
 
 

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-0000  
Página 1 de 14 

 

 

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 193/2022 
 

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

decoração natalina, incluindo o fornecimento do projeto de decoração, montagem, desmontagem, 

manutenção corretiva no período de permanência da decoração e instalação de todos os acessórios 

necessários, conforme quantitativos e especificações contidas neste instrumento. 

 

 Período para apresentação da proposta: de 13/10/2022 a 19/10/2022 

 
1. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do 
Nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica 
– Departamento de Compras e Contratos) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da 
empresa para o e-mail: mauricio.henrique@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo: 

 
MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

Nome da Empresa: 

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

Endereço: 

Bairro:  CEP: 

Cidade: Estado: 

CNPJ Nº: Inscrição Estadual: 

Fone: Fax: 

 
 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

4.1. O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços. 

4.2. O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e 

a Prefeitura do Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no 

mercado em questão. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de decoração natalina, incluindo o 

fornecimento do projeto de decoração, montagem, desmontagem, manutenção corretiva no período de 

permanência da decoração e instalação de todos os acessórios necessários, conforme quantitativos e 

especificações contidas neste instrumento. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL  

FORMA DE CONTRATAÇÃO: CONTRATO 

 

2 - JUSTIFICATIVA  

2.1. Para valorizar o espírito natalino de nossa cidade, promover um aspecto de beleza e harmonia 

nesta data, a Prefeitura de Cajamar tem desenvolvido o projeto de iluminação decorativa desde 2019, 

para que as famílias possam contemplar a tradicional decoração de Natal. O projeto natalino 2022 para 

a cidade de Cajamar terá como princípio a integração da população em torno do brilho das luzes e do 

clima de união e solidariedade que o momento sugere. 

3 – ESPECIFICAÇÃO 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Casa do Papai Noel – Casa do Papai Noel nas cores verde e vermelho, 

confeccionada em madeiras, com uma porta de entrada e saída, nas medidas 

mínimas de  5,20x4,80m Com montagem, manutenção e desmontagem. 

 

01 

02 Caixa de presente em LED Medida mínimas de: 3x3 m, Com montagem, 

manutenção e desmontagem. 

02 

03 Bolas de Natal em LED Medida mínimas de: 3x3 m 

Com montagem, manutenção e desmontagem 

02 

04 Escultura Noel Sentado – Escultura em forma de papai noel, com vestes vermelhas e 

brancas em pelúcia e fibra, botas pretas, produzida em fibra de vidro e recoberta 

por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. Medida mínimas  (Altura x Largura) 

1,6 x 1,4 m Com montagem, manutenção e  desmontagem 

 

 

05 

05 Escultura Noel Tradicional – Escultura em forma de papai noel, com vestes 

vermelhas e brancas em pelúcia e fibra, botas pretas, produzida em fibra de vidro e 

recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. Medidas mínimas 

(Altura x Largura) 2,3 x 1,4 m Com montagem, manutenção e desmontagem 

 

 

05 



 
 

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-0000  
Página 3 de 14 

 

 

06 Árvore cônica com medidas mínimas: altura de 16m, confeccionada com estrutura 

metálica composta de dois módulos de cones truncados superpostos com 6m de 

altura cada, com diâmetro de 5m, cada cone é composto de 10 painéis em forma de 

asa trapezoidal com anéis perimétricos de meia polegada de espessura distribuidos 

progressivamente a cada 30cm. Seu revestimento é feito com aplicações de galhos 

de festões, nas cores opcionais com destaques de bolas, florões e adereços 

complementares confeccionados em fiberglass, aramados ou vacum formic, tendo 

no ápice uma estrela aramada de 3m de envergadura perimetrada por mangueiras 

luminosas 

 

 

 

 

01 

07 Noel Colosso - Feito com Fiberglass no tamanho mínimo de 6,5m 01 

08 Personagens de Espuma, figurinos com macacões podendo ser usados por 

monitores de até 1,80m de altura, cabeças de espumas confortáveis de boa 

visualização - 3 apresentações (datas a definir) 

01 

09 Soldados de Chumbo - em fiberglass com tamanho mínimo de 2,10m 10 

10 Túnel de LED, feito de microlâmpadas blindadas, com estrelas, com medidas 

mínimas de: 100m de comprimento e 4m de altura Com montagem, manutenção e 

desmontagem. 

