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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 01/2022 

 

Processo de Licitação nº. 031/2022. 

Concorrência nº. 01/2022. 

Encerramento – Entrega Envelopes: Dia 03/06/2022 – às 09h00 horas 

Abertura dos envelopes: Dia 03/06/2022 - às 09:30 horas. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para 

Construção de Creche Padrão FDE – 07 Salas no Município de Nova Aliança, Estado de São Paulo, 

firmado nos termos do Processo Nº SEDUC – PRC-2022-00020-DM, celebrado entre o Estado de 

São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, e o Município de Nova Aliança, de acordo com as 

condições e especificações constantes neste Edital, bem como seus Anexos. 

 

I - PREÂMBULO 

 

 1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA, CNPJ 

nº. 45.094.232/0001-94, localizada na Praça Padre João Nolte, nº 22 – Centro, CEP 15.210-000, na 

cidade de Nova Aliança, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os 

interessados, a abertura de procedimento de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo 

Menor Preço Global e sob o regime de empreitada por preço global, destinada à Contratação de 

empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Construção de Creche Padrão FDE – 

07 Salas no Município de Nova Aliança, Estado de São Paulo, firmado nos termos do Processo Nº 

SEDUC – PRC-2022-00020-DM, celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Educação e o Município de Nova Aliança, de acordo com as condições e especificações constantes 

neste Edital, bem como seus Anexos, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes, 

observadas as condições estabelecidas neste ato convocatório. 

 
1.2 - A habilitação preliminar e as propostas serão 

processadas e classificadas pela Comissão Municipal Julgadora da Prefeitura, designada através do 

Decreto nº. 09/2022, de 13 de janeiro de 2022. 
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II - OBJETO 

 

 2.1 - Constitui objeto da presente licitação a Contratação de 

empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Construção de Creche Padrão FDE – 

07 Salas no Município de Nova Aliança, Estado de São Paulo, firmado nos termos do Processo Nº 

SEDUC – PRC-2022-00020-DM, celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Educação e o Município de Nova Aliança, de acordo com as condições e especificações constantes 

neste Edital, bem como seus Anexos. 

 

III - VALOR ORÇADO 

 

                                                      3.1 - De acordo com as planilhas de quantitativos e preços 

unitários as obras objeto da presente licitação têm seu valor orçado em R$ 3.639.959,05 (três 

milhões, seiscentos e trinta e nome mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos).  

  

                                                      3.2 - O valor constante desta cláusula é informado para os 

fins do parágrafo 1º. do artigo 48 da Lei nº. 8.666/93. 

 

IV – VISITA TÉCNICA 

 

4.1 - A visita técnica será opcional e caso a interessada opte 

por realiza-la deverá ser agendada junto ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Nova 

Aliança - SP, por meio do telefone (17) 3811-9900, com o Sr. Mauro Bassetti – Diretor de Obras e 

Serviços, ou pelo e-mail pmna.eng@gmail.com. A licitante deverá identificar-se com a razão social e 

o nome do profissional que a licitante repute adequado para a realização da visita técnica. 

4.1.1. Após a realização da visita técnica, será emitido o 

Atestado para a licitante, que deverá compor o Envelope de Habilitação, conforme letra ‘t’, do item 

7.1, da Cláusula VII. 

                                       

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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                                                           5.1 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase da 

licitação os interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo especificadas:-  

 

                                                           5.1.1 - pessoas físicas e jurídicas de que trata o artigo 9º., 

da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores; 

                                                           5.1.2 - empresas que estejam cumprindo penalidade de 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

motivada pela hipótese prevista no artigo 87, inciso III, da Lei nº. 8.666/93, com suas modificações 

posteriores; 

                                                           5.1.3 - empresas declaradas inidôneas para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas; 

                                                           5.1.4 - empresas reunidas sob a forma de consórcio ou 

quaisquer outras modalidades de associação; 

                                                           5.1.5 - empresas cujo o valor do patrimônio líquido seja 

inferior a 5% (dez por cento) do valor orçado; 

                                                           5.1.6 - empresas sob o regime de falência, concordata, 

dissolução ou liquidação; 

                                                            

VI - DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

                                                       6.1 - Os interessados em participar da presente 

Concorrência, desde que não estejam impedidos na forma do item anterior, deverão apresentar até 

às 09:00 horas do dia 03/06/2022, no Setor de Licitação da Prefeitura, mediante protocolo, dois 

envelopes lacrados e indevassáveis, identificados com o nome ou razão social do proponente e com 

os dizeres:- “Prefeitura Municipal de Nova Aliança – Praça Padre João Nolte, nº 22 – Centro – Nova 

Aliança – SP. - Concorrência nº. 1/2022”, em caracteres legíveis, e, conforme seu conteúdo, com a 

indicação:- 

 

A) Envelope nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO; 

B) Envelope nº. 02 – PROPOSTA. 
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VII – DO ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTAÇÃO 

 

                                                       7.1 - Os documentos exigidos para fins de habilitação 

preliminar no certame, acondicionados no envelope nº. 01, são os seguintes:- 

                                                            a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

                                                            b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

                                                            c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

                                                            d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

                                                            e) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ;  

                                                            f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 

ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

                                                           g) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, 

Estadual (débitos inscritos e/ou não inscritos) e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

                                                         h) 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; 

  i) prova de inexistência de débitos trabalhistas, perante a 

Justiça de Trabalho - CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 

  j) registro ou inscrição na entidade profissional competente, 

ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, em vigor, da empresa e dos 

seus responsáveis técnicos; 
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                                                              k) atestado(s) de capacidade técnico-operacional, 

devidamente registrados junto ao CREA, que comprove que a licitante tenha executado para órgão 

ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda para empresas privadas, obras de características técnicas similares ou superiores 

às quais estará concorrendo, fixando como quantidade mínima o percentual de 60% (sessenta por 

cento) do objeto da presente licitação, nos termos da Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo; 

     l) atestado(s) de capacidade técnico-profissional em nome 

dos seus responsáveis técnicos, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo CREA, que comprovem ter os profissionais executados para órgãos ou entidades da 

administração pública, ou ainda, para empresa privada, obras de características técnicas similares, 

sem imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos, fixando-se as seguintes parcelas de 

maior relevância e valor significativo, conforme anexo V do presente Edital, nos termos da Súmula 

23 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 m) indicação das instalações, aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação; 

                                                      n) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

                                                             o) certidão negativa de falência ou concordata expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

                                                       p) garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

estimado do objeto da contratação, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e 

parágrafo 1º do artigo 56 da Lei nº.  8.666/93; 

  q) prova de que a empresa possui Patrimônio Líquido 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser 

comprovado mediante apresentação do balanço patrimonial da empresa licitante; 

                                                               r) declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e no artigo 27, V, da Lei de Licitações, que não 
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emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos), anexo 

VI deste Edital; 

                                                              s) declaração de inexistência de fato impeditivo à 

habilitação, assinada por quem de direito, devendo o subscritor estar devidamente identificado e a 

declaração estar redigida conforme os parâmetros explicitados no Anexo VII deste 

Edital;                           

                                                          t) Atestado de Vistoria OPCIONAL fornecido pela Prefeitura 

Municipal de Nova Aliança, conforme modelo “TERMO DE VISTORIA”, anexo VIII, devidamente 

assinado por representante legal da licitante e pelo responsável do setor competente da 

PREFEITURA, devendo a vistoria opcional ser previamente agendada e efetuada em até 03 dias 

úteis anteriores a data estipulada para abertura da licitação. Não serão aceitas alegações 

posteriores de desconhecimento das condições necessárias à execução das obras. 

