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CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 211/2022  

  

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS:  Contratação de empresa especializada em controle de pombos 

  

Período para apresentação da proposta: de 28/10/2022 a 04/11/2022  

  

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 marcelo.vieira@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:  

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

documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços.  

2.2. 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. Descrição do objeto 

Contratação de empresa para prestação de serviços em repugnância de 
Columbideos, com interação neuro-sensorial, capaz de impedir a entrada, 
permanência e proliferação dessas aves. 

 

1.2. Modalidade 
1.2.1. Pregão presencial. 
 

1.3. Tipo de aquisição 
1.3.1. Menor preço global 
 

1.4. Forma de Contratação  
1.4.1. Contrato 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

2.1.  A referida contratação se justifica através das seguintes considerações 
 

2.1.1. Columbideos hospedam e transmitem patógenos que causam diversas 
doenças aos seres humanos. Nos casos mais costumeiros e recorrentes, há 
a transmissão de doenças através de suas fezes. É o caso da criptococose, 
histoplasmose e salmonelose. 
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2.1.2. Ainda, como é cediço que os edifícios-alvo desta contratação são, 
naturalmente, locais de proliferação já conhecida deste tipo de vetor, a 
contratação busca resguardar a saúde dos alunos/funcionários/munícipes, 
bem como do público externo, e ainda, subsistir o patrimônio da 
Administração. 

 

2.1.3. Se faz primordial a contratação dos referidos serviços, vez que em caso 
negativo, as edificações ficam sujeitas ao acúmulo de dejetos e resíduos de 
Columbideos que podem por em risco a saúde dos 
alunos/funcionários/munícipes de forma geral, além de provocar danos 
econômicos ao erário, pondo os usuários mencionados em contato com um 
elevado potencial de risco de doenças transmitidas por essas aves. 

 

2.1.4. A presente contratação se faz necessária também, para o fiel 
cumprimento das normas e exigências sanitárias e ambientais que regem a 
matéria. 
 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS 

 

3.1. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 

Contratação de empresa para prestação de serviços em repugnância de 
Columbideos, com interação neuro-sensorial, capaz de impedir a entrada, 
permanência e proliferação dessas aves, que seja ecologicamente correto, 
apresentando redução da presença de Columbideos de até 100%, com mão 
de obra de implementação, preparação e limpeza dos locais, manutenção 
preventiva e corretiva, a serem definidos nos locais neste Termo de 
Referência. 
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3.2. QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS 
 

Área 

Total 

Unid. Descrição R$ Unit./M² 

37.530 m² 

Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de contenção de Columbideos, por manejo não 

letal, compreendendo a implementação por interação neuro-

sensorial, bem como serviços de manutenção, higienização, 

remoção de ninhos e conservação de áreas, implementação 

completa e montagem de toda estrutura, com atestados de 

conformidade compatíveis, e todos os serviços necessários 

para execução (furos para fixação do equipamento, 

acabamento dos furos, etc). Redução da presença de 

Columbideos em até 100%, compreendendo mão de obra de 

implementação, preparação e limpeza dos locais, 

manutenção preventiva e corretiva. 

R$ XXXX 

VALOR TOTAL MENSAL: R$ X,XX 

VALOR TOTAL GLOBAL (12 MESES): R$ X,XX 

 

 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1.  Prazo para fornecimento dos produtos será formalizado mediante Ordem de 
Fornecimento; 
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4.2. O fornecimento dos produtos ou execução dos serviços serão realizados nos 
dias, horários e locais a serem determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação, conforme a sua necessidade; 

 

4.3. Todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do 
fornecimento correrão por conta da CONTRATADA 

 

4.4. O prazo para fornecimento, após formalizada a solicitação dos produtos 
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias; 

 

4.4.1. A locação somente passará a contar decorridos 30 (trinta) dias após a 
implementação por unidade/edifício. 

 

4.5. Pelo descumprimento do prazo de fornecimento, será aplicada a sanção 
constante no item - DAS SANÇÕES, deste Edital; 