40 

11 Bengalões Candy - confeccionados em fibra de vidro, com o corpo semi cilíndrico, 

apresentando duas faces achatadas, tendo o limite entre as listras diagonais em 

baixo relevo, com dimensões mínimas de 2,60m de altura e 1,20m de envergadura, 

esmaltados nas cores a combinar 

 

10 

12 Refletores de 50w para as árvores, cores           100 

13 Bolas de Natal em LED feita em aramado com espaço para mídia Medida 

aproximada: 1,80x1,80m Com montagem, manutenção e desmontagem 

06 

14 Cogumelos gigantes - com caules cilíndricos e topos convexos de diâmetro 

mínimos de 2,00m e altura de 2,30m, confeccionados em fiberglass, com a 

superfície convexa destacada em gomos coloridos nas cores rosa antigo e 

azul celeste, apresentando uma crista em forma de pistilo com 1,00m de 

altura, de forma a resultar na altura modular de 3,30m. 

02 
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15 

Noel com chapéu de árvore cônica - em composição mista de fibra de vidro, 

poliuretano expandido, a ramagem e festões adereçados, tendo a forma temática 

limitada a uma cabeça de Papai Noel, com expressão inquisidora, e duas mãos em 

separado, com dedos em posições de apoio, com dimensões mínimas de 2,10 m de 

altura e 2,00m de envergadura, sustentando sobre a cabeça um gorro em forma de 

árvore de Natal, apresentado em duas versões distintas, uma em estrutura aramada 

revestida com festões natalinos e outra cônica laminada em fibra de vidro, ambas 

com adereçamento com bolas e laços, tendo uma altura total de 3,30m. O conjunto 

de cabeça, mãos e chapéu cônico deverá, obrigatoriamente, estar sustentado sobre 

uma caixa estruturada em ferro, com revestimento de material compensado 

esmaltado, com dimensões mínimas de 4,00m de largura por 3,00m de 

profundidade e altura de 1,30m. 

 

 

 

 

 

 

01 

 

16 
Bonecos Bolinhas com Auto Falante - de fibra de vidro compondo um Papai 

Noel estilizado com predominância de partes esféricas, com dimensões 

mínimas de 1,60m  de altura, com pintura destacada em gomos coloridos nas 

cores vermelho laranja, amarelo e com cintos pretos, apresentando um chapéu 

cartola cônico truncado, com alto falantes de 300w 

 

10 

 

17 

Smowflakes Iluminados em Led, tamanho de no mínimo 3,00m, feito em metalon 

30x20 revestido em magueiras neon branco 

 

10 

18 Tótem Instagamável em formado de guirlanda, com banco nas medidas mínimas de 

3m de altura por 2m de largura, com laço vermelho em pelúcia 

01 

19 Mini Túnel em matalom com medidas mínimas de 30x20, composto de 6 peças de 

tótem, com iluminação em microlâmpadas blindadas, revestido em madeira e 

pintura acrílica 

02 

 

 

20 

Presépio - Tamanho Natural, estático em tamanho real, compondo “José” , 

“Maria”, “Jesus”,“Mago Gaspar”, “Mago Baltazar”, “Mago Belquior”, mais 4 

animais, estrutura feita em madeira tratada com piaçava e cascata de 

microlâmpadas blindadas Com montagem, manutenção e desmontagem. 

 

 

01 
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21  

Anjos iluminados - tamanho mímino de 2,70m de altura coberto por feltro azul, 

com trombetas e auréola, feito em ferro com pintura em PU e liminária em 

LED de 100w azul 

10 

22 Cenográfia - 10 casas de medidas aproximadas de 4m de lagura e 5m de altura, 

feito em estrutura de ferro, medeira, isopor, em pintura acrilica com janelas 

translucidas com iluminação, as casas devem ser contornada por mangueiras 

de led. 

 

10 casas de medidas aproximadas de 10m de lagura e 6m de altura, feito em 

estrutura de ferro, medeira, isopor, em pintura acrilica com janelas translucidas 

com iluminação, as casas devem ser contornada por mangueiras de led 

20 

23 Trenó - Renas de no mímono 1,5m de comprimento e treno com 2,5m de 

comprimento, feito em fiberglass e acabamento em gel, estrutura de ferro, 

pintura em PU e acabamento em verniz auto brilho 

01 

24 Trem locomotiva - estilizadas, com rodas cenográficas, confeccionadas com 

ferragem estrutural, e revestimento de madeira, MDF e fibra de vidro, com 

dimensões mínimas de 3,40m de altura e 2,20m de largura e 7,40m de 

comprimento, no corpo cilíndrico central da caldeira, apresentando pintura nas 

cores prata, cobre, vermelho, laranja e amarelo. 