 

7.2 - Não haverá vistoria sem prévio agendamento. 

 

                                                           7.3 - O agendamento deverá ser marcado via telefone 

através do número (17) 3811-9900, e a visita realizada até o terceiro dia anterior à data de 

recebimento dos envelopes. 

 

                                                           7.4 -  Os documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da 

imprensa oficial ou autenticados pela Comissão de Licitação no ato do certame licitatório, mediante 

apresentação dos respectivos originais. 

 

                                                                       7.5 - As certidões terão validade pelo prazo nelas 

consignados. Em sendo omissas quanto a esse prazo, terão validade de 60 (sessenta) dias a contar 

da data de sua expedição. 

 

VIII – DO ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA 
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                                                8.1 – A proposta de preço deverá ser apresentada de 

acordo com o modelo constante do Anexo IX deste edital, com identificação da obra, juntamente 

com os respectivos cronogramas físico e financeiro e planilhas orçamentárias, em uma via, em 

língua portuguesa, datilografada ou digitada, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, 

borrões, entrelinhas ou ressalvas, contendo, obrigatoriamente, a discriminação dos preços 

unitários, detalhados por fases e por códigos, conforme as especificações deste edital e seus anexos 

e a sua totalização. 

 

                                                     8.2 – No valor proposto pela licitante deverão estar 

incluídos os custos básicos operacionais, incluindo encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, 

todas as despesas diretas e indiretas, como fretes, equipamentos, seguro, taxas, impostos e 

contribuições, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e em feriados ou em 

horas extraordinárias, principalmente, quanto à obrigatoriedade de recolhimento do ISS e de 

contribuições do INSS, que poderão ser descontados e retidos pela Administração na fonte 

pagadora, de modo a constituir a única contraprestação pela execução das obras e serviços objeto 

desta licitação. 

 

                                                             8.3 - As propostas de preços deverão ter o prazo de 

validade de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para a entrega dos respectivos envelopes.  

Após o decurso desse prazo, sem a convocação para a contratação, ficarão as empresas licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

 

                                                           8.4 – Excepcionalmente, antes do término do período 

original do prazo de validade das propostas, por razões de interesse público e devidamente 

justificado, os membros da Comissão Municipal Julgadora poderão solicitar sua prorrogação, que 

deverá ser feita por escrito à empresa licitante, a fim de que possa anuir ou discordar, através de 

resposta por escrito, por meio de seu representante legal ou preposto. 

 

 8.5 - Juntamente com a proposta deverão ser apresentados 

marca, modelo e todos os documentos, ensaios, certificados (exemplo INMETRO), registros 

(exemplo INMETRO), mencionados no termo de referência / memorial descritivo / caderno técnico, 
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correspondentes aos materiais oferecidos na proposta (inclusive mídia eletrônica com arquivos IES 

certificadas). 

 

IX - REPRESENTAÇÃO DO LICITANTE 

 

                                                            9.1 - O representante da licitante, para manifestar-se nas 

diversas fases do processo, deverá apresentar instrumento público ou particular de procuração, 

com firma reconhecida por cartório competente, da qual constem poderes específicos para 

interpor ou renunciar ao direito de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 

licitatório, acompanhado de correspondente documento que comprove os poderes do mandante 

para a outorga. 

 

                                                            9.2 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa 

licitante, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, devidamente 

autenticado por cartório competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

                                                             9.3 - O representante legal ou procurador deverá 

identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha sua foto. 

 

                                                             9.4 - Nenhuma pessoa física poderá representar mais de 

uma licitante, sendo que será admitido na sessão pública desta Concorrência apenas 01 (um) 

representante para cada empresa. As demais pessoas presentes poderão assistir ao ato público, 

mas sem direito a voz ou qualquer manifestação pessoal. 

 

                                                             9.5 - A ausência do representante legal ou a não 

apresentação do respectivo documento de procuração não implicará na inabilitação ou 

desclassificação do proponente, mas ensejará a preclusão para impugnar documentos ou 

manifestar-se durante a sessão, sem prejuízo dos recursos a que se refere o artigo 109 da Lei nº. 

8.666/93. 
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                                                            9.6 - Para efeito de maior agilização dos procedimentos de 

licitação e na forma facultada pela lei de regência, as licitantes interessadas que não enviarem 

representante legal para participar do ato público de abertura dos envelopes, poderão encaminhar 

declaração expressa de renúncia do prazo para interposição de recurso contra o resultado da 

habilitação ou inabilitação na fase preliminar, conforme modelo que constitui o Anexo X. 

 

 X – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO REFERENTE À 

FASE INICIAL DE HABILITAÇÃO 

 

10.1 - A Comissão Municipal Julgadora apreciará e julgará 

esta licitação em atos públicos, com estrita observância dos dispositivos da Lei Federal nº. 

8.666/93, com suas alterações posteriores, de cujos trabalhos e procedimentos adotados lavrar-se-

á ata circunstanciada, assinada por todos os presentes. 

 

10.2 - Na sessão pública, em data e horário designados 

neste edital, o representante legal da empresa licitante, para que possa em seu nome manifestar-

se, deverá apresentar à Comissão procuração com poderes específicos para receber intimações, 

interpor recursos administrativos ou renunciar ao direito de interpô-los, que será encartada nos 

autos do processo. 

 

                                                            10.3 - Depois de entregues e protocolados os envelopes nº. 

1 – documentação e nº. 2 – proposta, na sede da Prefeitura Municipal, não serão admitidas 

alegações de erro na cotação dos preços ou nas demais condições ofertadas, tampouco nos 

documentos de habilitação apresentados. 