 

4.6. A falta de produtos da qual dependa o fornecimento do objeto deste certame, 
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso no 
fornecimento do objeto desta licitação e não eximirá a prestadora do 
fornecimento das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos 
e demais condições estabelecidas; 

 

4.7. O produto fornecido pela empresa detentora do contrato estará sujeito à 
aceitação pela Secretaria Municipal de educação quando solicitado por esta, 
ao qual caberá o direito de recusar, caso o produto não esteja de acordo com 
o especificado no Edital e seus anexos; 

 

4.7.1. A simples entrega do produto objeto desta Licitação não implica na sua 
aceitação definitiva, o que ocorrerá após a comprovação da pela Secretaria 
Municipal da Administração e Planejamento; 
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4.7.2. O fornecedor ficará obrigado a substituir, no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem 
ônus para o Órgão Gerenciador, o produto que vier a ser recusado, podendo 
o produto substituído ser submetido a exame técnico; 

 

4.8. Os produtos objetos desta licitação poderão ser recebidos: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior 

verificação da conformidade do produto com as 
especificações; 

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado 
e após verificação da qualidade que comprove a 
adequação do objeto aos termos do Edital, 
observado o disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

4.9. A empresa detentora do contrato/ata ficará obrigada a substituir, 
imediatamente, o produto que vier a ser recusado por outro que atenda as 
especificações; 

 

4.10. Nenhum produto poderá ser entregue pelo fornecedor sem a Ordem de 
Fornecimento emitido pelo Órgão Gerenciador. 

 

4.11. Os produtos a serem fornecidos deverão apresentar selo do INMETRO 
impresso em local visível. 

 

4.12. O produto a ser entregue é a implementação, conservação e manutenção 
mensal de um sistema de repelência de Columbideos por interação neuro-
sensorial, capaz de impedir a entrada, permanência e proliferação dessas 
aves. 
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4.13. O referido sistema não pode interferir em nenhum outro circuito eletrônico, 
como wi-fi, radiofrequência, celulares, etc, tampouco que tenha efeitos 
residuais para os seres humanos. 

 

4.14. Os resultados devem estar plenamente satisfatórios quanto à repelência dos 
Columbideos em, no máximo 45 dias, depois da implementação, já que ela 
ocorre de maneira gradativa até atingir a eficácia mínima de 95%. 

 

4.15. A manutenção corretiva será realizada quando as medidas físicas instaladas 
estiverem apresentando defeitos ou avarias. 

 

4.15.1. A empresa contratada deverá realizar vistorias periódicas em todo o sistema, 
no mínimo uma vez por semana em cada unidade, visando à prevenção de 
falhas e demais incidentes, realizando relatório técnico mensal, devidamente 
assinado pelos seus responsáveis técnicos. 

 

4.15.2. Todo e qualquer material e/ou ferramentas utilizados para as devidas 
manutenções ficará a cargo da contratada, inclusive a troca total do 
equipamento em casos de não recuperação 

 

4.15.3. O período de manutenção dar-se-á início, imediatamente, após a 
implementação dos equipamentos. 

 

4.15.4. Quando houver necessidade de chamado técnico entre os intervalos das 
vistorias obrigatórias, deverão ser atendidos em até 24 horas. 

 

4.15.5. Para o atendimento/abertura de chamado técnico, a empresa contratada 
deverá dispor à SMS número de telefone, endereço eletrônico ou outro meio 
de contato disponível e eficiente. 
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4.16. A CONTRATADA deverá preparar os locais de implementação por meio de 
analises prévias com estudo do meio físico, ambiental, fitossanitario e 
patrimonial e em sequência iniciar as etapas de: 
 

4.16.1. Raspagem e recolhimento de resíduos de Columbideos. Todos os 
excrementos deverão ser eliminados de forma adequada, sem ocasionar 
problemas ao meio ambiente. 
 

