitura Municipal de Quadra poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura. 
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16.12. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Quadra, reserva-se o direito de alterar 
quantitativo, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos aos limites 
estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
16.13. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na Internet, no endereço 
www.quadra.sp.gov.br e também pode ser feita a solicitação através do e-mail licitacao@quadra.sp.gov.br, 
podendo ainda ser obtida junto à Comissão de  Licitações, no horário das 08hs00min às 12hs00min e das 
13hs00min às 17hs00min, até o último dia que anteceder a data prevista para abertura do certame. 
16.14. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se obrigam a acompanhar 
as publicações referentes ao processo no no “Jornal Oficial Eletrônico de Quadra” e as publicações no “Diário 
Oficial do Estado de São Paulo”, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 
16.15. Os pedidos de esclarecimento sobre o edital, ou dúvidas de ordem técnica poderão ser feitos por escrito 
através do e-mail licitacao@quadra.sp.gov.br ou via fac-símile (15) 3253-9000, preferencialmente, com 
antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
16.16. Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital de Pregão,  até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o Município, 
através do Pregoeiro Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. As 
impugnações deverão ser protocolizadas no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Quadra no endereço 
preambular, em sua via original, devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, 
formas e condições em qualquer caso, ficando consignado que qualquer outro meio de apresentação não será 
recebido, não havendo nenhuma validade a respectiva impugnação. 

 
16.17. Fica eleito o foro da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, para  solucionar quaisquer questões 
oriundas desta licitação. 

 
 

Quadra/SP, 27 de outubro de 2021. 

 
 
 

EDEMILSON LOBO 
PREGOEIRO

http://www.quadra.sp.gov.br/
mailto:licitacao@quadra.sp.gov.br
mailto:licitacao@quadra.sp.gov.br
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1. Objeto: Pregão Presencial para a contratação de empresa para construção de poço tubular 
profundo no Município de Quadra. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE CUSTO 
ESTIMADO 

1 Contratação de empresa para execução de serviços de 
construção de 01 poço tubular com perfuração de 
aproximadamente 250 metros de profundidade em 6”, na zona 
urbana do município de Quadra. A execução dos serviços 
inclui perfuração, tubo revestimento, montagem dos materiais no 
canteiro de obras, transporte dos equipamentos, cimentação do 
espaço anular (selo sanitário), teste de vazão 24 horas, laje de 
proteção, Projeto, Licença Prévia, Parecer Técnico/Outorga do 
Órgão Ambiental competente, análise da água e desinfecção total 
do poço. Compreende o fornecimento de bomba submersa com 
painel de comando e canos galvanizados (instalados). Previsão 
de retirada de 10m³/hora. 
*Custo estimado para profundidade até 250 metros. 

UNID 1 R$ 149.968,60* 

 

2. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
2.1. Método de Perfuração  
 
A perfuração deverá ser realizada por sondagem percussora ou roto-pneumática, sendo de inteira 
responsabilidade do contratado a disponibilização de equipamentos e equipes completas para execução 
dos trabalhos no prazo previsto. – Mobilização e desmobilização do canteiro de obras, dos equipamentos e 
materiais. – É de responsabilidade da empresa contratada, a mobilização e desmobilização dos 
equipamentos e materiais, preparação de acessos e plataforma para instalação dos equipamentos e canteiro 
de obras. O local do canteiro de obras deverá ser isolado para não permitir o acesso de pessoas 
desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros e bisbilhotagem de terceiros. – Profundidade – A 
profundidade do poço fica estimada em 250 (duzentos e ) metros, para efeito de licitação, podendo avançar 
a profundidades superiores, a depender das condições hidro geológicas do local a ser verificada durante a 
construção do poço, com profundidade mínima de 150 (cento e cinquenta) metros, a metragem que faltar 
ou ultrapassar os 250 metros será descontada ou aditivada com base no preço da proposta. Deverá 
ser disponibilizado equipamentos, para atender as condições de profundidade máxima, diâmetro de 
perfuração e complementação. Não será aceito em hipótese alguma a alegação de problemas técnicos e 
geológicos para não realização do poço nas profundidades estabelecidas.  