01 

25 Vagão de passageiros - complementar opcional, em forma de gaiola jardineira, 

confeccionado com ferragem estrutural, e revestimento de madeira, MDF e 

fibra de vidro, com dimensões mínimas de 2,30m de altura, 4,00m de 

comprimento e 1,60m de largura, destacando seis flâmulas rígidas em posição 

externa, nas cores vermelho, laranja e amarelo e apresentando colunas 

espiraladas nas cores prata, dourado  e vermelho. 

01 

26 Árvore Cônica – com medidas mínimas de 5m de altura por 1,3m de largura, feita 

em fiberglass, com pintura em PU automotivo nas cores verde, dourado e vermelho  

05 

27 Kid Play - Brinquedos infláveis, 3 unidades com monitores 03 

28  

Ajudante do Noel - Personagem vivo caracterizado de “duente” - 15 diárias, 

contendo alimentação e vale-transporte (6 horas diária) 

02 
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29 Ajudante do Noel - Personagem vivo caracterizado de “Mamãe Noel” - 15 diárias, 

contendo alimentação e vale-transporte (6 horas diária) 

02 

30 Noel - Personagem vivo caracterizado de “Papai Noel” - 15 diárias, contendo 

alimentação e vale-transporte (6 horas diária) 

01 

31 Papai noel espião - Noel Inflável de no mínimo de 9,8m de largura 6,00m de altura 

e 2,80m de profundidade, confeccionado em poliéster emborrachado, tratamento 

anti fungo, proteção UV, com motor de 220w 

01 

32 Auto Pista - Aparelho constituído com carrinhos com carroceria de fibra de vidro e 

estrutura metálica (chassis), tracionado com motor de corrente continua. Os 

carrinhos estão sob uma estrutura metálica (Barracão), composta de um elevado de 

chapas de aço onde são alimentados por uma retificadora que fornece uma tensão 

continua para alimentação dos mesmos. 

01 

33 Giostrina - Aparelhos constituídos com carrocerias temáticas de fibra de vidro, que 

totalizam 08 equipamentos com fibras diferenciadas que realizam movimentos 

circular em torno de um eixo fixo montado sob uma estrutura metálica, 

movimentados por motores trifásicos. 

01 

34 Roda Gigante - Aparelho típico de parques de diversões. Formado por duas rodas 

paralelas que giram em torno do mesmo eixo, suspensas em duas torres verticais e 

sustentando em suas circunferências bancos oscilantes para três pessoas sentadas 

em cada cadeira, com um total de 18 cadeiras. Sua iluminação é feita com 

lâmpadas fluorescentes de tubo de vidro 

01 

4 – FORMA DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O cronograma de montagem, permanência e desmontagem de toda a instalação da decoração 

natalina deverá atender o descriminado no item 6 deste Termo de Referência; 

4.2. Todos os serviços contidos no item 3 (especificação) deste Termo de Referência, deverão ser 

ofertados a população de forma gratuita 

4.3. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em conta 

corrente indicada pelo fornecedor, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, mediante a 

apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor responsável pelo recebimento 

da Secretaria solicitante; 

4.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar juntamente com o documento de 

cobrança: Atualizações das certidões, que na ocasião estiverem vencidas, de regularidade junto ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, FGTS, negativa de débitos Federal, Estadual, Municipal e 

Trabalhista; 

4.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

4.6. O prazo de 15 (quinze) dias reiniciar-se-á a contar quando os seguintes problemas forem 

constatados e corrigidos: 

4.6.1 For necessário a correção ou remissão de Nota Fiscal/Fatura devido a erro de dados que são de 

responsabilidade da CONTRATADA preencher.  

4.6.2  Não entregar a documentação exigida junto da Nota Fiscal/Fatura; 

4.6.3.   Não apresentar os relatórios exigidos junto da Nota Fiscal/Fatura; 

4.7.   Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado 

 

5 – LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Av. Deovair Cruz de Oliveira, 466 - Jardim Nova Jordanésia, Cajamar - SP, 07750-000 

(Boidromo) 

6 – PRAZO DE ENTREGA / VIGÊNCIA DO CONTRATO  
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6.1. Período de permanência da decoração natalina, será de 02 de dezembro de 2022, até o dia 06 de 

janeiro de 2023. 

