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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03, DE 25 DE ABRIL DE 2016  
 

A Câmara Municipal de Matão torna público, para ciência dos interessados, que por 
intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 31, de 13 de abril de 2016, 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL . O recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação ocorrerão no próximo dia 01 DE JUNHO às 09h e às 09h15 
min. respectivamente (horário de Brasília) , no Plenário da Camara Municipal, localizado na 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo. 

 
A presente licitação, cujo tipo é o MENOR PREÇO, será integralmente conduzida pela 

Pregoeira, assessorada por sua Equipe de Apoio, e será regida nos termos da Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e 
alterações e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 2005.  

 
VISITA TÉCNICA: A visita técnica é facultativa. A empresa interessada poderá fazer uma visita 
técnica ao local onde será executado o serviço. Esta visita deverá ser realizada até 24 horas antes 
da data de realização da licitação, durante o horário comercial de 08 às 17h. O agendamento da 
visita técnica deverá ser feito através dos telefones (16) 3383 1033 e/ou (16) 3383 1048. C aso a 
licitante que venha a ser contratada, não tenha realizado a visita, não poderá deixar realizar o 
serviço nos termos e condições pactuadas, sob a alegação de não ter tido ciência de tais 
condições. 
 

 
I – DO OBJETO 
 

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial armada nas dependências da Câmara 
Municipal de Matão, conforme as especificações constantes no Anexo I -  Termo de Referência do 
presente Edital. 

 
 
II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL. 
 
O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado, no endereço 

eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br, ou na Câmara Municipal de Matão - Avenida Padre 
Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, durante o 
expediente normal do órgão licitante, das 08h às 17h, até a data aprazada para recebimento dos 
documentos e dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

 
O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal 

Oficial de Matão – ‘Jornal do Comércio’ e no endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. Os 
demais tramites poderão ser acompanhados no Jornal Oficial de Matão – ‘Jornal do Comércio’ e no 
endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. 

 
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO MICROEMP RESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que 
atenderem a todas as exigências, legalmente constituídas e que satisfaçam as exigências fixadas 
neste edital e apresente os documentos nele exigidos, inclusive quanto à documentação, Edital e 
seus anexos; 
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A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos 
deste Edital e seus Anexos e Leis aplicáveis; 

 
As empresas que desejarem participar do pregão deverão entregar à Comissão de 

Pregão dois envelopes opacos e fechados indicando, respectivamente: Envelope 01- Proposta e, 
Envelope 02- Habilitação. 

 
 
Não serão recebidos envelopes após as 09h do dia 01  DE JUNHO DE 2016, sob 

qualquer argumento. 
 

Não poderão participar as interessadas:  
 
- Estrangeiras que não funcionem no País;  
- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento 

de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas 
alterações;  

- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;  
- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98  
- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
- Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 
 
 

IV – CREDENCIAMENTO 
 
O credenciamento será realizado antes do início de abertura dos envelopes 

PROPOSTA e HABILITAÇÃO. Os documentos solicitados abaixo deverão estar FORA dos 
envelopes.  

 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal  (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 
tratando-se de sociedade simples apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) Tratando-se de Procurador , apresentar instrumento público de procuração ou  

instrumento particular do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, além dos documentos exigidos no item acima, (modelo Anexo 
II) – RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO ;  

 
c) Tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que está 

enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, para usufruir do tratamento favorecido, preconizado nos arts. 42 a 49 
da referida Lei; (conforme modelo Anexo IV); 
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d) Apresentar Declaração de pleno atendimento aos requisitos de h abilitação e 
inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital; 

 
Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma do subitem 

descrita acima, terão poderes para usar a palavra na sessão, apresentar lances de preços, 
manifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer 
contra decisões do pregoeiro, assinar documentos e ata, onde estará registrada todos os atos 
relevantes da sessão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome da 
Proponente; 

 
O licitante que não contar com representante  presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar 
a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, os 
valores apresentados na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
O Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da sessão 

considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do 
pregoeiro; 

 
V - DA PROPOSTA (Envelope nº 01) 
 
Conter, de forma clara e inequívoca, as especificações detalhadas do objeto proposto, 

na conformidade do Termo de Referência, e demais especificações que permitam aferir com 
precisão o solicitado em Edital, estando editorada por computador, em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 
proponente, apresentando ainda, a indicação do número deste pregão, dia e hora de sua 
realização; 
 

A proposta deverá ser acompanhada das seguintes informações: 
 

a) Apresentação de preços unitário da hora normal/homem , expressos em REAL, 
meio mecânico, ou digital, em algarismos e por extenso, levando em consideração todas as 
instruções, condições e especificações citadas neste Edital e seus Anexos, incluindo no preço 
proposto todos os custos diretos, indiretos e despesas necessárias a realização dos serviços 

 
b) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
c) prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato para início dos 

serviços;  
 
d) forma de pagamento: até 10 (dez) dias a partir da emissão da nota fiscal  
 
e) nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante 

legal; 
 

f) Indicar o sindicato representativo da categoria profissional envolvida nos serviços 
contratados 
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g) no anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 01 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 
PROPOSTA 