 

                                                            10.4 – A abertura dos envelopes contendo os documentos 

de habilitação das empresas concorrentes e a sua apreciação por todos os prepostos ou 

representantes legais e membros da Comissão Municipal Julgadora, deverá ser formalizada 

mediante a rubrica de todos os documentos e envelopes, momento em que deverão ser 

apresentadas as ressalvas e impugnações pertinentes, para efeito de lavratura em ata 

circunstanciada. 
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                                                          10.5 – Em seguida, caso haja renúncia expressa do prazo de 

interposição de recurso contra o resultado da habilitação e inabilitação dos licitantes interessados, 

ou por manifestação verbal do representante ou preposto, que constará da ata dos trabalhos e 

assinada ao final da sessão, realizar-se-á a fase seguinte de abertura dos envelopes das propostas 

de preços, segundo os critérios definidos neste edital. 

 

                                                            10.6 – A empresa licitante declarada inabilitada ficará 

impedida de participar da fase seguinte da licitação, de abertura dos envelopes com as propostas, 

devendo ser devolvido fechado o envelope nº. 2, após o decurso do prazo de interposição de 

recurso ou logo de imediato, caso haja manifestação expressa de renúncia desse prazo recursal. 

 

                                                            10.7 – É facultada à Comissão Municipal Julgadora ou 

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originariamente. Depois de encerrada a fase de habilitação, não cabe 

desistência da proposta de preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Administração. 

 

XI – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

 

                                             11.1 – Far-se-á a abertura dos envelopes contendo as 

propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de 

recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou registrada na ata a renúncia do direito de 

recorrer, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

 

                                                            11.2 – Na sessão pública de abertura dos envelopes das 

propostas de preços, os membros da Comissão Municipal Julgadora realizarão os trabalhos de 

apreciação e julgamento, na qual verificarão sua conformidade com os requisitos do edital e com os 

preços correntes no mercado da construção civil, ou fixados por órgão oficial competente, os quais 
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deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, para efeito de promover a 

desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

 

                                                            11.3 – Será considerada vencedora a empresa licitante que 

apresentar o menor preço global, classificando-se as demais propostas de acordo com a ordem 

decrescente de preços globais ofertados, para efeito de eventual convocação, caso a primeira 

classificada não assine o termo de contrato ou não aceite ou retire o instrumento equivalente, no 

prazo e condições estabelecidos. 

 

                                                           11.4 – Serão desclassificadas as propostas de preços que 

não obedecerem às exigências deste edital e seus anexos, ou da legislação aplicável e, em especial, 

as que:- 

                                                           a) forem omissas ou imprecisas, bem como as que 

apresentarem irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento, ou basearem seus preços 

nos das outras empresas concorrentes, ou oferecerem reduções sobre as propostas mais 

vantajosas; 

                                                           b) apresentarem preços globais excessivos, ou seja, acima 

do valor global orçado pela Administração, ou manifestamente inexeqüíveis, assim consideradas as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores:- 

                                                             b.1) média aritmética dos valores globais das propostas 

superiores a 50% do valor global orçado pelo Município; ou, 

                                               b.2)  valor global orçado pelo Município. 

 

                                                            11.5 – Na hipótese de empate entre duas ou mais 

propostas, as empresas licitantes empatadas serão convocadas, através de publicação no Diário 

Oficial do Município, para a realização de desempate por sorteio, em sessão pública, em data e 

horário previamente fixados. 

 

                                                           11.6 – O julgamento das propostas de preços será objetivo, 

devendo a Comissão Municipal Julgadora realizá-lo em conformidade com o menor preço global, 

observados os critérios previamente estabelecidos neste edital e de acordo com os fatores 
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exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelas empresas licitantes e 

pelos órgãos de controle externo e interno. 

 

                                                           11.7 – No procedimento de abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços, facultar-se-á o completo exame da documentação apresentada, 

por todos os representantes ou prepostos devidamente credenciados, que a rubricarão juntamente 

com os membros da Comissão Municipal Julgadora. 

 

                                                      11.8 – Ultrapassada a fase inicial de habilitação das 

empresas concorrentes e aberto os envelopes das propostas de preços, não cabe desclassificá-las 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

 

                                                           11.9 – Na hipótese de inabilitação de todas as empresas 

participantes ou da desclassificação de todas as propostas de preços, a Comissão Municipal 

Julgadora poderá proceder consoante faculta o § 3º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93, 

fixando o prazo de 8 (oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas das causas da reprovação. 

 

                                                           11.10 – A autoridade superior, o Prefeito Municipal, por 

ocasião da deliberação dos atos de homologação e de adjudicação, poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observadas as 

disposições pertinentes do artigo 49, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

     XII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

                                                           12.1 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o 

presente edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº. 8.666/93, em sua 

atual redação, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA – SP 
CNPJ 45.094.232/0001-94 

Praça Padre João Nolte, 22, Centro – CEP 15210-000 

17 3811-9900 – prefeitura@novaaliança.sp.gov.br 

WWW.NOVAALIANÇA.SP.GOV.BR 

 

 

 

 

  

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração Municipal Julgadora decidir e 

responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

                                                           12.2 – O disposto no subitem anterior não prejudica a 

faculdade prevista no § 1º, do artigo 113, da Lei Federal nº. 8.666/93, de qualquer licitante, 

contratado ou pessoa física ou jurídica, poder representar ao Tribunal de Contas do Estado ou aos 

órgãos integrantes do sistema de controle interno, contra irregularidades na aplicação da legislação 

pertinente. 

 

                                                           12.3 – As empresas licitantes, sob pena de decadência ou 

de preclusão do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração Municipal, 

deverão fazê-lo até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, para 

efeito de apontarem as falhas ou irregularidades que poderiam viciar este edital, hipótese em que 

tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

                                                           12.4 – A impugnação apresentada tempestivamente pela 

empresa licitante sobre os termos do presente edital não a impedirá de participar da fase inicial de 

habilitação preliminar e das demais subsequentes, até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

 

XIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

                                                           13.1 – Eventuais recursos administrativos poderão ser 

interpostos através do protocolo geral da Prefeitura Municipal, mediante petição fundamentada, 

constando a identificação do sócio ou diretor, ou do representante legal ou preposto, 

acompanhado do documento respectivo (ato constitutivo em vigor ou procuração), observando, 

para esse efeito, as normas estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, em sua atual redação. 

 

                                                           13.2 – Cabe recurso administrativo pelas empresas 

licitantes dos atos da Administração Municipal e das decisões da Comissão Municipal Julgadora, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de intimação do ato ou da lavratura da ata da 
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sessão, nos casos de inabilitação e desclassificação próprias, ou habilitação e classificação das 

demais concorrentes, ou anulação ou revogação da presente licitação. 