6.2. A apresentação/entrega do Projeto de Decoração e da Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART do serviço contratado será entregue em até 05 (cinco) dias após a assinatura da ORDEM DE 

SERVIÇO 

6.3. Período de montagem da decoração natalina, deverá ser executado no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos, contados após o recebimento do projeto e da ART; 

6.4. O prazo de execução dos serviços iniciar-se-á a partir da data do recebimento pela 

CONTRATADA, da ORDEM DE SERVIÇO 

7 – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

7.1. A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas 

decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato: 

7.2. A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto do presente contrato, conforme solicitação do 

CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada. 

7.3. Deverão ser respeitadas as descrições dos serviços definidas no Termo de Referência. 

7.4. Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços realizados, que será enviada ao CONTRATANTE por conta 

própria ou por terceiro; 

7.5. Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente a execução 

do presente contrato; 

7.6. Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

7.7. Declarar estar em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias. 

7.8. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, 

bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no período de prestação de 

serviços ao CONTRATANTE, inclusive durante a locomoção e transporte de equipamentos e 

pessoal aos locais de trabalho. 

7.9. Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços prestados.  

7.10. Comparecer, sempre que solicitada, a sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a 

fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-se em outros locais. 

7.11. Observar, no decorrer do Contrato, todos os termos da Lei Federal no. 8.666/93 e normas 

complementares. 

7.12. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação, qualificação e condições de assinatura do contrato exigidas por ocasião 

da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a unidade requisitante, toda 

e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, podendo a Administração requerer a sua 
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comprovação, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato. 

7.13. Parágrafo Único - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da 

Administração. 

8– OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

8.1. Obrigações da Contratante: 

Dispositivo legal: art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº.10.520/2002 

8.2. Disponibilizar para a realização dos serviços contratados, profissional específico, indicado pelo 

CONTRATANTE, para acompanhamento e a fiscalização dos serviços bem como notificar a 

CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação 

dos serviços objeto do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

9. – SECRETARIAS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 Secretaria Municipal de Comunicação e Gestão de Eventos 

      Para custear as despesas com a execução dos serviços, será utilizada a ficha 697. 

 

10 – DESIGNAÇÃO DE FISCAL 

10.1. Fica designado para fiscalizar o andamento do processo licitatório a servidora: Stefânia Gerônimo 

dos Santos, RE: 18494 

11  - DA RECISÃO 

11.1.A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão devendo a parte faltosa arcar com 

todo o ônus, inclusive os judiciais, decorrentes da infração fundamentando-se todas as situações nos 

artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, sendo registrado nos autos do processo assegurando o 

contraditório e a ampla defesa. 

12  - DA HABILITAÇÃO JURIDICA 

 

12.1.  Para a Habilitação, todos os licitantes (inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte) deverão apresentar a relação completa de Documentos, na seguinte conformidade: 

 

12.1.1. Habilitação Jurídica (conforme o caso): 

 

12.1.1.1. Em se tratando de Sociedades Empresárias ou Simples: o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, nos termos da Lei e conforme o caso; e, ainda, no caso de Sociedades por Ações, 

os documentos de eleição de seus administradores; 

 

12.1.1.1.1. Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva (conforme legislação em vigor); 
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12.1.1.2. Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento 

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

no país (quando a atividade assim o exigir); 

 

 

 

 

13  - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

13.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

 

13.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (se houver); relativo 

ao domicílio ou sede do licitante – pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

 

13.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa; relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

13.4. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS); mediante a 

apresentação da CND (Certidão Negativa de Débito); ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de 

Negativa (CPD-EN); 

 

13.5. Certidão Negativa OU Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários (expedida 

pela Secretaria Municipal de Finanças), da sede da empresa. 

 

13.6. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

13.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeitos de Negativa; 

 

14  - DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA  

 

14.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 

pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para 

apresentação dos envelopes 

 

 

15  - DA QUALIFICAÇÃO TÁCNICA  

 

15.1. Documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 

 

15.1.1. Comprovante de registro de pessoa jurídica (licitante) e do profissional responsável técnico, 

(engenheiro elétrico e engenheiro civi, ou outro com aptidão para o objeto conforme previsão do 

órgão/CREA) dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA), com validade na data de apresentação da proposta e documentos de habilitação; 
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15.1.2. Declaração formal indicando as instalações, aparelhamento, equipamentos e do pessoal 

técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, a ser feita pela 

própria empresa participante, em pape timbrado da empresa. 