  
Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos, 

transparentes, que fizerem qualquer referência a conceder descontos, ou oferecimento de outras 
vantagens em relação aos demais proponentes; 
 

A apresentação da proposta implica na aceitação, pela proponente, de todas as 
condições estabelecidas nesta licitação; 
 

Não serão permitidas as propostas enviadas por fax ou e-mail, por descaracterizarem 
o sigilo exigido pela Lei de Licitações (8.666/93 e alterações). 
 

A Câmara Municipal de Matão não se responsabilizará por envelopes enviados por 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou Empresas de Ônibus ou qualquer outro meio, caso 
chegarem atrasadas ou violadas. 
 
 

VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 02 (dois)  
 
O ENVELOPE N° 02 (dois) - DOCUMENTOS deverá conter:  
 
I – Carta em que o proponente solicita a participação no presente Pregão e faz 

declaração explícita de que: 
 
a) assume inteira responsabilidade pela perfeita execução do objeto licitado, 

respeitando as normas estabelecidas; 
 
b) a licitante não está impedida de contratar com a Administração Pública, em 

consonância com as disposições contidas nas Leis nº 8.666/93 e 8.883/94. 
 
c) na empresa não possui empregados menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz e nem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
(Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXXIII); 

 
d) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único do 

artigo 117 da Constituição do Estado); 
 
 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de 
identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 
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c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedade empresária; 
 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 
 

f) Autorização para Funcionamento, em nome do licitante, emitido pelo Ministério da Justiça e 
revisão desta, com validade na data da apresentação;  
 

g) Certificado de Segurança, em nome do licitante, emitido pela Superintendência Regional 
no Estado de São Paulo do Departamento de Polícia Federal, com validade na data da 
apresentação;  
 

OBS: quando a autorização para funcionamento e o ce rtificado de segurança forem 
obtidos pelo meio eletrônico do sistema GESP – Gest ão Eletrônica de Segurança 
Privada, conforme Portaria no 346/2006 – DG/DPF, se rá expedido apenas um documento, 
válido para as duas comprovações.  
 
h) Certificado de Regularidade de Situação de Cadastramento perante a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo, em nome do licitante.  
 

 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 

b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede 
da licitante; 
 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei.  
 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL 
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a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s), expedido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome 
da empresa proponente e indicar no mínimo 1(um) posto de vigilância/segurança 
patrimonial armada. 

 
 
Não serão aceitos nenhum tipo de protocolo referente às certidões de regularidades 

elencadas acima; e serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas, com efeito, de 
negativas. 

 
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos 

solicitados acima, mesmo que estes apresentem alguma restrição – certidão positiva. (Lei 
Complementar nº 123/06, art. 43); 

 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
A não-regularização da documentação, 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 os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
Os documentos solicitados serão retidos e farão parte integrante do processo 

administrativo 
 

No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 02 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 
HABILITAÇÃO 
 
 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser entregues no original ou por 
qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente ou mediante 
publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente, ser relacionados, 
separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital.  

 
As empresas ainda poderão trazer os documentos orig inais, bem como suas 

cópias para serem autenticados pelo pregoeiro ou po r algum membro da Comissão de 
Apoio da Câmara Municipal de Matão.  

 
Os documentos deverão estar em plena validade na data fixada para a apresentação 

dos envelopes. Na hipótese de não constar prazo de validade, a Câmara Municipal de Matão 
aceitará como válidos os documentos expedidos até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 
anteriores à data fixada para a apresentação dos envelopes;  
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Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  
 

A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação da interessada 
na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras 
licitações;  
 

VII - DO JULGAMENTO 
 
PARTE A – DO CREDENCIAMENTO 
 
Serão consideradas credenciadas para participação das fases de proposta e 

habilitação as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘d’, no item IV (IV – 
CREDENCIAMENTO). 

 
Poderão participar das rodadas de lances da fase de proposta as empresas cujo 

representante esteja presente e apresente os documentos elencados nas letras ‘a’ e ‘b’, no item IV.  
 
Serão credenciadas para usufruírem os privilégios concedidos as microempresas e 

empresas de pequeno porte, na LC123/2006, as empresas que apresentarem a declaração exigida 
na letra ‘c’, no item IV.  

 
 
PARTE B – DA PROPOSTA (envelope 01) 
 
Serão abertos os envelopes das propostas, e verificados se as mesmas atendem as 

exigências do item V do presente Edital. Nesta fase serão desclassificadas as empresas cujas 
propostas se encontram em desacordo. 