 

                                                           13.3 – A intimação dos atos praticados poderá ser feita por 

comunicação direta aos interessados, lavrada em ata circunstanciada, desde que presentes os 

representantes legais ou prepostos de todas as empresas licitantes na sessão pública em que foi 

adotada a decisão, ou mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

                                                           13.4 – Interposto o recurso contra ato da Comissão 

Municipal Julgadora, as demais empresas licitantes serão comunicadas através de publicação no 

Diário Oficial do Município, para que possam impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

                                                           13.5 – Para efeito de contagem dos prazos legais de 

interposição de recurso, estes só se iniciam e vencem nos dias úteis, assim considerados aqueles 

em que houver expediente normal na Prefeitura Municipal de Nova Aliança, excluindo-se o do 

início e incluindo-se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

 

                                                           13.6 – Os recursos das decisões da Comissão Municipal 

Julgadora serão apresentados por escrito à autoridade superior, o Prefeito Municipal, por 

intermédio do Presidente daquele colegiado, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da data de lavratura da respectiva ata, ou, 

então, nesse mesmo prazo, deverá fazê-lo subir, devidamente informado, para que nova decisão 

seja proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 

pena de responsabilidade. 

 

                                                           13.7 – Os recursos interpostos pelas empresas licitantes, 

nos casos de habilitação ou inabilitação e de julgamento das propostas de preços, terão efeito 

suspensivo, podendo o Presidente da Comissão Municipal Julgadora, motivadamente e presentes 

razões de interesse público, atribuir a estes, eficácia suspensiva. 
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XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

                                                           14.1 – A recusa injustificada da empresa adjudicatária em 

assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, implicará no pagamento da multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor total da proposta adjudicada, bem como a aplicação de penalidade de suspensão temporária 

do direito de licitar com a Municipalidade e o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 

(dois) anos. 

 

                                                           14.2 – Pelo descumprimento, no todo ou em parte, dos 

termos, obrigações, condições e prazos estabelecidos neste edital, bem como, no instrumento 

contratual, poderá a Administração aplicar à empresa infratora as seguintes sanções:- 

                                                           a) advertência por escrito contra a empresa contratada 

para que dê cumprimento a qualquer obrigação contratualmente assumida e até então 

inadimplida; 

                                                           b) multa moratória de 0,25% sobre o valor da obrigação 

contratada, por dia corrido de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 

                                                           c) no caso de rescisão unilateral, por culpa da empresa 

contratada, qualquer que seja a infração cometida, multa correspondente a 15% (quinze por cento) 

do valor total do contrato; 

                                                          d) suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

                                                           e) declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com 

a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base na letra anterior. 

 

                                                           14.3 – As multas aplicadas conforme especificação deste 

edital, deverão ser pagas em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento do 
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documento de cobrança respectivo, sob pena de sujeitar-se à empresa infratora aos procedimentos 

judiciais cabíveis. 

 

                                                           14.4 – As sanções previstas no subitem 14.2, poderão ser 

aplicadas depois de facultado o exercício da prévia e ampla defesa da empresa infratora, dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, observadas as disposições pertinentes do artigo 87, § 2º, da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

 

                                                       XV – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

                                                            15.1 – Os pagamentos serão efetuados por etapas 

executadas, conforme cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste 

processo licitatório, cuja quitação ficará condicionada à liberação dos recursos em se tratando de 

convênio.  

 

                                                            15.2 – As medições serão apresentadas pela empresa 

contratada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido, cujo valor de cada parcela 

mensal guardará idêntica proporção ao volume de obras executadas no período, enquanto que a 

respectiva nota fiscal/fatura será emitida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após conferência e 

atestado de execução pelo órgão técnico de Engenharia Municipal. 

 

                                                            15.3 – O pagamento será processado e efetuado até o 15º 

(décimo quinto) dia do mês subsequente ao vencido, desde que aprovadas as medições e 

respectivas notas fiscais/faturas pela fiscalização municipal, cujo prazo poderá ser prorrogado caso 

ocorra atraso na liberação dos recursos financeiros das parcelas cumpridas, por força de convênio 

firmado pelo Município. 

 

                                                            15.4 – As medições não aprovadas pela fiscalização 

municipal serão devolvidas à empresa contratada, com as informações necessárias, que motivaram 

sua rejeição, que deverá providenciar as reparações, correções, remoções, reconstruções ou 

substituições, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto da contratação, inclusive, quanto à 
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qualidade dos materiais empregados, a fim de que ocorra sua reapresentação, dentro do prazo de 

3 (três) dias úteis. 

 

                                                            15.5 – A devolução das medições e da respectiva nota 

fiscal/fatura não aprovadas pela fiscalização municipal, em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a empresa contratada suspenda a execução das obras, sob a alegação de atraso dos 

pagamentos devidos pela Administração. 

                                                            
                                                            15.6 – Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento por 

parte da Administração, desde que por culpa exclusiva desta, o valor vencido e inadimplido será 

acrescido de atualização monetária pelo IPCA/IBGE, com o acréscimo de 0,5% (meio por cento) de 

juros moratórios ao mês, calculados “pro rata die”, a partir do dia seguinte ao do vencimento da 

obrigação contratual até a data do efetivo pagamento. 

 
                                                            15.7 – Fica expressamente estabelecido que a 

Administração não aporá aceite em duplicatas, triplicatas e/ou letras de câmbio, e que somente 

liquidará os títulos mediante regular tramitação e aprovação das medições a eles vinculados, 

conforme preconiza o artigo 63, da Lei Federal nº. 4.320/64, assim como, também, não aceitará 

nenhuma cobrança bancária, ou emissão de títulos. 

 
                                                            15.8 - No caso das obras não estarem de acordo com as 

especificações técnicas e demais exigências desta Prefeitura, a mesma reterá o respectivo 

pagamento até que sejam processadas as alterações e correções determinadas. Durante o período 

de retenção não correrão juros ou atualizações monetárias de qualquer natureza para efeito de 

pagamento. 

 

                                                            15.9 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada 

enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigação em virtude de penalidades ou 

inadimplência contratual.  

 

                                                            15.10 - O preço proposto permanecerá fixo e irreajustável 

pelo prazo de um ano, ficando ressalvada sua eventual revisão para restabelecer a relação que as 
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partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da contratante, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 

65, inciso II, letra “d”, da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores.  

 

      15.11 - O pagamento ao fornecedor será efetuado 

exclusivamente por crédito na conta corrente especificada pelo credor, exceto os que optarem pelo 

recebimento mediante expedição de boleto bancário/fatura. 