4.16.2. Retirada de ninhos, ovos, carcaças e filhotes. 
 

4.16.2.1. Caso seja necessário realizar a eutanásia de aves doentes, 
filhotes e embriões (ovos férteis), esta técnica deverá estar de acordo 
com a Resolução Nº 1000, de 2012, e o Guia Brasileiro de Boas 
Práticas para Eutanásia, de 2012, ambos do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV). 

 

4.16.3. Limpeza do local e desinfecção contra ectoparasitas (piolhos, ácaros e 
outros). 
 

4.16.3.1. Os produtos de limpeza e os saneantes para esta atividade 
deverão estar devidamente registrados no Ministério da Saúde. 

4.16.3.2. O produto saneante deverá ser eficaz na contenção de 
microrganismos patogênicos, em especial ao fungo da espécie 
Cryptococcus neoformans. 

 

4.16.4. Os itens acima deverão ser finalizados antes do início da implementação 
das medidas de contenção. 

 

5. DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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5.1. Os serviços constantes no presente Termo de Referência, deverão ser 

disponibilizados nos locais abaixo, apresentando uma metragem 

APROXIMADAMENTE TOTAL de 37.530 M³  

 

5.2. Segue abaixo a listagem das Unidades Escolares a serem contempladas, 

tendo a metragem APROXIMADAMENTE TOTAL de 18.225,00 m: 

 

Escola: EMEB ANTONIO PINTO DE CAMPOS 

Endereço: Rua Ana Balduino de Abreu, 196 – Jordanésia  

Área Total – 2.034,84 m² 

 

 

Escola: EMEB DIRCE EUFRASIO BRASIL 

Endereço: Rua Américo de Campos, 03 – Polvilho 

Área Total – 1.526,72 m² 

 

Escola: EMEB DOUTORA MARA APARECIDA ALVES DA SILVA GOMES 

Endereço: Rua Egenheiro Sergio Shigueru Harada, 96 - Jardim São Luiz 

Área Total – 2.115,58 m² 

 

Escola: EMEB EVA ROSA DE OLIVERA SANTOS  



   
 

 

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-0000   
Página 10 de 32  

  

  

 

 

Endereço: Rua Colina, 501 - Parque Paraíso 

Área Total – 1.553,40 m² 

 

Escola: EMEB ODIR GARCIA ARAUJO 

Endereço: Rua Teodoro Sampaio, 411 – Panorama 

Área Total – 1.622,26 m² 

 

Escola: EMEB PROFESSOR ANTONIO CARLOS CARVALHO 

Endereço: Rua Rubens Barbosa, 250 – Jordanesia 

Área Total – 1295,96 m² 

 

Escola: EMEB PROFESSORA LUCY APARECIDA BERTONCINI  

Endereço: Rua Alambari nº 41 – Colina Maria Luiza   

Área Total – 3.261,00 m² 

 

Escola: EMEB PROFESSORA MARIA ELCE MARTINS BERTELLE 

Endereço: Rua das Cisalpinas, 250 - Parque São Roberto 

Área Total – 2.616,00 m² 
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Escola: EMEB THAYS DE ALMEIDA ALVES 

Endereço: Rua José Isidro de Oliveira, 343 - Parque Maria Aparecida 

Área Total – 2.198,46 m² 

 

5.3. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e 

Eventos, o serviço deverá, também, ser ampliado aos seguintes locais com a 

somatória total de 14.775 M²: 

 

Local: GINÁSIO POLIESPORTIVO “LAMARTE DE PAULA LIMA” 

Endereço: Av. Prof. Walter Ribas de Andrade, Nº 300 – Centro - Cajamar 

Área Total – 4.000 m² 

 

Local: GINÁSIO POLIESPORTIVO “ANTÔNIO CARLOS TRAMASSI” 

Endereço: Rua Creusa Ferreira L. S. Araújo, Nº120 – Polvilho – Cajamar  

Área Total – 10.775 m² 

 

5.4. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração 

e Gestão, o serviço deverá, também, ser ampliado aos seguintes locais com a 

somatória total de 4.530 M²: 
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Local: Prefeitura Municipal de Cajamar – Paço Municipal. 