 
As propostas habilitadas serão classificadas em ordem crescente de valores.  
 
As propostas que contenham valores até 10% (dez por cento) superiores a menor 

serão habilitadas para a fase de rodada de lances.  
 

Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 
3 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 

 
Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para 

oferta de lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do sorteio escolher 
sua posição em relação às demais proponentes empatadas. 

 
Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar 

lance verbal, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros aspectos 
pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este 
Pregão ou prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de conformidade com os 
praticados no mercado. 

 
 Iniciando a rodada de lances, o pregoeiro convidará cada empresa, na ordem 

decrescente dos preços ofertados, para formularem sucessivos lances verbais, de valores distintos 
e decrescentes. 
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Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado. 
 
A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro fica 

excluída das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito 
de classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva. 

 
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 

descumprir sua proposta às penalidades constantes no item IX deste Edital. 
 
Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço para cada item. 
 
O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito e poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

 
O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de 

compatibilidade com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do objeto 
ora licitado. 

 
Sendo aceitáveis as ofertas de todos os itens, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada 
na própria sessão. 
 

PARTE C – DA HABILITAÇÃO (envelope 02) 
 
Serão abertos os envelopes nº 02 apenas das empresas cujas propostas foram aceitas 

após a fase de lances.  
 
Os participantes irão rubricar todos os envelopes lacrados, bem como todos os 

documentos apresentados, juntamente com os membros da Comissão de Pregão. 
 
Todos os documentos exigidos pelo item VI deverão ser apresentados nos envelopes, 

sob pena de desclassificação. 
 
Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de 

habilitação alguma restrição (Certidão Positiva) 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,  para regularização da referida documentação. 
 

Em caso da não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará na 
inabilitação da empresa e serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória 

 
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o item (ou os itens) objetos deste certame. 
 
Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências 

habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até 
apurar a melhor proposta válida.  
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Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de 
apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s). 

 
Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada em razão de fatos 

supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
VIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO 

ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar 
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

 
Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer 

etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando 
memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 

 
As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo para tanto, a 

PREGOEIRA examinará o recurso em 24 horas, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente fundamentado, à autoridade competente para decisão. 

 
Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos neste EDITAL. 
 
O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
IX – DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 
 
O futuro contrato poderá ser rescindido, a qualquer momento, por motivos de 

oportunidade e conveniência administrativa justificadas, sem que caiba ao respectivo 
CONTRATADO direito à reclamação ou indenização, aplicando-se, no que couber, as disposições 
previstas nos artigos de 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 

presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10520/02, bem como aos 
arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações próprias 
do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob despesa nº 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, sendo oneradas dotações dos 
orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato.  

 
XI – DO PRAZO 
 
O objeto licitado terá início em até 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato e 

término em 31/12/2016. 
 
O local da prestação do serviço é no prédio da Câmara Municipal de Matão, sito 

Avenida Padre Nelson, nº 859, Centro – Matão/SP,  
 
 
XII - DO CONTRATO 
 
O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o 

documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da notificação. 
 
Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 
equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente. 

 
A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) dos valores contratados. 

 
XIII – DO PAGAMENTO 
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O prazo máximo para a efetivação do pagamento será em 10 (dez) dias após a 
entrega da Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada por servidor designado. 

 
A nota fiscal deverá constar a descrição dos equipamentos e serviços, bem como o 

número do referido pregão (Pregão Presencial nº 03/2016). 
 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 
qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza. 

 
Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 

imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro  
horas. 

 
XIV. DO REAJUSTE  
 
O preço constante da presente contratação poderá ser reajustado desde que 

comprovada a alteração da data base do salário da função vigilante através de dissídio coletivo, ou 
por acordo entre as partes, nunca no período inferior a 12 (doze) meses de execução do contrato. 

 
XV. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
  
Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital 

aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, 
cabendo à pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, observado o 
disposto no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93. 

 
Não serão reconhecidas impugnações do Edital por fa x ou e-mail, somente por 

escrito, em original, protocolados na Câmara Municipal de Matão, e dentro dos respectivos prazos 
legais, e deverá ser dirigida à Pregoeira. 

 
Acolhida a impugnação contra o Edital que implique em alteração do mesmo, capaz 

de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame, 
quando será novamente publicado no site da Câmara Municipal de Matão 
www.camaramatao.sp.gov.br. 

 
A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste 

pregão até o trânsito em julgado pertinente à decisão. 
 
Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, o pregoeiro 

poderá, por iniciativa própria ou em conseqüência de manifestação ou solicitação de 
esclarecimento das licitantes, realizar modificações nos termos do Edital que não influenciem na 
elaboração das propostas de preços. Estas modificações serão feitas mediante a emissão de 
errata, que será publicada nos mesmos meios inicialmente divulgados. 

 
 
XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa a presente licitação. 
 