 

XVI – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

 

                                                            16.1 – Após sua conclusão, as obras serão recebidas, 

provisoriamente, pelo órgão técnico de Engenharia Municipal, responsável pelo seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, em até 

15 (quinze) dias, contados da data da comunicação escrita por parte da empresa contratada, que 

deverão permanecer sob observação pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

 

                                                           16.2 – As obras serão recebidas definitivamente, por 

servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

devidamente assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação e de vistoria, de 30 

(trinta) dias, para efeito de comprovação da adequação do objeto da licitação aos termos 

contratuais. 

 

                                                     XVII – DO CONTRATO E DA GARANTIA 

 

                                                           17.1 - As obrigações decorrentes da presente Concorrência  

constarão do termo do respectivo contrato, cuja minuta padrão é parte integrante do presente 

edital (Anexo XI), a ser firmado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da 

notificação da Prefeitura, sob pena de convocação dos licitantes remanescentes, observada a 

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado. 
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                                                           17.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura. 

 

      17.3 - A licitante a ser contratada prestará garantia ao 

contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, que lhe será 

devolvida mediante solicitação por escrito, após a completa execução do contrato e entrega do 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, descontado, se for o caso, o valor das multas 

porventura aplicadas. 

 

                                                            17.4 - A garantia deverá ser apresentada, nos termos do § 

1º, do artigo 56, da Lei nº 8.666/93, por uma das seguintes modalidades:- 

                                                            a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

                                                            b) Seguro-Garantia; 

                                                            c) Fiança Bancária. 

                                                            

XVIII - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

                                                            18.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta 

licitação correrão por conta de dotação própria constante do orçamento vigente do Executivo, a 

saber:-  

 

                                                            02.09.01/12.361.0011.2037.0000/4.4.90.51.00 

 

  XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

                                                           19.1 – Por conveniência administrativa ou interesse público 

devidamente justificado, a Administração Municipal poderá, em qualquer fase desta licitação, 

revogá-la ou anulá-la sem que assista aos participantes, o direito de reclamação ou pedido de 

indenização. 
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                                                           19.2 – A licitante contratada fica obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto 

do contrato, a critério exclusivo da Administração, observado o limite de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial e atualizado do contrato. 

 

                                                          19.3 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os 

limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre as partes, sendo que eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de 

termo de aditamento ao presente contrato. 

 

                                                           19.4 – A empresa a ser contratada responderá pelos danos 

causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução das obras e serviços pelo órgão técnico de Engenharia Municipal.  

 

                                                           19.5 – A apresentação dos envelopes e documentos de 

habilitação e de propostas de preços implica a aceitação irrestrita pelas empresas licitantes de 

todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos, sendo estas responsáveis 

pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados na licitação. 

 

                                                           19.6 - O Licitante que tiver dúvidas sobre os aspectos 

técnicos ou sobre os procedimentos adotados na presente Licitação, deverá formular consulta por 

escrito e enviá-la ao endereço constante da parte preambular deste edital. Serão respondidas, 

também por escrito, as questões recebidas pela Comissão Municipal Julgadora, até 04 (quatro) dias 

antes da data fixada para abertura do certame, e cópia das respostas, sem identificação do 

consulente, será enviada a todos os adquirentes do Edital. 

 

                                                           19.7 - Não sendo formuladas consultas ou pedidos de 

esclarecimentos, os elementos fornecidos serão considerados suficientemente claros e precisos 
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para permitir a apresentação das propostas, não cabendo aos licitantes direito a qualquer 

reclamação posterior.  

 

                                                           19.8 - O edital e seus anexos poderão ser adquiridos 

exclusivamente no endereço eletrônico: www.novaalianca.sp.gov.br, mediante cadastro. 

 

                                                           19.9 – Os casos omissos e eventuais dúvidas sobre as 

normas e condições deste edital serão resolvidos pela Comissão Municipal Julgadora, enquanto que 

os interessados poderão obter maiores esclarecimentos na sede da Prefeitura Municipal, localizada 

na Praça Padre João Nolte, nº 22 – Centro, CEP 15.210-000, na cidade de Nova Aliança, Estado de 

São Paulo. 

 

      19.10 - Será realizado na sessão pública consulta ao 

cadastro de pessoas físicas e jurídicas impedidas de contratar com o Poder Público. 

 

     19.11 - Havendo participação no certame de 

microempresas e/ou empresas de pequeno porte, a Comissão Julgadora de Licitações observará, no 

que couber, as disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 

2006. 

 

     19.12 - Todo e quaisquer documentos relativos ao presente 

certame, inclusive impugnações e demais recursos, poderão ser remetidos via correio eletrônico 

licitacao.pmna@gmail.com, via postal ou presencialmente. 

 

19.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta 

licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Forro da Comarca de 

Potirendaba, Estado de São Paulo. 

 

                                    XX – DOS ANEXOS 

 

http://www.novaalianca.sp.gov.br/
mailto:licitacao.pmna@gmail.com
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                                                           20.1 - Constituem anexos do presente edital, dele fazendo 

parte integrante, independentemente de transcrição:- 

I - Projeto Básico; 

II - Memorial Descritivo;  

III - Planilha Orçamentária; 

 IV- Cronograma Físico Financeiro; 

V - Declaração que não emprega menor; 

 VI - Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

 VII - Termo de Vistoria; 

 VIII - Modelo de proposta; 

 IX - Termo de Renuncia; 

 X - Minuta do contrato Administrativo. 

 

                                                           E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 

possa alegar ignorância, será providenciada a publicação resumida deste edital no Diário Oficial do 

Estado,  no Diário Oficial do Município, assim como por afixação nos locais de costume, nos termos 

dos incisos II e III, do artigo 21, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores, para 

que produza todos os efeitos legais.   

 

 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 28 de Abril de 2022. 

 

 

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - Projeto Básico 

https://drive.google.com/drive/folders/1yP1_EH0M3Oph-IHOI0pyJDgjC82UlMLW?usp=sharing 

 

ANEXO II - Memorial Descritivo 

https://drive.google.com/drive/folders/1yP1_EH0M3Oph-IHOI0pyJDgjC82UlMLW?usp=sharing 

 

 ANEXO III - Planilha Orçamentária 

https://drive.google.com/drive/folders/1yP1_EH0M3Oph-IHOI0pyJDgjC82UlMLW?usp=sharing 

 

 

ANEXO IV - Cronograma Físico Financeiro 

https://drive.google.com/drive/folders/1yP1_EH0M3Oph-IHOI0pyJDgjC82UlMLW?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1yP1_EH0M3Oph-IHOI0pyJDgjC82UlMLW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yP1_EH0M3Oph-IHOI0pyJDgjC82UlMLW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yP1_EH0M3Oph-IHOI0pyJDgjC82UlMLW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yP1_EH0M3Oph-IHOI0pyJDgjC82UlMLW?usp=sharing
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

 

(Nome da Empresa) ..................................................................................................... inscrita no CNPJ 

nº. .................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

..................................... ..........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

................................. e do CPF nº. ..........................................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

(Ressalva: empregar menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, se for o caso). 