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 
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3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA  

 
- O prazo de execução dos serviços será de no máximo 60 (sessenta) dias;  
- O período de vigência do instrumento contratual será até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da 
ordem de início dos serviços.  
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e, em especial, as 
disposições seguintes:  
– Fornecer à Contratante relação atualizada dos funcionários credenciados a efetuarem os serviços, 
contendo, nome e número da carteira de identidade dos mesmos. 
 – Apresentar os funcionários responsáveis pelos serviços, devidamente identificados, portando crachá com 
timbre da Empresa, foto e demais dados pessoais.  
– Prestar os serviços objeto deste contrato, sempre por intermédio de técnicos treinados e habilitados com 
todo o ferramental, aparelhos de medição, peças, materiais e equipamentos necessários.  
– Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 
serviços. 
 – Realizar o treinamento dos profissionais indicados acerca da operação do sistema, com carga horária 
mínima de 01 hora/aula. 
– Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, 
estaduais e/ou municipais, em consequência de fato a si imputável e relacionado aos serviços contratados. 
– Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos, na execução dos serviços 
objeto deste Memorial; 
– Responder por danos materiais ou físicos causados, culposa ou dolosamente, por seus empregados, 
quando em serviço, a servidores da Contratante ou a Terceiros, nas áreas cobertas pelo Contrato, devendo 
ser adotadas providências necessárias, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, após o comunicado da 
Contratante; 
– Manter durante toda a execução do Contrato as condições da habilitação e qualificação exigidas neste 
Edital/Termo de Referência; 
 – Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 
independentemente de solicitação.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 
 

Objeto: Contratação de empresa para construção de poço tubular profundo, com fornecimento de bomba 
submersa,  no Município de Quadra. 

 
1) Os serviços e materiais objetos desta licitação deverão ser entregues na Sede da Prefeitura de Quadra, 
com frete por conta da empresa vencedora. 

 
2) O prazo de entrega e conclusão do serviço (item 01) é de até 60 (sessenta) dias, após assinatura do 
contrato e emissão de ordem de serviço/requisição. 

 
3) O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após recebimento da nota fiscal, conforme prazo de  
execução do mesmo, em meio digital e impresso, memorial e ART. 

 
 
 

EDEMILSON LOBO 
Pregoeiro 

 

ANEXO II 
CRONOGRAMA DE ENTREGA X PAGAMENTO 
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IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: 
Insc. Estadual: 
Inscrição Municipal: 

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) Campo 
Obrigatório 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Banco: Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 
 

    

Item Descrição dos Itens 
Un. 

Med. 
Quant. 

Valor  
Unit. 

Valor 
Total 

1 Perfuração com Diâmetro de 6"  de 0 a 20 metros Metro 20 
  

2 Perfuração com Diâmetro de 6" de 21 a 50 metros Metro 30 
  

3 Perfuração com Diâmetro de 6" de 51 a 100 metros Metro 50 
  

4 Perfuração com Diâmetro de 6"  de 101 a 150 metros Metro 50 
  

5 Perfuração com Diâmetro de 6" de 151 a 200 metros Metro 50 
  

6 Perfuração com Diâmetro de 6" de 201 a 250 metros Metro 50 
  

7 Perfuração com Diâmetro de 6" de 251 a 300 metros Metro 1 
  

8 Reabertura com Diâmetro de 9 1/2" a 14 3/4"  Metro 30 
  

9 Tubo Revestimento Aço Carbono Geomecânico  Metro 30 
  

ANEXO III 
PROPOSTA DE PREÇOS 



 

 

P
ág

in
a1

9
 

10 Montagem dos Materiais no Canteiro de Obras Serv. 1 
  

11 Transporte dos Equipamentos Serv. 1 
  

12 Cimentação do Espaço Anular (Selo Sanitário) Unid. 1 
  

13 Teste de Vasão 24 horas Serv. 1 
  

14 Laje de Proteção Unid. 1 
  

15 
Licença Prévia + Autorização Prévia + Par. Tec. 
CETESB 

Serv. 1 
  

16 Análise de Água 14 Parâmetros (físico/quim/bact) Serv. 1 
  

17 Desinfecção Total do Poço Serv. 1 
  

18 
Bomba Submersa com Painel de Comando e Canos 
Galvanizados - Instalados - 10 m³/hr 

Unid. 1 
  

 

VALOR GLOBAL: R$ ......................................................... 

 

OBSERVAÇÃO: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA E CRONOGRAMA 
DEVIDAMENTE ASSINADA POR PROFISSIONAL COMPETENTE. 