A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

 
A pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 
não comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
A Administração poderá, até a assinatura do contrato ou recebimento da Nota de 

Empenho, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, 
as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da licitante.  

 
Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 

orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito a pregoeira ou 
através do telefone (16) 3383 1048, fax (16) 3383 1049 ou e-mail: 
anacarla@camaramatao.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h. 

 
Integram este Edital os seguintes Anexos: 
I – Termo de Referência; 
II – Modelo de Termo de Credenciamento; 
III – Modelo de Declaração de Habilitação; 
IV – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
V- Minuta de Contrato 
VI – Modelo de Proposta 
 

 
Matão, aos 25 de abril de 2016. 

 
 
 

SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH 
Presidente da Câmara Municipal de Matão 

 
 
 

ANNACARLA PINOTTI ALVES 
Pregoeira 

 
 
VISTO E APROVADO  
 

DRA. CAMILA FERNANDA RIBEIRO 
Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Matão 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
vigilância/segurança patrimonial armada nas dependências da Câmara Municipal de Matão, 
conforme as especificações constantes no Anexo I -  Termo de Referência do presente Edital. 
 
 
1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
1 Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, nos termos da Lei Federal no 
7.102/83, alterada pelas Leis Federais nºs 8.863/94 e 9.017/95, pela Medida Provisória no 2.184/01 
e pela Lei Federal no 11.718/08, regulamentada pelos Decretos nºs 89.056, de 24.11.83 e 1.592, 
de 10.08.95, pelas Portarias DPF nº 891/99, DPF nº 320/04, DG/DPF no 3.233/2012 e DG/DPF nº 
3.258/2013, bem como pela alteração do art. 193 da CLT dada pela Lei Federal 12.740/12, com a 
efetiva cobertura dos postos relacionados na Tabela de Locais.  
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
2. Para a prestação do serviço deverá ser disponibilizado à Câmara Municipal de Matão: 
 
 

• 01 (um) posto de vigilância/segurança patrimonial armada, todas as Sessões Ordinárias 
das 18h30min. às 22h30min., respeitando a legislação trabalhista e Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria.  

 
2.1 As Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Matão serão realizadas todas as segundas-
feiras. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo, a sessão realizar-se-á no 1º (primeiro) dia útil 
imediato. Se o feriado ou ponto facultativo se der na terça, a Sessão Ordinária realizar-se-á quarta-
feira. (art. 109 e art. 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Matão). 
 
2.1.1 A Câmara Municipal de Matão, reserva-se no direito de solicitar à Contratada, com 
antecedência de 24 horas, a prestação dos serviços de vigilância/segurança patrimonial armada 
nas Sessões Extraordinárias ou em outras Sessões/Eventos que se julgarem necessárias.  As 
Sessões Extraordinárias ocorrem raramente/excepcionalmente.   
 
2.1.2 As horas descritas no item 2 poderão ter variações, para mais ou para menos, dependendo 
do término das Sessões Ordinárias. As horas contratadas e demais horas consideradas extras, 
somente serão pagas mediante comprovação, através de folha ponto devidamente detalhada, 
informando o horário de entrada, saída e a sessão/evento realizado.  
 
2.2 A prestação do serviço de vigilância/segurança patrimonial, no posto fixado pelo Contratante, 
envolve a alocação, pela Contratada, de profissionais devidamente habilitados, portando 
obrigatoriamente a respectiva Carteira Nacional de Vigilantes, nos termos da Lei Federal nº 7.102 
de 20.06.83, alterada pelas Leis Federais nºs 8.863/94 e 9.017/95, pela Medida Provisória no 
2.184/01 e pela Lei Federal no 11.718/08, regulamentada pelos Decretos nºs 89.056 de 24.11.83 e 
1.592, de 10.08.95, bem como pelas Portarias DPF nº 891/99, DPF nº 320/04, DG/DPF 
no3.233/2012 e DG/DPF nº 3.258/2013, bem como pela alteração do art. 193 da CLT dada pela Lei 
Federal no 12.740/12 e capacitados para: 
  
a) Assumir o posto devidamente uniformizado e com aparência pessoal adequada;  
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b) Comunicar imediatamente ao Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;  
 
c) Comunicar ao Setor Competente da Contratante, todo acontecimento entendido como irregular e 
que atente contra seu patrimônio;  
 
d) Registrar e controlar as ocorrências do posto em que estiver prestando seus serviços;  
 
e) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia, do 
Corpo de Bombeiros, e outros de interesse;  
 
f) Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as 
medidas de segurança conforme orientação recebida do Contratante, bem como aquelas que 
entender como oportunas;  
 
g) Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e 
identificadas;  
 
h) Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, mantendo sempre os portões fechados;  
 
i) Após o término das Sessões verificar se as portas e janelas encontram-se devidamente  
fechadas. ; 
 
j) Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações 
do Contratante facilitando, no possível, a atuação das mesmas, inclusive na indicação de 
testemunhas presenciais de eventual acontecimento;  
 
k) Controlar a entrada e saída de veículos, empregados/funcionários e visitantes, após o término 
de cada expediente de trabalho, na conformidade do que venha a ser estabelecido pelo 
Contratante;  
 
l) Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes 
estejam devida e previamente autorizados pelo Contratante;  
 
m) Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao Contratante;  
 
n) Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que implique ou 
ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;  
 
o) Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens 
particulares de empregados ou de terceiros;  
 
p) Não se ausentar do posto;  
 
q) Executar a(s) ronda(s) conforme a orientação recebida do Contratante, verificando todas as 
dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessários para o perfeito 
desempenho das funções e manutenção da ordem nas instalações;  
 
r) Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à manutenção das 
condições de segurança;  
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s) Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, quando da rendição, todas as 
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações.  
 
2.3 A Contratada deverá cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo 
Contratante, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das 
instalações, dos empregados e das pessoas em geral que se façam presentes;  
 
2.4 As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instalações do Contratante e 
estarem circunscritas à sua área de atuação estabelecida pela legislação específica;  
 
2.5 Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 
Contratada otimizar a gestão de seus recursos - quer humanos quer materiais - com vistas à 
qualidade dos serviços e à satisfação da Contratante. A Contratada responsabilizar-se-á 
integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente, as disposições legais que 
interfiram em sua execução.  
 
 
3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
 
Para a prestação dos serviços de vigilância / segurança patrimonial, cabe à Contratada:  
 
3.1 Implantar o posto com no máximo 05 (cinco) dias após a data de assinatura do contrato no 
local e horário fixado pelo Contratante, 
 
3.2 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;  
 
3.3 Designar por escrito, preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis 
ocorrências durante a execução deste contrato;  
 
3.4 Comprovar a formação técnica específica dos vigilantes, mediante apresentação do Certificado 
de Curso de Formação de Vigilantes e Carteira Nacional, expedido por Instituição devidamente 
habilitada e reconhecida; 
  
3.4.1 Comprovar obediência à periodicidade legalmente estabelecida, quanto ao curso de 
reciclagem;  
 
3.5 Disponibilizar vigilantes em quantidade necessária para garantir a operação dos postos nos 
regimes contratados, uniformizados e portando crachá com foto recente;  
 
3.6 Efetuar a reposição de vigilantes nos postos, de imediato, em eventual ausência; 
 
3.7 Comunicar ao Setor Competente da Contratante que administra o contrato, toda vez que 
ocorrer afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer elemento da 
equipe que esteja prestando serviços; no caso de substituição ou inclusão, a Contratada deverá 
proceder conforme item 3.4 anterior;  
 
3.8 Assegurar que todo vigilante que cometer falta disciplinar não será mantido no posto ou 
quaisquer outras instalações do Contratante;  
 
3.9 Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;  
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3.10 Instruir seus vigilantes quanto às necessidades de acatar as orientações do Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, 
tais como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante;  
 
3.11 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito;  
 
3.12 Manter controle de frequência/pontualidade de seus vigilantes sob o contrato;  
 
3.13 Propiciar aos vigilantes as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos 
serviços, fornecendo-lhes: 
  
a) uniformes e equipamentos de proteção individual adequados às tarefas que executam e às 
condições climáticas, envolvendo obrigatoriamente:  
I. apito com cordão;  
II. emblema da empresa; e  
III. plaqueta de identificação do vigilante, autenticada pela empresa, com validade de seis meses, 
constando o nome, o número da Carteira Nacional de Vigilante – CNV e fotografia colorida em 
tamanho 3 x 4 e a data de validade.;  
 
b) equipamentos e materiais necessários, tais como equipamentos de intercomunicação, lanternas 
recarregáveis e livros de capa dura numerados tipograficamente para o registro de ocorrências.  
 
3.14 Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos;  
 
3.15 Fornecer obrigatoriamente convênio médico para assistência médica e hospitalar, vale 
refeição e cesta básica aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, de acordo 
com a convenção coletiva de trabalho;  
 
3.16 Fornecer, quando previsto, armas, munições e respectivos acessórios ao vigilante no 
momento da implantação dos postos. 
  
a) Apresentar ao Contratante a relação de armas e cópias xerográficas autenticadas dos 
respectivos "Registro de Arma" e "Porte de Arma", que serão utilizadas no cumprimento do 
contrato;  
 
b) Em conformidade com o disposto na Portaria CGC/SP n° 33.325, de 30/03/2015, poderá ser 
utilizada arma não letal para interromper comportamento violento, em doutrina do uso progressivo 
da força em legítima defesa própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio do 
Contratante. A arma não letal deve obedecer às seguintes especificidades: Agente espargidor de 
graduação alimentícia, em solução líquida, espuma ou gel, de até 70g, composto por óleos 
essências de menta, cânfora, lemongrass e gengibre.  
 
c) A arma deverá ser utilizada somente em legítima defesa própria ou de terceiros e na 
salvaguarda do patrimônio do Contratante, após esgotados todos os outros meios para a solução 
de eventual problema.  
 