 

(local e data). 

 

(identificação e assinatura do representante legal). 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

 

 

(Nome da Empresa)....................................................................................................., inscrita no CNPJ 

sob nº. .............................................., sediada em ........................................................, DECLARA, sob 

as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(local e data). 

__________________________________________ 

(identificação e assinatura do representante legal). 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE VISTORIA 

(OPCIONAL) 

 

(local),....... de ............................. de 2022. 

 

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do edital da Concorrência nº. 1/2022, tendo por objeto 

a Contratação de empresa de serviços de obras e engenharia para Construção de Creche + Pré 

Escola no Município de Nova Aliança, Estado de São Paulo, firmado nos termos do Processo Nº 

SEDUC – PRC-2022-00020-DM, celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Educação e o Município de Nova Aliança, de acordo com as condições e especificações constantes 

neste Edital, bem como seus Anexos, que a Empresa .................................................................... 

visitou, na data de ___/____/2022, os locais das obras. 

 

Nessa visita a empresa por meio de seu responsável técnico, o (a) Sr. (a)....................... CREA 

nº...................................tomou ciência da localização e de suas peculiaridades, referente às obras 

realizadas. 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa licitante 

Endereço da empresa: 

Telefone: 

Celular: 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante da Prefeitura 

(nome e cargo) 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Concorrência nº. 1/2022 

Objeto:- Contratação de empresa de serviços de obras e engenharia para Construção de Creche + 

Pré Escola no Município de Nova Aliança, Estado de São Paulo, firmado nos termos do Processo Nº 

SEDUC – PRC-2022-00020-DM, celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Educação e o Município de Nova Aliança, de acordo com as condições e especificações constantes 

neste Edital, bem como seus Anexos. 

 

Prezados Senhores:- 

Nosso preço global para a execução das obras em referência é de R$ 

_________________(_____________), de composto conforme planilha de quantitativos e preços 

unitários anexa, e será executada inteiramente de acordo com os projetos, memoriais descritivos e 

demais especificações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Nova Aliança. 

 

DECLARAÇÕES 

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as 

exigências constantes do respectivo ato convocatório, incluindo seus anexos. 

2. Declaramos que entregaremos a obra pronta e acabada dentro do prazo de 10 (dez) meses. 

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes aos cronogramas físico e financeiro, 

prazos, medições e pagamentos parciais. 

4. Declaramos que o preço global da proposta compreende todas as despesas relativas à completa 

execução dos serviços projetados e especificados, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, 

equipamentos, ferramentas, assistência técnica e administração. 

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

(local e data). 

(identificação e assinatura do representante legal). 
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ANEXO IX 

(Uso Facultativo) 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

(Nome da Empresa)...................................................................................................., inscrita no CNPJ 

sob nº. .............................................., sediada em ........................................................, pelo presente 

termo renuncia expressamente ao prazo recursal de que trata o artigo 109, inciso I, letra “a”, da Lei 

nº. 8.666/93, concordando com a imediata abertura dos envelopes nº. 02, contendo as propostas 

de preços. 

 

 

(local e data). 

 

(identificação e assinatura do representante legal). 
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ANEXO X 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA E A 

EMPRESA _____________________________, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE – 

07 SALAS NO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA, ESTADO DE SÃO PAULO, FIRMADO NOS TERMOS DO 

PROCESSO Nº SEDUC – PRC-2022-00020-DM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR 

MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E O MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA, DE ACORDO COM AS 

CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES NESTE EDITAL, BEM COMO SEUS ANEXOS. 

 
Aos ............ dias do mês de .......................... de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVAALIANÇA, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.094.232/0001-94, neste ato 

representada por seu Prefeito, Sr. JURANDIR BAROBSA DE MORAIS, brasileiro, residente nesta 

cidade de Nova Aliança (SP), CPF nº. ..................... e RG nº. .........................,no uso de suas 

atribuições, neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

....................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. .............................., com sede na cidade de 

............., Estado de ............., neste ato representada pelo Sr.(a) ............................................, 

portador da carteira de identidade nº. ........................ e do CPF/MF nº. ......................, denominada 

simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da CONCORRÊNCIA Nº. 1/2022, do tipo 

menor preço e sob o regime de empreitada por preço global, resolvem celebrar o presente 

contrato, nos termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, 

mediante as seguintes cláusulas e condições:- 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de 

empresa de serviços de obras e engenharia para Construção de Creche Padrão FDE – 07 Salas no 

Município de Nova Aliança, Estado de São Paulo, firmado nos termos do Processo Nº SEDUC – PRC-

2022-00020-DM, celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, e o 
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Município de Nova Aliança, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital, bem 

como seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

                                                              2.1 - O objeto do presente contrato será executado sob o regime 

de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global. 

 

                                                              2.2 - A Contratada, como única e exclusiva responsável pela 

execução das obras objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os 

danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, 

no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante ou 

a terceiros. 

 

                                                              2.3 - À Contratada caberá as despesas peculiares às empreitadas 

globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, 

inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 

fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, 

por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por lei forem e se tornarem 

exigíveis. 

 

                                                              2. 4 - Por se tratar de empreitada por preço global, os preços 

contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período 

estabelecido, estando incluídos nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo 

anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A inadimplência da Contratada com referência 

aos mesmos não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato. 

 

                                                              2.5 - A Administração da obra deverá ser realizada por 01 (um) 

engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período, e 01 (um) Encarregado 

Geral, devendo este prestar serviços em período integral. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

                                                           3.1 - Pela execução do objeto do presente instrumento, a 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$.........(......................................). 

 

3.2 - Os pagamentos serão efetuados por etapas executadas, 

conforme cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo 

licitatório, cuja quitação ficará condicionada à liberação dos recursos quando se tratar de convênio.  

 

3.3 – As medições serão apresentadas pela CONTRATADA, até o 

5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, cujo valor de cada parcela mensal guardará 

idêntica proporção ao volume de obras e serviços executados no período, enquanto que a 

respectiva nota fiscal/fatura será emitida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após conferência e 

atestado de execução pelo órgão técnico de Engenharia Municipal. 

 

 3.4 – O pagamento será processado e efetuado até o 15º 

(décimo quinto) dia do mês subsequente ao vencido, desde que aprovadas às medições e 

respectivas notas fiscais/faturas pela fiscalização municipal, cujo prazo poderá ser prorrogado caso 

ocorra atraso na liberação dos recursos financeiros das parcelas cumpridas.  