Endereço: Praça José Rodrigues do Nascimento, nº30 – Centro – Cajamar  

Área Total – 4.000 m² 

 

Local: Velório Municipal de Cajamar  

Endereço: Rua Lazaro Dalcin, nº301 – Centro - Cajamar  

Área Total – 530 m² 

 

 

 

RELAÇÃO COMPLETA DE LOCAIS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Item 

Área Total 

de 

cobertura 

 

Unid. 

 

Descrição 

 

Valores  

 
  
 

01 
18.225 m²  m² 

Contratação de empresa para LOCAÇÃO de equipamentos para o 

controle de pombos domésticos por meio de sistema 

eletromagnético capaz de impedir a entrada, permanência e 

proliferação dessas aves. 

COMPREENDENDO: Equipamentos, mão de obra de instalação, 

preparação e limpeza dos locais bem como a manutenção 

Valor 

mensal 

por m² 

R$ 
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corretiva e preventiva dos equipamentos a serem instalados nas 

Unidades Escolares 

RELAÇÃO COMPLETA DE LOCAIS – SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS 

 

Item 

Área Total 

de 

cobertura 

 

Unid. 

 

Descrição 

 

Valores  

 
  
 

02 

14.775 M² m² 

Contratação de empresa para LOCAÇÃO de equipamentos para o 

controle de pombos domésticos por meio de sistema 

eletromagnético capaz de impedir a entrada, permanência e 

proliferação dessas aves. 

COMPREENDENDO: Equipamentos, mão de obra de instalação, 

preparação e limpeza dos locais bem como a manutenção 

corretiva e preventiva dos equipamentos a serem instalados nas 

Unidades Escolares 

Valor 

mensal 

por m² 

R$ 
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6. DO PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS 

 

6.1. Os produtos que possuírem data de validade deverão apresentar, no mínimo, 
data da validade superior a 6 meses em relação a sua data de fabricação. 
 

7. DOS RELATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS 

 

RELAÇÃO COMPLETA DE LOCAIS – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

Item 

Área Total 

de 

cobertura 

 

Unid. 

 

Descrição 

 

Valores  

 
  
 

03 

4.530 M² m² 

Contratação de empresa para LOCAÇÃO de equipamentos para o 

controle de pombos domésticos por meio de sistema 

eletromagnético capaz de impedir a entrada, permanência e 

proliferação dessas aves. 

COMPREENDENDO: Equipamentos, mão de obra de instalação, 

preparação e limpeza dos locais bem como a manutenção 

corretiva e preventiva dos equipamentos a serem instalados nas 

Unidades Escolares 

Valor 

mensal 

por m² 

R$ 

ÁREA TOTAL: 37.530 M² 
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Para comprovação do serviço executado, a contratada deverá apresentar os 

seguintes relatórios: 

 

7.1. Relatórios Mensais de Serviço. Para comprovação dos serviços, a 
CONTRATADA deverá elaborar relatórios mensais contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: 
 

7.1.1. Atividades executadas no período; 
 

7.1.2. Relação de todas as medidas instaladas no período, detalhando a 
quantidade, local de implementação, etc; 

 

7.1.3. Manutenções corretivas realizadas no período, detalhando as 
edificações, serviços executados, recursos utilizados, data e horários do 
serviço, etc.; 

 

7.1.4. Relação de eventuais ocorrências, dificuldades e soluções adotadas no 
período, se houver; 

 

7.1.5. Registro fotográfico das atividades, contendo datas e legendas. 
 

7.2. A CONTRATANTE poderá solicitar outras informações, caso seja necessário. 
 

8. DAS AMOSTRAS 

 

8.1. Não se aplica. 
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9. DA VISITA TÉCNICA 

 

9.1. Os interessados poderão realizar visita técnica em caráter opcional. A visita 
técnica se traduz em um mecanismo para auxiliar os participantes a elaborar 
suas propostas e orçamentos; 

 

9.2. As visitas deverão ser previamente agendadas com um colaborador da 
Secretaria Municipal de Educação através do contato (11)4446-0040. 