3.17 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada nos postos;  
 
3.18 Indicar um supervisor para realizar em conjunto com o Contratante, o acompanhamento 
técnico das atividades, visando à qualidade da prestação dos serviços;  
 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

Av. Padre Nelson Antonio Romão, 859 – Centro – Matão – SP 
Fone: (16) 3383-1033 Fax: (16) 3383-1049 

Site: www.camaramatao.sp.gov.br E-mail: camara@camaramatão.sp.gov.br 
 

Pregão Presencial nº 03/2016 

 17 

3.19 Os supervisores da Contratada deverão obrigatoriamente inspecionar os postos, no mínimo, 
01(uma) vez por semana;  
 
3.20 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do Contratante em seu acompanhamento; 
  
3.21 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação.  
 
3.22 A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder às 
anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos serviços, assumindo 
exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em 
qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por 
empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a Contratada.  
 
3.23 Manter autorização de funcionamento e certificado de segurança, expedidos pelo 
Departamento de Polícia Federal – DPF, nos termos vigentes.  
 
3.25 Assegurar que todos os seguranças empregados na execução contratual preencham e 
comprovem documentalmente os seguintes requisitos:  
I. ser brasileiro, nato ou naturalizado;  
II. ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;  
III. ter instrução mínima correspondente à quarta série do ensino fundamental;  
IV. ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado por empresa de curso de 
formação devidamente autorizada;  
V. ter sido aprovado em exames de saúde e de aptidão psicológica;  
VI. ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes 
criminais, sem registros indiciamento em inquérito policial, de estar sendo processado 
criminalmente ou ter sido condenado em processo criminal de onde reside, bem como do local em 
que realizado o curso de formação, reciclagem ou extensão: da Justiça Federal; da Justiça 
Estadual ou do Distrito Federal; da Justiça Militar Federal; da Justiça Militar Estadual ou do Distrito 
Federal e da Justiça Eleitoral;  
VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares; e,  
VIII. possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas.  
 
4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  
 
4.1 Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada;  
 
4.2 Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;  
 
4.3 Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.  
 
4.4 Informar com antecedência mínima de 24 horas as Sessões Extraordinárias; 
 
4.5 Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas;  
 
4.6 Indicar instalações sanitárias;  
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5. FISCALIZAÇÃO/ CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:  
 
5.1 Ter livre acesso aos locais de execução do serviço;  
 
5.2 Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a supervisão das atividades 
desenvolvidas pela Contratada;  
 
5.3 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da Contratada 
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;  
 
5.4 Não permitir que o vigilante execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;  
 
5.5 Fazer exigências à Contratada, sempre que julgar necessário, para a proteção da integridade 
física dos trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, assim como dos seus 
bens, das suas propriedades e do meio ambiente;  
 
5.6 Executar mensalmente a medição dos serviços avaliando as quantidades de serviços 
efetivamente executados e o número de dias efetivamente trabalhados, no período considerado, 
ou o número de postos/dia medidos, descontando-se do valor devido, o equivalente à 
indisponibilidade dos serviços contratados por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadas em contrato.  
 
6. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMA DA  
Os serviços de vigilância/ segurança patrimonial serão prestados nas dependências da Câmara 
Municipal de Matão, sito: Avenida Padre Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, Matão/SP. 
 
 
7. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
O objeto licitado terá início em até 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato e término em 
31/12/2016. 

 
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO R$ 68,00 (SESSENTA E OITO REAIS) POR HORA 
NORMAL. 
 
 
Para efeitos de lance será considerado o valor da h ora normal.  
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ANEXO II  
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

A empresa ______________________________, com sede na _____________, 
C.N.P.J.  nº _______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) 
Sr.(a) ____ ,  ______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 
_______________________, para representá-la perante a Câmara Municipal de Matão em 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 03/2016, podendo formular lances, negociar preços e 
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 
fases licitatórias. 
 
 
 

__________________________________ 
NOME 

 
 

__________________________________ 
R.G 

 
 

__________________________________ 
CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO 
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ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
 

 
A empresa _________________________________________, aqui devidamente 

representada por ______________________________________, infra-assinado, DECLARA , por 
este e na melhor forma de direito, concordar com os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº  
03/2016, dos respectivos documentos e anexos da Licitação.  

Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser 
tomadas pela Pregoeira e Grupo de Apoio quanto à habilitação, classificação e adjudicação, 
ressalvados os nossos direitos legais de recursos. 

Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento 
quanto a habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame, 
comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Câmara Municipal de Matão. 
 