 
A empresa .................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com 
mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e 
comerciais e, ainda, os gastos com transporte e instalação. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega e Pagamento: Conforme Edital e Anexo II 
Obs 1.: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, 
simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 
Local e data 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
*(Elaborar em Papel Timbrado) 
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ANEXO IV 
PROCURAÇÃO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

 
 

Por este instrumento de procuração a 
empresa ..................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº .............................................., com sede à Rua/Av............................, Nº ................ , 
Cidade......................., Estado............................, neste ato representado pelo 
Sr............................................, brasileiro, casado, portador do CPF ............................ , 
RG..............................., residente e domiciliado na Rua......................................, nº ....... , 
cidade.................,estado.............., Representante legal da empresa, nomeia e constitui seu bastante 
procurador o Sr. ........................................., portador do RG ..................., CPF ................................................... , 
aos quais concede poderes especiais para representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Quadra, com 
poderes para praticar todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 17/2021. 

 
 
 

Local e data. 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

CNPJ nº 

 
 

OBS: 
1. Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou equivalente, este 
deverá apresentar procuração (Modelo Acima), com firma reconhecida em Cartório, que comprove 
poderes para praticar todos os atos referentes a este Pregão, tais como: formulação de lances, 
alegações em ata, interposição de recurso, renúncia de direitos, etc; 

 
2. Anexar a esta Procuração, cópia do Contrato Social consolidado. 

 
 

*(Entregar Fora do Envelope) 
*(Elaborar em Papel Timbrado) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

 
 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)......................................, portador(a) do RG 
nº..........................e do CPF nº.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Quadra 
– Estado de São Paulo, na modalidade Pregão Presencial nº 17/2021, na qualidade de representante legal, 
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa................., inscrita no CNPJ sob o nº 
......................................., bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de 
recursos e praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

 
 

Local e data. 
Diretor ou Representante Legal 

 
 
 
 
 

*(Entregar Fora do Envelope) 
*(Elaborar em Papel Timbrado) 

ANEXO V 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

 
 

A.......(razão social da empresa), CNPJ Nº..........................., localizada 
à ................................................. , declara, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, que cumpre todos os 
requisitos para habilitação para este certame licitatório no Município Quadra – Estado de São Paulo – Pregão 
Presencial Nº 17/2021. 

 
 
 
 

Local e data. 
 

Diretor ou Representante Legal 
 
 
 
 
 

*(Entregar Fora do Envelope) 
*(Elaborar em Papel Timbrado) 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 
 
 

  , portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 
   - SSP/ e do CPF/MF nº , representante da empresa 
  , CNPJ/MF nº   , 
solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua  participação 
na licitação, modalidade Pregão Presencial Nº 17/2021, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas 
empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
Declaramos ainda, que não existe nenhum impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 
(Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta 
Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.) 

 
 

 

Local e data Assinatura do representante legal 
CNPJ da empresa 

 
 

 
 
 
 
 

*(Entregar Fora do Envelope) 
*(Elaborar em Papel Timbrado) 

ANEXO VII 
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

 
 

A........................................................................(razão social da empresa), inscrita no CNPJ 
Nº......................., localizada à ................................................................, DECLARA, que cumprirá 

os prazos de execução dos serviços e entrega do material, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de 
Obras da PMQ e Anexo II (forma de entrega e fornecimento) do Edital de Pregão Presencial  nº 17/2021. 

 
 
 

Local e data. 
Diretor ou Representante Legal 

 
 
 
 
 

*(Elaborar em Papel Timbrado) 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL E DE 

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

 
 

A...........(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº....................., localizada 
à......................................, DECLARA, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, que não 
existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório 
no Município de Quadra – Estado de São Paulo – Pregão Presencial Nº 17/2021. 

 
 
 

Local e data, 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 
 
 
 
 
 
 

*(Elaborar em Papel Timbrado) 

ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

 
 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Pregão Presencial nº 17/2021, que não possuímos, em 
nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho. 

 
 

Local e data. 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 
 
 
 
 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar expressamente. 
 
 
 
 
 

*(Elaborar em Papel Timbrado) 

ANEXO X 
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021. 