 

9.3. Após apresentar proposta ou orçamento, o valor não poderá ser reajustado 
com base na justificativa de que não houve fornecimento de informações 
suficientes sobre o local da execução do serviço, visto que a visita técnica 
visa prover os dados necessários e que foi de livre escolha do participante 
não a realizar; 

 

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

 

10.1. Deverá fornecer objeto igual ou superior ao descrito neste termo. 
 

10.2. Deverão ser fornecidos produtos novos que estejam em linha de produção pelo 
fabricante dos mesmos. 

 

10.3. Os Itens/Produtos de fabricação nacional deverão atender às Normas 
Técnicas Brasileiras e Regulamentações, nos quais se apliquem à categoria 
do produto solicitado. 

 

10.4. Apresentar toda a documentação exigida durante todo o processo licitatório; 
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10.5. Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas neste 
Termo de Referência, Edital e Contrato a ser firmado. 

 

10.6. Fornecer mão-de-obra qualificada, capacitada e treinada para a execução dos 
serviços especializados de contenção de Columbideos domésticos, contando 
com serviços de higienização, limpeza dos locais e manutenção continua. 

 

10.7. A CONTRATADA deverá fornecer número suficiente de profissionais para o 
bom andamento dos serviços. A critério da CONTRATANTE, poderão ser 
formadas mais de uma frente de trabalho (múltiplas equipes). 

 

10.8. No primeiro ano de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá 
disponibilizar, no mínimo, 2 (dois) técnicos de campo. A critério da 
CONTRATANTE, esse número poderá ser reduzido. 

 

10.9. A CONTRATADA assume integral responsabilidade na contratação dos 
empregados envolvidos na realização dos serviços propostos, sendo 
considerada como única EMPREGADORA. 

 

10.10. Fornecer os insumos, ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) e demais produtos para a perfeita execução dos serviços, bem como se 
responsabilizar pelo correto transporte e guarda destes. 

 

10.11. Manter a equipe técnica devidamente uniformizada e com crachás de 
identificação. 

 

10.12. Descartar, respeitando as leis ambientais, todos os resíduos gerados durante 
as atividades 
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10.13. Comunicar eventuais situações de risco, o mais rápido possível, aos fiscais do 
contrato para ciência e providências necessárias. 

 

10.14. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências da 
CONTRATANTE. 

 

10.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

 

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

11.1. Na vigência do contrato, compromete-se o Órgão Gestor gerenciar o objeto 
nos termos abaixo: 

a) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer 
irregularidades encontradas nos produtos, fixando prazo para sua 
correção; 
b) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser 
solicitados pela CONTRATADA; 
c) Fiscalizar a execução do Contrato/Fornecimento, o que 
não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA 
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por 
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidades constatadas; 
d) Rejeitar todo e qualquer Objeto/Equipamento/serviço de 
má qualidade e/ou desconformidade com as especificações deste 
termo e proposta apresentada para o certame; 
e) Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(s) apresentada(s) à 
CONTRATANTE, de acordo com as especificações constantes 
neste termo; 
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f) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas 
condições estabelecidas 

 

11.2. Não aprovar o trabalho dado como concluído que não esteja dentro dos 
requisitos exigidos nas especificações deste Termo de Referência, devendo a 
CONTRATADA sanar as falhas encontradas sem qualquer ônus. 
 

11.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 
devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devem executar 
suas atividades. 

 

11.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela 
CONTRATADA. 

 

12. DA GARANTIA 

 

12.1. Fornecer garantia através dos serviços de manutenção corretiva, preventiva e 
preditiva descritos neste termo. 

 

12.2.  Em casos, que venham ser necessários a troca do produto, a empresa 
responsável pelo fornecimento, deverá efetuar a troca e (ou) interagir para que 
a troca seja rápida, não gerando ônus para a Prefeitura Municipal. 
 