 

  3.5 – As medições não aprovadas pela fiscalização municipal 

serão devolvidas à contratada, com as informações necessárias, que motivaram sua rejeição, que 

deverá providenciar as reparações, correções, remoções, reconstruções ou substituições, às suas 

expensas, no total ou em parte, do objeto da contratação, inclusive, quanto à qualidade dos 

materiais empregados, a fim de que ocorra sua reapresentação, dentro do prazo de 3 (três) dias 

úteis. 

 

 3.6 – A devolução das medições e da respectiva nota 

fiscal/fatura não aprovadas pela fiscalização municipal em hipótese alguma servirá de pretexto para 

que a CONTRATADA suspenda a execução das obras e serviços, sob a alegação de atraso dos 

pagamentos devidos pela Administração. 
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 3.7 – Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento por parte da 

Administração, desde que por culpa exclusiva desta, o valor vencido e inadimplido será acrescido 

de atualização monetária pelo IPCA/IBGE, com o acréscimo de 0,5% (meio por cento) de juros 

moratórios ao mês, calculados “pro rata die”, a partir do dia seguinte ao do vencimento da 

obrigação contratual até a data do efetivo pagamento. 

 

 3.8 – Fica expressamente estabelecido que a CONTRATANTE 

não aporá aceite em duplicatas, triplicatas e/ou letras de câmbio, e que somente liquidará os títulos 

mediante regular tramitação e aprovação das medições a eles vinculados, conforme preconiza o 

artigo 63, da Lei Federal nº. 4.320/64, assim como, também, não aceitará nenhuma cobrança 

bancária, ou emissão de títulos. 

 

                                                                3.9 - No caso das obras não estarem de acordo com as 

especificações técnicas e demais exigências da Prefeitura, a mesma reterá o respectivo pagamento 

até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas. Durante o período de 

retenção não correrão juros ou atualizações monetárias de qualquer natureza para efeito de 

pagamento. 

 

                                                                  3.10 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA 

enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigação em virtude de penalidades ou 

inadimplência contratual, não se admitindo em nenhuma hipótese o pagamento de materiais 

entregues na obra. 

 

                                                                    3.11 - O preço proposto permanecerá fixo e irreajustável pelo 

prazo de um ano, ficando ressalvada sua eventual revisão para restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 

65, inciso II, letra “d”, da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores. 
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3.12 - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) 

somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança 

bancária. 

 

                                                                 3.13 - A contratada deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) 

/ Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta 

corrente, o nome do Banco e a respectiva agência. 

 

                                                               3.14 - O Departamento responsável pela fiscalização da 

Contratante somente atestará a execução das obras e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para 

pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas e cumpridas 

eventuais pendências. 

 

                                                                   3.15 - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou 

circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará 

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento 

fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

                                                                   3.16 - Para efeito de pagamento das etapas de serviços 

executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos 

procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários, 

além dos pagamentos devidos a título de ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

 

CLÁUSULA QUARTA – CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

                                                                    4.1 - O preço inicialmente cotado é fixo e irreajustável, 

podendo, para manter o equilíbrio contratual, ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja 

motivo relevante, tal como variação substancial do custo para o objeto, devidamente justificado e 

demonstrado pela Contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
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                                                               5.1 - Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento por parte da 

Administração, desde que por culpa exclusiva desta, o valor vencido e inadimplido será acrescido 

de atualização monetária pelo IPCA/IBGE, com o acréscimo de 0,5% (meio por cento) de juros 

moratórios ao mês, calculados “pro rata die”, a partir do dia seguinte ao do vencimento da 

obrigação contratual até a data do efetivo pagamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZOS DE INÍCIO, CONCLUSÃO E ENTREGA 

                                                                   6.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) 

meses iniciando-se a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado no interesse da 

Administração, na forma facultada pela Lei nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

6.2 – O objeto deverá ser executado conforme o prazo 

previsto no cronograma físico-financeiro. 

 

                                                            6.3 – As obras serão recebidas pela Contratante, nos termos 

do artigo 73, I, da Lei nº. 8.666/93: 

 

                                                            6.3.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

                                                            6.3.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº. 8.666/93. 

 
                                                            6.4 - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo 
e livre de entulhos. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

                                                            7.1 - Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada 

perante a Contratante ou terceiros, as obras estarão sujeitas a mais ampla e irrestrita fiscalização, a 
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qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A Contratante exercerá a fiscalização da 

obra por meio do seu Departamento de Engenharia, bem como auxiliares que se fizerem 

necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar 

empresa especializada, para auxiliar nesta atividade. 

 

                                                            7.2 - A fiscalização da Contratante solucionará todos os 

impasses quanto à substituição ou não de materiais e serviços, no todo ou em parte irrecuperáveis, 

ficando a seu cargo os critérios para tal. 

 

                                                            7.3 - A Contratada facilitará o acesso da fiscalização da 

Contratante a todas as dependências da obra. 

 

                                                            7.4 - À fiscalização da Contratante fica assegurado o direito 

de:- 

                                                            7.4.1 - exigir o cumprimento de todos os itens e subitens 

dos projetos; 

                                                            7.4.2 - rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou 

material de qualidade inferior ou diferente ao especificado nos projetos, estipulando prazo para a 

sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA; 

                                                            7.4.3 - Decidir sobre as divergências dos projetos e 

especificações, motivando a escolha tomada. 

 

                                                            7.5 - A presença da fiscalização da Contratante na obra não 

diminuirá a responsabilidade da Contratada. 

 

                                                             7.6 - A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a 

transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos 

ou quaisquer outros. 
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CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

                                                            8.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do 

presente CONTRATO no exercício de 2022 correrão à conta do orçamento da Contratante, 

obedecida a seguinte classificação:- 

02.09.01/12.361.0011.2037.0000/4.4.90.51.00 

 

                                                            8.2 - A Administração Municipal deverá consignar, nas leis 

orçamentárias anuais dos exercícios subsequentes, os respectivos créditos orçamentários 

necessários e suficientes para assegurar o fiel cumprimento das despesas decorrentes da execução 

total do objeto licitado. 

 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA CONTRATUAL 

                                                            9.1 - A Contratada prestará garantia ao contrato em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, que lhe será devolvida mediante 

solicitação por escrito, após a completa execução do contrato e entrega do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura 

aplicadas. 