                                       Local, data. 
 
 
 

Atenciosamente 
 

 
 

Nome do representante 
legal da empresa licitante 

(cargo / RG) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PO RTE 

 
 
 
 

    
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

ato convocatório, que a empresa ___________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ______________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte , 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 , cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 
Presencial nº 03/2016, realizado pela Câmara Municipal de Matão. 
 
 
 
 
    Matão, aos ______ de _______________ de 2016. 
 
 
    ______________________________________ 
    Assinatura do representante 
 
    Nome:................................................. 
    RG nº ................................................ 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A 
EMPRESA ----------- 

   
Aos ____dias do mês de ___ de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta  cidade  de Matão, 

Estado de São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da Câmara Municipal de Matão, 
compareceram  as  partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  
MUNICIPAL DE MATÃO , com  sede  nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  
inscrita no C.NPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo seu 
Presidente, o Sr. SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH , brasileiro,  casado, portador   do   
R.G. nº __________, e CPF nº ____________,   daqui   por   diante   denominada   simplesmente 
"CONTRATANTE" , e de outro lado, a empresa __________, com sede em __________, à 
Rua__________nº ___, inscrita no CNPJ sob nº ___, Inscrição Estadual nº ___, neste ato 
representada por seu __________, SR. __________, (qualificação), portador da Cédula de 
Identidade RG nº ___, inscrito no CPF sob o nº ___, residente e domiciliado na cidade de 
__________, à Rua _________, nº ___, adiante designada “CONTRATADA ”  e perante as 
testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e contratado as seguintes cláusulas 
e condições:  

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  – A presente licitação tem como objeto a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial armada nas 
dependências da Câmara Municipal de Matão, conforme as especificações constantes no Anexo I -  
Termo de Referência do presente Edital. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA  - O contrato será regido regida nos termos da Lei Federal nº 

10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 
2005. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O preço por homen/hora é de _____. O valor mensal pelo 

objeto licitado é estimado em R$ ______________________________________ (__________), 
perfazendo o valor global estimado do de R$ ________________________(_________). 

 
 
CLÁUSULA QUARTA  O objeto licitado terá início em até 05 (cinco) dias a partir da 

assinatura do contrato e término em 31/12/2016. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – OS pagamentos serão efetuados mensalmente em 

conformidade com horas realizadas, em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal, por meio 
de depósito em conta corrente ou boleto mediante a apresentação dos originais da nota fiscal, 
correspondentes ao período de execução dos serviços.  

Por ocasião da apresentação ao Contratante da nota fiscal, a Contratada deverá fazer 
prova do recolhimento mensal do FGTS, por meio das guias de recolhimento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.  

As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão 
corresponder ao período de execução e por tomador de serviço (Contratante), são:  
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a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;  
b) Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a 

autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet;  

c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE;  
d) Relação de Tomadores/ Obras – RET.  

 
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município no 

qual a prestação do serviço for realizada, em consonância com as disposições contidas na Lei 
Complementar nº 116/03 e Lei Municipal nº 4.147/2010. 

 
Quando da emissão da nota fiscal, a Contratada deverá destacar o valor da retenção, 

a título de “RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 
correspondente, sem nenhuma dedução. (Alíquota ISS da cidade de Matão é de 2%). 

 
Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do 

documento de cobrança equivalente não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS 
poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente 
anterior, devendo a Contratada apresentar a documentação devida, quando do vencimento do 
prazo legal para o recolhimento. 

 
A não apresentação dessas comprovações assegura ao Contratante (Órgão da 

Administração) o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.  
 
Nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei 

Federal nº 9.711, de 20.11.98 e Instrução Normativa MPS/RFB nº 971, de 13 de novembro de 
2009, o Contratante(Órgão da Administração) reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota 
fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente; obrigando-se a recolher em nome da 
Contratada, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão do 
respectivo documento de cobrança ou o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente 
bancário nesse dia.  
 

Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 
equivalente a Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A 
SEGURIDADE SOCIAL”.  

 
a) Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos custos de 

fornecimento incorridos pela Contratada a título de vale-transporte e de vale-refeição, nos termos 
da legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas na nota fiscal; 

 
b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança, 

impossibilitará a Contratada de efetuar sua compensação junto ao INSS, ficando a 
critério do Contratante proceder à retenção/ recolhimento devidos sobre o valor 
bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à Contratada.  