 

13. DO PAGAMENTO 
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13.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, de acordo com as obrigações 
realizadas, ou seja, com base no quantitativo solicitado pela CONTRATANTE 
e efetivamente fornecido pela CONTRATADA; 
 

13.1.1. Por se tratar de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, os resultados 
mensais serão reunidos, para efeito de faturamento e pagamento, em uma 
planilha de medição que conterá a quantidade total dos serviços executados 
no período. 

 

13.1.2. Não serão contabilizados, para fins de medição, os produtos que 
sofrerem avarias, falhas e não tenham sido aprovados pelos fiscais do 
contrato. 

 

13.1.3. O montante será calculado pela somatória da metragem em que as 
medidas apresentarem resultados e os equipamentos estiverem em perfeito 
estado de funcionamento no período, multiplicados pelos respectivos preços 
unitários. 

 

13.1.4. A CONTRATADA somente poderá emitir a Nota Fiscal do período após 
a aprovação do RELATÓRIO MENSAL e da PLANILHA DE MEDIÇÃO pelos 
fiscais do contrato. 

 

13.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio 
de crédito em conta corrente indicada pelo fornecedor, no prazo de até 30 
(trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente certificada pelo Setor responsável pelo recebimento da 
Secretaria solicitante; 

 

13.3. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar juntamente com o 
documento de cobrança: Atualizações das certidões, que na ocasião estiverem 
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vencidas, de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
FGTS, negativa de débitos Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista; 

 

13.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual; 

 

13.5. O prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar quando os seguintes 
problemas forem constatados e corrigidos: 

 

13.5.1. For necessário a correção ou remissão de Nota Fiscal/Fatura devido a 
erro de dados que são de responsabilidade da CONTRATADA preencher.  

 

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

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

13.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado 
 

13.7. O preço apresentado na proposta será fixo e não sofrerá reajuste. 
 

14. DAS FICHAS ORÇAMENTÁRIAS E DA SECRETARIA PARTICIPANTE 

 

14.1. Para execução do presente, deverão ser utilizadas as seguintes FICHAS 

ORÇAMENTÁRIAS:  
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14.1.1. Para as despesas decorridas das Unidades Escolares sob 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, deverão ser utilizadas 

as fichas nº 151 e n° 220.  

 

14.1.2. Para as demais áreas, suas respectivas Secretarias deverão 

informar suas Fichas Orçamentarias. 

 

15. VIGÊNCIA DO CONTRATO / VIGÊNCIA DA ATA   

 

15.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nas formas da lei. 

 

 

16. DESIGNAÇÃO DE FISCAL 

 

16.1. Indicamos os seguintes Servidores como Gestor/Fiscal: 
 

a. TITULAR: Rodolfo Gomes de Lira – RE: 14.887 (Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços públicos); 
  

b. SUPLENTE: Cleber Cesar Modesto (CPF 251.894.188-63); 
 

 

17. DAS SANÇÕES 
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17.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 ficará impedido de licitar 
e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das demais cominações legais, a licitante que: 
 

a. Não assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato quando convocado 
no prazo de validade de sua proposta;  

 

b. Deixar de entregar documentação exigida no edital;  
 

c. Apresentar documentação falsa; 
 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;  
 

e. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;  
 

f. Não mantiver a proposta;  
 

g. Comportar-se de modo inidôneo;  
 

h. Realizar declaração falsa;  
 

i. Cometer fraude fiscal. 
 

17.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou 
inexecução total ou parcial do contrato/Ata da Registro de Preços: 
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a. Advertência;  
 

b. Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, 
no caso de atraso na entrega/prestação dos serviços;  

 

c. Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de 
recusa injustificada em retirar o Termo de Contrato ou Ordem de 
Fornecimento;  

 

d. Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de 
inexecução total ou rescisão por culpa da CONTRATADA;  

 

e. Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por 
descumprimento de outras obrigações previstas no Edital e seus Anexos.  