 

15.1.3. Comprovação da capacidade operacional: Prova de aptidão para o desempenho da atividade 

PERTINENTE E COMPATÍVEL o objeto, por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões) 

expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando a execução de no mínimo 

50% (cinquenta por cento) dos itens licitados. 

 

15.1.4. Comprovação da relação jurídica do vínculo entre a empresa licitante e o profissional técnico, 

que poderá se dar mediante Contrato Social, registro na carteira profissional, ficha de empregado, 

Contrato de Trabalho ou contrato de prestação de serviços, conforme Súmula 25 do TCE-SP. 

 

15.1.5. A contratada deverá apresentar A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica), devidamente 

recolhida, antes do incio dos serviços, conforme disposto no Item 06 do Termo de Referência. 

 

 

 

16  - DA VISITA TÉCNICA 

 

16.1. Os interessados deverão visitar o local de execução dos serviços até o dia anterior ao previsto 

para a entrega das propostas. A visita deverá ser agendada previamente junto à Secretaria Municipal 

de Comunicação e Gestão de Eventos, através do telefone (11) 4446-0000, ocasião em que será 

fornecido o Atestado de Visita em nome da empresa, indicando o responsável da licitante interessada 

em participar da Licitação.  

 

16.1.1. Tal exigência se da para que os licitantes conheçam integralmente o objeto desta licitação e, 

via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, 

evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características necessárias, resguardando a 

municipalidade de possíveis inexecuções contratual. 

 

 

17 - DO CONSÓRCIO  

 

17.1. Justifica-se a não aceitação pela participação de empresas sob a forma de consórcio, devido o 

objeto da licitação não ser considerado de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, 

isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos do Edital. Entende-se ainda que a vedação 

de consórcios não trará prejuízos à competitividade no certame. 

 

18 – DAS SANÇÕES 

 

18.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato e/ou 

termo equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
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fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2.002 e demais 

penalidades legais aplicáveis. 

 

18.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato e/ou termo equivalente; ou a 

ocorrência das hipóteses previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 (e suas alterações); 

autoriza, desde já, a Contratante a rescindir unilateralmente a avença, independentemente de 

interpelação judicial; sendo aplicável, ainda, o disposto nos Arts. 79 e 80 do mesmo diploma legal (no 

caso de inadimplência). 

 

18.3. Aplicam-se a esta avença as sanções estipuladas na Lei Federal nº 10.520/2.002 e na Lei 

Federal nº 8.666/1.993 (e suas alterações posteriores); que a Contratada declara conhecer 

integralmente. 

 

18.4. A aplicação das penalidades dispostas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no 

âmbito desta Municipalidade, obedecerá aos seguintes termos: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações promovidas pela PREFEITURA 

DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 87, 

inciso III da Lei Federal nº 8.666/93;  

d) Impedimento de contratar com esta PREFEITURA e descredenciamento no sistema local de 

cadastramento de fornecedores (quando for o caso), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do 

artigo 7º, Lei Federal nº 10.520/2.002; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

18.4.1. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NA ALÍNEA “a” do item 

18.4. 

 

18.4.1.1. Será aplicada nos casos em que o descumprimento das obrigações e responsabilidades 

assumidas neste instrumento não tenha acarretado severos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da Diretoria Requisitante (desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave);  

 

18.4.2. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NA ALÍNEA “b” do item 

18.4. 

 

18.4.2.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou termo equivalente, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração Pública, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às seguintes penalidades de 

que trata a alínea “b” do item 18.4: 

1) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

2) Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo 

fim. 

 

18.4.2.2. O atraso injustificado da execução da avença, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do Art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1.993 e Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2.002; sujeitará a 
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Contratada à Multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

1) Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; 

2) Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 

(quadragésimo quinto) dia de atraso; 

3)    A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial 

da obrigação assumida; salvo disposição em contrário, nos casos particulares previstos neste Edital ou 

nos instrumentos da avença; sujeitando-se à aplicação de Multa prevista no item 18.4.2.3. 

 

18.4.2.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto poderão ser aplicadas à Contratada as 

seguintes penalidades: 

1) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

2) Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

 

18.4.2.4. O objeto em desacordo com as especificações deverá ser substituído dentro do prazo 

fixado pela Municipalidade, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 

intimação. 

1) A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da Multa 

prevista no item 18.4.2.3; considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte 

ao término do prazo estabelecido no item 18.4.2.4. 