Contratação de empresa para construção 
de poço tubular profundo, com 
fornecimento de bomba submersa,  no 
Município de Quadra 

 

 

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o MUNICÍPIO DE QUADRA, pessoa jurídica de 
direito público interno, situado na Rua José Carlos da Silveira, 36, Jd. Santo Antonio, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.612.145/0001-06, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste 
ato por sua Prefeita em exercício, Sra. Lheonides de Oliveira Andrade, brasileira, casada, portador a  
d o  RG nº SSP/         e   do CPF nº , e, do outro lado, a  empresa ..........................., 
inscrita no CNPJ sob o nº ............................. e inscrição estadual nº .............................., com sede 
na .............................. nº ................, Bairro ...................., em ............................, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) ..................., ................, ..............., 
..................., portador(a) do RG nº ........... SSP/      e do CPF nº ....................., resolvem celebrar o 
presente para a Contratação de empresa para construção de poço tubular profundo, com 
fornecimento de bomba submersa,  no Município de Quadra, com fulcro na Lei do Pregão nº 
10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada 
pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento Pregão Presencial 
Nº 17/2021 mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO E FINALIDADE  

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para construção de poço 
tubular profundo, com fornecimento de bomba submersa,  no Município de Quadra. 
1.2. O fornecimento do objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como 
às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato: 
1.2.1. Proposta da CONTRATADA ao Pregão Presencial nº 17/2021; 
1.2.2. Edital de Pregão Presencial nº 17/2021 e seus anexos; 
1.2.3. Termo de Referência. 
1.3. A finalidade da aquisição do objeto deste contrato tem o caráter de atender às demandas da 

ANEXO XI 

MINUTA DO CONTRATO Nº /2021 
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Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
1.4. Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em 
complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do 
mais alto padrão da técnica atual. 

 

 
2.1. Os valores unitários referentes ao fornecimento dos projetos, serão os estipulados na proposta 
apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo Pregão Presencial Nº 
17/2021. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para manutenção do 
equilíbrio contratual. 
2.2. Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais 
como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito   
cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento. 
2.3. O valor do presente contrato é de R$ …..............(.      ) 
2.4. Será emitida a Nota de Empenho, no valor de R$ ..............(. ............. ) visando dar atendimento 
às despesas decorrentes da execução deste Contrato. 

 

3.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços, conforme as necessidades do CONTRATANTE, 
mediante apresentação de requisições devidamente preenchidas e autorizadas pela secretaria. 
3.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento feito sem a apresentação de 
requisição devidamente preenchida. 

 

4.1. A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente ao fornecimento do objeto deste 
contrato, devidamente preenchidas, sem rasuras, com as cópias das requisições autorizadas pelo 
Almoxarifado Central do CONTRATANTE. 
4.2. O pagamento será realizado conforme medição após o recebimento da nota fiscal, conforme prazo 
de execução, memorial e ART, mediante ordem bancária, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a 
partir do recebimento pela Tesouraria. 
4.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de 
Ordem Bancária, por meio de depósito bancário na Agência nº , Conta nº    
Banco , de titularidade da contratada, conforme proposta apresentada no processo 
Licitatório Pregão Nº 17/2021 e Cronograma de Entrega X Pagamento. 
4.4. O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação 
das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1 retro. 
4.5. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da 
Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO EXECUÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA-DO PAGAMENTO 
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4.6. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar com cada nota fiscal, os 
seguintes documentos: 
4.6.1. Certidão Negativa de Débitos Federais; 
4.6.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da contratada; 
4.6.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), podendo ser apresentada uma única 
certidão, caso seja unificada com a constante no item 4.6.1; 
4.6.4. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
4.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito à atualização monetária. 
4.8. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação. 

 

 
5.1. O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação do extrato 
do contrato. 
5.2. O objeto de que trata o Termo de Referência deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias 
a contar da data da requisição. 

 
6.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta de recursos próprios da 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
Dotação: 02.06.00. 02.06.01.15.452.0008.1008.33.90.39.00.01.110.0000 
Dotação: 02.06.00. 02.06.01.15.452.0008.1008.44.90.52.00.01.110.0000 
 

 

7.1. Fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente 
contrato; 
7.2. Pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos 
tributos devidos, consoante a legislação vigente; 
7.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste 
instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas; 
7.4. Exigir a apresentação de notas fiscais com as requisições fornecidas, recibos, atestados, 
declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de 

CLÁUSULA QUINTA-DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA 

CLÁUSULA SEXTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, etc, bem como fornecer à 
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de compromissos que exijam 
essas comprovações. 