 

f. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações 
contratuais assumidas, ou a infringência dos preceitos legais pertinentes, 
ensejará a aplicação das sanções previstas na legislação vigente;  

 

g. Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor registrado, por 
descumprimento de outras obrigações previstas no Edital e seus Anexos. 

 

 

 

18. DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 
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Cabe à Secretaria Gestora do Contrato: 

 

18.1. Constatando o descumprimento parcial ou total de obrigações contratuais que 
ensejem a aplicação de penalidades, o agente público, responsável pela 
gestão ou pela fiscalização do contrato, emitirá notificação escrita à 
CONTRATADA, para regularização da situação. 

 

18.1.1. A notificação a que se refere o caput deste item, será entregue à 
CONTRATADA mediante recibo ou será enviada pelo correio, com aviso de 
recebimento, ou, na sua impossibilidade, publicada em jornal de circulação no 
Município e fixado no quadro de avisos do Paço Municipal. 

 

18.2. Não havendo regularização da situação por parte da CONTRATADA, em até 
48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da notificação, a 
CONTRATANTE, deverá encaminhar à Diretoria de Licitações, Contratos e 
Logística, que, após a verificação da documentação, dará os devidos 
encaminhamentos para instaurar processo administrativo punitivo. 

 

18.3. A Secretaria de Educação encaminhará cópias dos documentos abaixo 
relacionados, à Secretaria de Administração: 

 

 

a) Documento dirigido à Diretoria de Licitações, Contratos 
e Logística relatando a ocorrência, as providências 
adotadas e os prejuízos causados à Administração 
Municipal pela inadimplência contratual;  

 

b) Documentos que comprovem o descumprimento da 
obrigação assumida, quando houver, tais como: Nota 
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Fiscal, contendo o ateste de recebimento; Termo de 
recebimento dos produtos; Notificação da ocorrência 
encaminhada e não atendida; Cópia do AR ou 
publicação em jornal de circulação do município; laudo 
de inspeção, relatório de acompanhamento ou de 
recebimento e parecer técnico, emitidos pelos 
responsáveis pelo recebimento ou gestão e fiscalização 
do contrato; 

 

19. DA RESCISÃO 

 

19.1. 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. 
 

20. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

Apresentar as seguintes documentações e cumprir as seguintes condições 
para estar habilitado a participar deste processo de aquisição: 

 

20.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (documentos exigidos no art.28 da lei 8.666/93). 
 

20.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 

20.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo 
o estatuto, no caso das cooperativas, estar, na forma prevista nos artigos 27 e 
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28 da Lei Federal nº 12.690 de 19/07/2012 e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
 

20.1.3. Sendo o licitante Microempreendedor Individual, apresentar o CCMEI 
(Certificado do Cadastro do Microempreendedor Individual) expedido através 
do site portal do empreendedor: http://www.portaldoempreendedor.gov.br. 
  

20.1.4. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo 
acompanhada dos nomes e endereço dos diretores em exercício, no caso de 
sociedades simples. 
 

20.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 

20.2. REGULARIDADE FISCAL (documentos exigidos no art.29 da lei 
8.666/93). 
 

20.2.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

20.2.2. Certidão conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, nos 
termos da Portaria MF n° 358/14, de 05 de setembro de 2014. 
 

20.2.3. Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual e/ou 
Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame. 
 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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20.2.4. A prova de regularidade perante a Fazenda Estadual se dará por meio 
da Certidão Negativa de Débitos inscritos em Dívida Ativa, cujo prazo da 
expedição, para efeito de validade, deverá ser de até 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data designada para a entrega dos envelopes, se outro prazo de 
validade não lhe constar expressamente. 
 

20.2.5. A prova de regularidade perante a Fazenda Municipal se dará por meio 
da certidão negativa de débitos referentes a tributos mobiliários municipais. 
 