 

                                                            9.2 - A garantia deverá ser apresentada por uma das 

seguintes modalidades:- 

                                                            a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

                                                            b) Seguro-Garantia; 

                                                            c) Fiança Bancária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

                                                            10.1 – Constituem obrigações da Contratante:- 

                                                            a) dar condições para a Contratada executar o objeto do 

contrato de acordo com os projetos, memoriais e demais condições estabelecidas; 

                                                            b) exercer a fiscalização dos serviços por meio de seu 

Departamento de Engenharia ou terceiros para esse fim credenciados; 
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                                                            c) receber e conferir o objeto do contrato, consoante as 

disposições estabelecidas; 

                                                            d) efetuar os pagamentos na forma convencionada; 

                                                           e) permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham 

acesso aos locais de execução dos serviços; 

                                                           f) notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de 

eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com 

total ônus à CONTRATADA; 

                                                           g) fornecer atestados de capacidade técnica quando 

solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais; 

                                                            h) fornecer à CONTRATADA os Projetos, Memoriais, 

Planilhas, Cronogramas, através de arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, 

necessários ao cumprimento do objeto contratado. 

 

                                                            10.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não altera 

ou diminui a responsabilidade da Contratada na execução do objeto, nem dos custos inerentes ao 

refazimento das obras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

11.1 - Constituem obrigações da Contratada:- 

                                                            a) executar fielmente as obras e os serviços, 

compreendendo o fornecimento dos materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as 

especificações técnicas constantes dos Projetos e Memoriais elaborados, e demais termos 

prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO; 

                                                            b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
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                                                           c) providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as 

anotações da fiscalização da Contratante e do Responsável Técnico da Contratada, no tocante ao 

andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de 

prazo para sua correção; 

                                                            d) promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou 

Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o 

caso, bem como as providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da 

obra; 

                                                            e) possuir corpo técnico qualificado em conformidade com 

o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas no processo 

licitatório e ao qual este CONTRATO se vincula; 

                                                            f) manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a presente contratação; 

                                                             g) manter a equipe executora dos serviços 

convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá; 

                                                            h) propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos 

locais onde se realizarão ou estão sendo realizadas as obras, para verificação do efetivo 

cumprimento das condições pactuadas; 

                                                            i) fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos 

de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade 

com as normas de segurança vigentes, seguindo as recomendações expressas na legislação 

pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho; 

                                                            j) executar limpeza geral, ao final da execução das obras, 

devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso; 

                                                            k) obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na 

aplicação dos materiais industrializados e dos materiais de emprego especial, cabendo à 

CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má 

aplicação; 
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                                                            l) proceder à substituição, em até 24 horas a partir da 

comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da Contratante 

como inadequados para a execução dos serviços; 

                                                            m) entregar o local objeto do contrato sem instalações 

provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir sua utilização 

imediata. A Contratada deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Contratante, a conclusão das 

obras, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as 

superfícies deverão estar impecavelmente limpas; 

                                                            n) recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e 

deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

                                                            12.1 - Pelo descumprimento, no todo ou em parte, dos 

termos, obrigações, condições e prazos estabelecidos neste edital, bem como no instrumento 

contratual, poderá a Administração aplicar à empresa infratora as seguintes sanções:- 

 

                                                            a) advertência por escrito contra a empresa contratada para 

que dê cumprimento a qualquer obrigação contratualmente assumida e então inadimplida; 

                                                            b) multa moratória de 0,25% sobre o valor da obrigação 

contratada, por dia corrido de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento) da obrigação 

contratada; 

                                                            c) no caso de rescisão unilateral, por culpa da empresa 

contratada, qualquer que seja a infração cometida, multa correspondente a 15% (quinze por cento) 

do valor total do contrato; 

                                                            d) suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois anos); 

                                                            e) declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com 

a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir a 
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Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base na letra anterior. 

 

                                                            12.2 – As multas aplicadas conforme especificação deste 

edital deverão ser pagas em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento do 

documento de cobrança respectivo, sob pena de sujeitar-se a empresa infratora aos procedimentos 

judiciais cabíveis. 

 

                                                            12.3 – As sanções previstas no subitem 12.1, poderão ser 

aplicadas depois de facultado o exercício da prévia e ampla defesa da empresa infratora, dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, observadas as disposições pertinentes do artigo 87, § 2º, da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

 

                                                            12.4 - No caso de a Contratada ser credora de valor 

suficiente ao abatimento da dívida, a Contratante poderá proceder ao desconto da multa devida na 

proporção do crédito. 

 

                                                            12.5 - Se a multa aplicada for superior ao total dos 

pagamentos eventualmente devidos, a Contratada responderá pela sua diferença, podendo esta 

ser cobrada judicialmente. 

 

                                                            12.6 - As multas não têm caráter indenizatório e seu 

pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil 

decorrente das infrações cometidas junto à Contratante, inclusive com a possibilidade de exigência 

indenizatória de perdas e danos. 

 

                                                            12.7 - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, 

até o limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de 

serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados 

pela empresa subcontratada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISAO 

                                                            13.1 - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a 

sua rescisão, com as conseqüências contratuais, na forma prevista nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº. 

8.666/93.  

 
                                                            13.2 - Nos casos de rescisão, a Contratada receberá o 

pagamento pelas obras e serviços executados e devidamente medidos pela Contratante até a data 

da rescisão. 

 

                                                            13.3 - Ocorrendo a rescisão, a Contratante poderá 

promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

 

                                                             13.4 - A CONTRATADA reconhece o direito da 

Administração nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO 

                                                           14.1 - Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA Nº. 1/2022, seus anexos e à proposta de preços apresentada pela Contratada para 

o referido processo licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

                                                           15.1 - O presente instrumento de CONTRATO poderá ser 

alterado, com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos no artigo 65, seus incisos e 

parágrafos da Lei nº. 8.666/93. 

 

                                                            15.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do 

presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA – SP 
CNPJ 45.094.232/0001-94 

Praça Padre João Nolte, 22, Centro – CEP 15210-000 

17 3811-9900 – prefeitura@novaaliança.sp.gov.br 

WWW.NOVAALIANÇA.SP.GOV.BR 

 

 

 

 

  

                                                            16.1 - Este Contrato regula-se pela Lei nº. 8.666/93, pelas 

suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da 

teoria geral de contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

                                                             17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Potirendaba – SP, 

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia 

expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

                                                             

      E por estarem assim, justos e contratados, firmam o 

presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 

assinadas. 

 

____________________________________________ 
MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA 
JURANDIR BARBOSA DE MORAIS 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 
 

_____________________________________________ 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

(representante legal) 
CONTRATADA 

 
Testemunhas:- 
 
 
________________________________ 
Nome: 
RG.: 
 
________________________________ 
Nome: 
RG.: 
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