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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

CONVITE N.º 04/17  

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 

PROCESSO N.º 9.673/2017  

 

Razão Social: 

 
____________________________________________________________________________________________________________
___________ 

CNPJ nº: ______________________________ 

Endereço: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail: _______________________________________ 

Cidade: _________________________ Estado: ______ Telefone: _____________ Fax: ____________ 

Pessoa para contato: _______________________________ 

 

                             Recebemos, através de acesso a página www.bauru.sp.gov.br nesta data, cópia do edital da licitação acima 
identificada. 

 

    Local:  _________________, _____ de __________________de 2017. 

 

                                                         _______________________________ 

                                                                             Assinatura 

 

 

Senhor licitante, 

 

     Visando a comunicação futura entre esta divisão e a sua empresa, solicito que Vossa Senhoria 
preencha o recibo de entrega do edital e remeta a Divisão de Licitação por meio e-mail:  mariasoares@bauru.sp.gov.br c/c 
bauruspam@bauru.sp.gov.br . 

 

     A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitação da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Bauru, 03 de maio de 2017. 

 

 

_____________________________________________________ 

JOSE ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR 

Diretor da Divisão de Licitações 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/
mailto:mariasoares@bauru.sp.gov.br
mailto:bauruspam@bauru.sp.gov.br
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PREÂMBULO 

 

Edital de Licitação n.º 147/17 

 

Processo n.º 9.673/2017 

Convite n.º 04/17 

Setores Interessados: Secretaria Municipal da Administração 

 

 

O Município de Bauru, através da Secretaria Municipal de Administração, por sua Divisão de Licitação, torna público, a quem possa 
interessar que fará realizar licitação pública, na modalidade de Convite - Tipo Menor Preço Global - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME, MEI E EPP regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 e as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, 9.854/99, e demais 
legislações pertinentes.  

Para ser admitido no presente Convite, na condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar na Divisão de Licitação, sito na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - na cidade de Bauru, estado de São Paulo, até às 10h30min do dia 31 (trinta e um) de maio de 
2017, os envelopes a que se refere o item VI do Edital.  

A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 10h30min do dia 31 (trinta e 
um) de maio de, na sala de reunião da  Secretaria Municipal da Administração, sito na  Praça das Cerejeiras, 1-59 – Vila Noemy - 2º 
andar – Sala 2. 

O edital de licitação poderá ser obtido até o dia 30 (trinta) de maio de 2017, junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras,  
localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59  - 2º andar – Vila Noemy ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do 
presente.  

 

Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta das reservas de verba: SERVIÇOS – FICHA Nº 73 – 3.3.90.39.00 – 
04.122.0003.2004 da Secretaria Municipal da Administração. 

 

I - OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. O presente Convite tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LAVANDERIA,  PARA LAVAGEM NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 3.000 (TRÊS MIL) UNIDADES DE COLETES DE MALHA 
ESPORTIVA, melhor descrito nos anexos I e X deste edital. 

1.2 A vigência do contrato será de 12(doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado no caso haja interesse das 
partes. 

 

II – DDAA  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  EE  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  VVEENNCCEEDDOORRAA  

2.1. A Licitante Vencedora prestará os Serviços de Lavagem dos coletes do Departamento  de Recursos Humanos, que solicitará por 
escrito a licitante vencedora, a prestação dos serviços; devendo ser retirados e devolvidos no prazo de até 03(três) dias, na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy – Bauru/SP, CEP 17014-900.  

2.2. Os serviços, quando do recolhimento e devolução das roupas, deverão ser executados em horários que não interfiram no bom 
andamento da rotina de funcionamento do Departamento De Recursos Humanos.;  

2.3. A Licitante Vencedora será responsável pela guarda e conservação das roupas que estiverem em sua posse, sempre de acordo com 
as normas técnicas vigentes, devendo todo o processo de recolhimento e de entrega ser acompanhado por responsável do Departamento 
de Recursos Humanos, e responsável da empresa, bem como garantindo a mesma quantidade de saída e entrada dos coletes 
(sujos/limpas); 

2.4. A Licitante Vencedora será responsável pela falta, reparação ou substituição do colete que apresentar problemas provocados pelo 
desgaste decorrente da deficiência no processo de lavação; 

2.5. Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive os produtos sabão, amaciante,  equipamentos e manutenção dos mesmos, e 
à execução dos trabalhos, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução do contrato, ficarão 
exclusivamente a cargo da Licitante Vencedora.  