20.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, mediante a apresentação em original ou cópia autenticada do "CRF"- 
Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, 
dentro de seu prazo de validade. 
 

20.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas “CNDT”, obtida em “http://www.tst.jus.br/certidao”, em 
atendimento a Lei 12.440/11, conforme o inc. V do art. 29 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

20.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E/OU COMPLEMENTAR. 
 

20.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) 
técnico(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em 
plena validade; 
 

20.3.2. Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação, fornecida por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente 
registrado(s) no órgão competente - CREA, comprovando a execução de 
serviços de características e complexidade, técnica e operacional similar ou 
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superior à parcela de relevância do objeto de no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) das quantidades pretendidas. 
 

20.3.3. Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação, fornecida por pessoas 
jurídicas de direito público, em nome de profissional (ais) pertencente(s) ao 
quadro permanente da licitante, acompanhada de Certidão de Acervo Técnico 
(CAT), expedida pela entidade competente – Sistema CONFEA/CREA, 
comprovando a execução de serviços de características e complexidade, 
técnica e operacional similar do objeto licitado. 
 

20.3.4. Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - 
CAT’s, emitidas pelo CREA e em nome do responsável técnico que se 
responsabilizará pela execução dos serviços contratados e que faça parte do 
quadro da empresa licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP, na data 
fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência 
em serviços de mesmas características às do objeto desta licitação. 
 

20.3.5. O(s) profissional(s) de que trata o item acima, deverá(ão) fazer parte do 
quadro da empresa licitante, cuja comprovação do vínculo profissional poderá 
se dar através de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 
empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 
profissional autônomo que preencha os requisitos e se  responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços. 
 

20.3.6. Declaração da Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por 
seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho e que Atende às Normas de Saúde e Segurança do 
Trabalho perante o Ministério do Trabalho. 
 



   
 

 

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-0000   
Página 30 de 32  

  

  

 

 

20.3.7. Declaração da Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por 
seu representante legal, de que cumpre plenamente com as exigências e os 
requisitos de habilitação. 
 

20.3.8. Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), 
Programa de Contenção Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme 
instrução normativa nº 99 INSS/DC, de 01/12/2003. Além dos Certificados de 
participação em curso básico em Segurança em instalações e serviços com 
eletricidade, Conforme NR-10 e Certificados de treinamento para Trabalho em 
Altura, conforme NR-35,e atestados de conformidade técnica do equipamento, 
segundo ISO ou similar; 
 

20.3.9. Certificado de participação no Programa de Gestão de Riscos (PGR) – 
Norma Regulamentadora NR-9. 
 

20.3.10. Certificado de participação em programa de riscos elétricos, 
prevenção de acidentes e a preservação da vida, da integridade e da 
segurança, conforme NR10; 
 

20.3.11. Será considerado como critério de desempate o desenvolvimento 
pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
contenção. 
 

21. DO CONSÓRCIO  

 

21.1. É vetada a modalidade de consórcio para estre processo de aquisição. 
 

 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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22.1. As propostas deverão ser apresentadas contendo obrigatoriamente a marca e 
o modelo do produto ofertado. 

 

22.2. Os produtos ofertados ao objeto do certame deverão estar acondicionados 
unitariamente e devidamente identificados. 

 

22.3. Não serão aceitos equipamentos usados, estes devendo ser novos. 
 

22.4. As normas que disciplinam o Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as interessadas, desde que seja atendido o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação; 

 

22.5. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

22.6. Reserva-se ao Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou 
oportunidade, informações complementares; 

 

22.7. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 

 

a) Adiada a data da abertura da licitação;  
 

b) Alterada as condições do Edital, com fixação de 
novo prazo para a sua realização. 
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22.8. A licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Administração revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado 
no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O município de 
Cajamar poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 

 

 

 

 

 

Cajamar/SP, 14 de outubro de 2022 

 

 

 

 

 

Régis Luiz Lima de Souza 

Secretário de Educação 

 

 