 

8.1. Atender as requisições do CONTRATANTE, fornecendo o objeto licitado na forma estipulada neste 
instrumento, principalmente quanto ao prazo de entrega; 
8.2. Entregar o objeto licitado no local e forma indicada pela CONTRATANTE, obedecendo aos 
prazos estipulados. 
8.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente; 
8.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e 
expressa anuência do CONTRATANTE; 
8.5. Credenciar junto ao CONTRATANTE um representante e números de telefone e fax para prestar 
esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura surgirem durante a 
execução contratual; 
8.6. Indicar, a pedido do CONTRATANTE, telefones para contato fora dos horários normais de 
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura 
venham a ocorrer; 
8.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
8.8. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o 
CONTRATANTE; 

8.9. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
8.10. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

 
8.1. Atender as requisições do CONTRATANTE, fornecendo o objeto licitado na forma estipulada neste 
instrumento, principalmente quanto ao prazo de entrega; 
8.2. Substituir às suas expensas os materiais que se apresentarem defeituosos, dentro das condições 

CLÁUSULA OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

OBRIGAÇÕES PARA PARTICIPANTES DO ITEM 02 
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de garantia estipuladas pelo fornecedor; 
8.3. Entregar o objeto licitado no local e forma indicada pela CONTRATANTE, obedecendo aos 
prazos estipulados. 
8.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente; 
8.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e 
expressa anuência do CONTRATANTE; 
8.6. Credenciar junto ao CONTRATANTE um representante e números de telefone e fax para prestar 
esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura surgirem durante a 
execução contratual; 
8.7. Indicar, a pedido do CONTRATANTE, telefones para contato fora dos horários normais de 
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura 
venham a ocorrer; 
8.8 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
8.9. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o 
CONTRATANTE; 
8.10. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
8.11. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

 
9.1. Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor do 
CONTRATANTE, devendo este: 
9.1.1. Promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA e seus 
prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato; 
9.1.2. Atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento; 
9.1.3. Solicitar ao Prefeito, as providências que ultrapassarem a sua competência, possibilitando a 
adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato. 
9.2. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA NONA-DA FISCALIZAÇÃO 
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10.1. O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o acompanhamento do 
contrato, de forma provisória, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com a especificação e perfeitas condições de funcionamento e 
segurança. 
10.2. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias, se achado conforme, dar-se-á o recebimento definitivo, 
para a liberação do pagamento. Caso o fornecimento seja executado em desacordo com o contrato e 
a proposta a CONTRATADA terá igual prazo para a troca ou a reparação das incorreções. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DAS PENALIDADES  
11.1. Caso a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a  
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal de Quadra, pelo prazo de até 2 
(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena. 
11.2. No caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das demais cominações. 
11.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
11.3.1. Advertência; 
11.3.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 2º 
(segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
11.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 02 
(dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 
11.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
inadimplemento contratual; 
11.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 
11.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
11.3.7. A aplicação da sanção prevista no item 11.3.1., não prejudica a incidência cumulativa das 
penalidades dos itens 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5., principalmente sem prejuízo de outras 
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação 
de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
11.4. As sanções previstas nos itens 11.3.1., 11.3.5., 11.3.6., poderão ser aplicadas conjuntamente 

CLÁUSULA DÉCIMA-DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 



 

 

P
ág

in
a3

3
 

com os itens 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 
11.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 11.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de 
optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação. 
11.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 
condições estabelecidas neste Edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA RESCISÃO  
12.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da 
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação 
através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 
12.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou 
extrajudicial, quando: 