 

18.4.2.5. As Multas referidas neste dispositivo não impedem a aplicação de outras sanções 

previstas nas Leis nº 8.666/1.993 e 10.520/2.002. 

 

18.4.2.6. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 

inexecução parcial, esta Municipalidade reterá, preventivamente, o valor da Multa dos eventuais 

créditos que a Contratada tenha direito; até decisão definitiva (assegurada a Ampla Defesa); 

 

18.4.2.7. Caso a Contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor 

da Multa; será retida a diferença (nos termos disciplinados no item 18.4.2.6. 

 

18.4.2.8. Se esta Municipalidade decidir pela não aplicação da Multa; o valor retido será 

devolvido à Contratada, devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE. 

 

18.4.3. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NA ALÍNEA “c” do item 

18.4. 

 

18.4.3.1. Ficará suspensa do direto de participar de licitações promovidas pela PREFEITURA 

DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das 

demais sanções cabíveis à espécie, a licitante que, sagrada vencedora, descumprir a avença, total ou 

parcialmente, mediante a prática de quaisquer atos não previstos neste item; 

1) A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e 

de contratar com a Administração e será aplicada em conformidade com os prazos a seguir: 

 

18.4.3.1.1.1.  12 (doze) meses nos casos em que a licitante deixar de entregar, no prazo 

estabelecido no Edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma 

provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 
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18.4.3.1.1.2. 24 (vinte e quatro) meses nos casos em que a licitante, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o contrato e/ou termo equivalente, ensejar o retardamento na 

execução do objeto ou falhar na execução da avença; 

 

18.4.3.2. A aplicação da penalidade de suspensão incidirá no imediato descredenciamento do 

licitante do cadastro de fornecedores (quando for o caso) do Município de Cajamar, pelo prazo em que 

durar o apenamento. 

 

18.4.4. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NA ALÍNEA “d” do item 

18.4. 

 

18.4.4.1. Ficará impedida de contratar com a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 

e será descredenciada do respectivo Cadastro de Fornecedores (quando for o caso), pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis à espécie, a licitante que, 

sagrada vencedora: 

a) deixar de entregar documentação exigida no edital; 

b) não mantiver a proposta de preço; 

c) comportar-se de modo inidôneo; 

d) fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 

 

18.4.5. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREVISTA NA ALÍNEA “e” do item 18.4. 

 

18.4.5.1. A declaração de inidoneidade é consequência imanente à aplicação de qualquer das 

penalidades previstas neste Edital e permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que 

determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação do licitante; 

 

18.4.5.2. Da sanção estabelecida no item 18.4.5.1 é facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

18.4.6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DAS SANÇÕES 

 

18.4.6.1. A licitante, a adjudicatária somente deixará de sofrer as penalidades descritas no 

presente instrumento nas seguintes hipóteses: 

a) Comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que tenham tornado impossível o 

cumprimento da obrigação, e/ou; 

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis 

exclusivamente à Administração. 

 

18.4.6.2. As multas e demais penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente; 

 

18.4.6.3. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 

responsabilização civil da Contratada pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 
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18.4.6.4. A aplicação das penalidades não impede o Contratante de exigir o ressarcimento dos 

prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer falhas cometidas pela Contratada. 

 

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

Lei Federal nº 8.666/1.993, observados os prazos ali fixados.  

1) Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Departamento de 

Compras e Licitações e protocolizados em dias úteis, das 8 às 16:30 horas, no Paço Municipal sito a 

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30 – Bairro Agua Fria – Distrito Sede – Cajamar/SP – CEP 

07.752-060) ou encaminhados por e-mail: licitacoes@cajamar.sp.gov.br ; e dirigidos ao Sr. Prefeito 

(na qualidade de Autoridade Máxima Competente). 

 

18.4.6.6. Após o vencimento do prazo recursal, os valores referentes às penalidades pecuniárias 

serão cobrados judicialmente. 

 

19  - DA DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

19.2.  Para a elaboração das propostas, as empresas deverão seguir o este termo de referência. 

19.3. A empresa vencedora, deverá apresentar como critério para assinatura de Contrato Laudo de 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Risco 

Ambientais (PPRA).  

 

19.4. A empresa vencedora deve se responsabilizar em caso de acidentes causados, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor 

 

 

Cajamar/SP, 23 de agosto de 2022. 

 

1.  

Kauãn Berto Sousa Santos 
Secretário de Comunicação e Gestão de Eventos  

 