 
O Contratante emitirá uma GPS - Guia da Previdência Social específica para a 

Contratada. Na hipótese de emissão, no mesmo mês, de mais de uma nota fiscal/fatura pela 
Contratada, o Contratante se reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em 
uma Única Guia. 
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Quando da apresentação do documento de cobrança, a Contratada deverá elaborar e 
entregar ao Contratante:  

Cópia da Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, 
identificando o número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando respectivamente 
todos os segurados colocados à disposição desta e informando:  

a) Nomes dos segurados;  
b) Cargo ou função;  
c) Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das 

contribuições previdenciárias;  
d) Descontos legais;  
e) Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;  
f) Totalização por rubrica e geral;  
g) Resumo geral consolidado da folha de pagamento; e  

 
Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por 

Contratante, com as seguintes informações:  
a) Nome e CNPJ do Contratante;  
b) Data de emissão do documento de cobrança;  
c) Número do documento de cobrança;  
d) Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.  
e) Totalização dos valores e sua consolidação.  

 
 
CLÁUSULA SEXTA  – O preço constante da presente contratação poderá ser 

reajustado desde que comprovada a alteração da data base do salário da função vigilante através 
de dissídio coletivo, ou por acordo entre as partes, nunca no período inferior a 12 (doze) meses de 
execução do contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA -  As despesas decorrentes da presente Licitação serão 

atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, 
classificadas e codificadas sob despesa nº 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa 
Jurídica. 

 
CLÁUSULA OITAVA  - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, 
sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 

 
CLÁUSULA NONA – A vencedora do certame que descumprir quaisquer das 

cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei 
nº 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
c) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA -  O não cumprimento pela “CONTRATADA ” , de quaisquer das 

obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou 
casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE ” , acarretará a 
rescisão imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extra judicial, além da multa prevista na Cláusula acima (arts. 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela Lei 9.854/99). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além de 

outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, como também as 
previstas no Anexo I do Edital – Termo de Referência, será de responsabilidade da CONTRATADA 
todas as despesas necessárias para a realização dos serviços no que se refere à contratação de 
pessoal e respectivos salários e encargos trabalhistas, transporte, alimentação, estadias e demais 
encargos; Prestar os serviços licitados, rigorosamente, nos prazos fixados no edital, sob pena de 
aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual; Cumprir os prazos previstos neste 
contrato ou outros que venham a ser fixados pela Câmara Municipal de Matão; Manter, durante a 
vigência deste contrato, em conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer esta contratação, bem como reapresentar com prazo de 
validade expirado; Tomar todas as providências e cumprir as obrigações estabelecidas na 
legislação de acidente de trabalho quando forem vítimas os seus empregados, no desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que o acidente se verifique em dependências onde 
se realizarão os eventos; Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços 
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução do contrato; Providenciar a prestação de 
serviço qualificada e necessária à execução do objeto do contrato, fiscalizar e responsabilizar-se 
pelo perfeito cumprimento do objeto dos serviços, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente 
de sua culpa ou dolo, na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, independentemente do controle e fiscalização exercidos pelo Setor Competente 
da Câmara Municipal de Matão; Responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e sinistro, transporte, armazenamento e outros resultantes 
desta execução. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE Além de 

outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, como também as 
previstas no Anexo I do Edital – Termo de Referência, são obrigações da Contratante: Notificar a 
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CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução o objeto deste contrato, 
fixando-lhe, quando não pactuado neste contrato, prazo para corrigi-las e Efetuar o pagamento das 
obrigações financeiras advindas da contratação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA - As partes elegem o Foro da Comarca de Matão, 

Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular de contrato, 
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Fazem parte integrante deste contrato o Edital referente ao Pregão Presencial nº 

03/2016, seus anexos e proposta. 
 
NADA MAIS . Lido e achado conforme vai o presente instrumento particular de 

contrato, assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na presença de 
testemunhas. 

 
Matão, ___de ______________ de 2016. 
 
 

  CONTRATANTE/CONTRATADA/TESTEMUNHAS 
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ANEXO VI - PLANILHA 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 

 
 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO MENSAL POR POSTO CONFORME SERVI ÇO LICITADO 
 
 
 

Salário Vigilante  R$ 
Seguro de Vida  R$ 
Vale transporte  R$ 
Cesta básica  R$ 
Encargos trabalhistas  R$ 
Impostos  R$ 
Honorários da empresa  R$ 
Valor total mensal estimado  R$ 

 
 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
 
Valor de 01 (uma) hora normal --------------------- -----------------------------------------------R$ ----------- 
 
Valor da hora com adicional noturno --------------- ---------------------------------------------R$------------- 
Remuneração adicional de 20% sobre o valor da hora normal diurna (220 horas mensais), no 
período trabalhado entre as 22h00min e as 05h00min do dia seguinte 
 
Valor de 01 (uma) hora extraordinária normal ------ ------------------------------------------- R$------------- 
 
Valor de 01 (uma) hora extraordinária 100% -------- ----------------------------------------- R$------------- 
 
 
 
Indicar o sindicato representativo da categoria profissional envolvida nos serviços contratados. 

 
Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 

 
Prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato para início dos serviços;  

 
Forma de pagamento: até 10 (dez) dias a partir da emissão da nota fiscal  

 
Nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante legal; 
 

 