12.2.1. Constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização 
deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das 
obrigações ajustadas; 
12.2.2. Constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de 
todas as outras sanções previstas; 
12.2.3. Ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução dos serviços; 
12.2.4. Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA; 
12.2.5. Ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93. 
12.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo  
administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta 
conveniência seja devidamente justificada. 
12.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 
12.5. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS  
13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente  Contrato e 
abaixo elencados: 
13.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos 
termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
13.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 
8.666/93; 
13.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 
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13.1.4. Fiscalização da execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE  
14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei 
nº 8.666/93. 
14.2. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de 
apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita. 
14.3. Os preços dos serviços apresentados nas propostas serão permanentes e irreajustáveis de 
acordo com a legislação vigente. 
14.4. Os preços poderão ser reajustados de ofício ou a pedido, após o interregno de 12 meses da 
apresentação da proposta, devendo a contratada demonstrar através de Notas Fiscais do mesmo 
distribuidor, o preço praticado anteriormente e o atual. 
14.5. Nos casos de revisão de preços, poderão ser concedidos, caso haja motivo relevante, que 
importe na variação substancial do custo de execução do serviço junto ao distribuidor, devidamente 
justificado e demonstrado pela Contratada. 
14.6. Somente haverá revisão de valor quando o motivo for notório e de amplo conhecimento da 
sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de fornecedor ou de distribuidora 
por parte da Contratada; 
14.7. Os reajustes e as revisões serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo não retirado, 
e não servirão, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro. 
14.8. Os reajustes e as revisões preços não ficarão adstritas a aumento, devendo o fornecedor 
repassar ao município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos 
percentuais. 
14.9. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas pelo 
município. 

 

 
15.1. A CONTRATADA deverá observar para que durante toda a vigência do contrato, seja 
mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a contratação, conforme a Lei n° 8.666/93 e alterações. 

Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus  eventuais 
aditivos, no “Jornal Oficial Eletrônico de Quadra” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
16.1. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão por 
conta do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE 
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17. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas na Lei 
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000. 

 
18.1. O Foro da Comarca Tatuí é competente para dirimir questões oriundas deste contrato, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 03 
(três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

 
Quadra/SP, xx de xxxxx de 2021. 

 
 
CONTRATANTE    
CONTRATADA    

 
 
 

TESTEMUNHAS:    
Nome: 
CPF nº: 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
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Para fins de agilidade do credenciamento das empresas que participarão desta Licitação, esta ficha 
cadastral deverá ser preenchida, assinada e carimbada pelo responsável empresa, e entregue no momento 
do credenciamento. 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 
Objeto: Contratação de empresa para construção de poço tubular profundo, com fornecimento de 
bomba submersa,  no Município de Quadra 

 
DADOS DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL: …........................................................................ 
NOME FANTANSIA: ............................................................................... 
CNPJ: ....................................................................................... 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: …..................................................... 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: .......................................................... 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES: ( ) SIM ( ) NÃO 

 
MARQUE QUAL A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: 
( ) MICRO EMPRESA 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( ) 
EMPRENDEDOR INDIVIDUAL 
( ) OUTROS. QUAL: ….................................................. 

 
ENDEREÇO COMPLETO: ......................................................... 
E-MAIL: ...................................................................................... 
TELEFONE: ............................................................................... 

 
TIPO DA EMPRESA: 
( ) INDIVIDUAL (
 ) LTDA 
( ) S/A 
( ) OUTROS. QUAL: ….................... 

 
DADOS DOS SÓCIOS CONSTANTES NO CONTRATO SOCIAL: (É OBRIGATÓRIO A INFORMAÇÃO DE NO 
MÍNIMO 02 SÓCIOS EXCETO QUANDO FOR EMPRESA INDIVIDUAL) 

 

ANEXO XII  
FICHA CADASTRAL 
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NOME COMPLETO: 
CPF: 
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: 

NOME COMPLETO: 
CPF: 
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: 

 
DADOS BANCARIO: (É OBRIGATÓRIO QUE A CONTA ESTEJA EM NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE) 
BANCO: ................................. 
AGÊNCIA: ............................. 
CONTA.................................. 

 
DADOS DO REPRESENTANTE QUE ATUARÁ NA SESSÃO 
 
 NOME: ........................................................................................ 
RG: ............................................................................................. 
CPF: ............................................................................................ 

 
DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO CASO A  EMPRESA SEJA 
VENCEDORA 
NOME: ........................................................ CARGO: ................................ 
ESTADO CIVIL: …....................................................................................... 
RG: .....................................SSP/ ........................................................ 
CPF: ............................................................................................ 
ENDEREÇO: …....................... TELEFONE: ................................ 

 
 
 

Assinatura e Carimbo 
 
 

OBSERVAÇÃO: É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS ACIMA, CASO A EMPRESA 
NÃO O FAÇA SERÁ INSTAURADO PELO PREGOEIRO PARA FAZÊ-LO NO MOMENTO DO 
CREDENCIAMENTO. 

 
 
(Apresentar este documento fora do envelope com o credenciamento) 
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