2.6. A Licitante Vencedora deverá responsabilizar-se pela mão de obra, os saneantes domissanitários, os materiais e os equipamentos 
necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza; 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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2.7. A Licitante Vencedora deverá observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, materiais e dos equipamentos, 
objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação dos serviços; 

2.8.  A Licitante Vencedora deverá empregar na realização dos serviços, materiais de primeira qualidade;  

2.9. A Licitante Vencedora deverá possuir Máquina de Lavar (Lavadora) com 01 (um) dosador automático para evitar desgastes do colete;  

2.10. Os empregados da Licitante Vencedora não poderão ter, nem terão quaisquer vínculos empregatícios com a Prefeitura Municipal de 
Bauru; 

 

III - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

3.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1)   Na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Município, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir o contrato, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 

  b.(1)  Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Município, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

IV - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Serão considerados em condições de participação os interessados atuantes no ramo do objeto desta licitação, cadastrados ou não, 
convidados, bem como os demais cadastrados que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas.  

a) Ter previsto no objeto ou objetivo social, atividade pertinente com O OBJETO DA LICITAÇÃO que for participar; 

4.2. Todos os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

4.2.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93) 

a) Certificado de Registro Comercial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG. 

b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de inexistência de Contrato 
consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, em se tratando de Sociedades Empresariais, no caso de 
Sociedade por Ações, acompanhado da ata arquivada da assembléia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades 
Simples, acompanhado das alterações. O contrato social deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 10406/2002 (Código Civil) 
e, em se tratando de ME ou EPP, também deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 123/06; 

c) 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.  

 

4.2.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal n.º 8666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União (CND) ou Certidão Positiva de 
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União (CPD); 

d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa  de débito, referente ao ICMS, com a Fazenda 
Estadual;  

e) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário com a Fazenda Municipal. 

f) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os efeitos negativos. (site 
http://www.tst.jus.br/certidao). 

        4.2.2.1. As Licitantes, que se enquadrarem na categoria de microempresa, microempreendedor individual, empresa de 
pequeno porte ou miocroempreendedor individual deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer 
restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do art. 43 da Lei Complementar 123/06 alterada pela 
Leis Complementares 128/08 e 147/14; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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4.2.2.2. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno porte ou miocroempreendedor 
individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da 
Lei Complementar 123/06 alterada pelas Leis Complementares 128/08 e 147/14; 

4.2.2.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sacões previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem da classificação, para a celebração do contrato ou revogar a licitação; 

4.3. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão emissor, serão consideradas 
válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 

 

 

4.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA (art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93) 

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

   a.1) As empresas que estejam em recuperação, deverão entregar na fase de habilitação o Plano de Recuperação já 
homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 
econômico-financeira estabelecidos no edital, de acordo com a Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

   a.2) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva para recuperação judicial, deve o licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial em vigor.  

 

4.3. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando que não possui sucursal, 
e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do Município de Bauru, conforme determina o art. 1º, § 1º da Lei 
Municipal n. º 5.305 de 28 de novembro de 2005.  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurado a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (Anexo V); 

c) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º, da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1.999 (Anexo III); 

4.4. A comprovação de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte far-se-á mediante a apresentação de 
certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/07 do DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI ou outro documento idôneo. 

4.5. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma 
filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora do 
lote, o contrato será celebrado e executado com a sede que apresentou a documentação; 

4.5.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, 
deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos (referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
econômico-financeira e técnica); 
4.6. A documentação deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por 
publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado por servidor da Administração, mediante a apresentação do respectivo original. 
Caso a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita se for original, se for cópia deverá também ser autenticada; 
 

4.7. Substituição de documentos: 

4.7.1. Fica isento da apresentação das documentações relacionadas nos subitens 4.2.1  e 4.2.2., o licitante que apresentar o 
Certificado de Registro Cadastral - C.R.C., emitido pela Prefeitura Municipal de Bauru, com atualização dos documentos constantes no 
cadastro na data de abertura do envelope documentação, dando conta da obediência das exigências do art. 27 c/c o art. 37 da Lei Federal 
8666/93, A relação de documentos encontra-se na Divisão de Licitação e no site  www.bauru.sp.gov.br. 

4.7.2. Os interessados que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral a que se refere o item anterior poderão 
apresentar, até 03 (três) dias antes da data prevista para entrega das propostas, toda a documentação necessária à obtenção do 
cadastramento constante nos arts. 27 a 31 da Lei  Federal n.º 8666/93 c/c com os arts. 32 e 35 da legislação mencionada conforme 
determina o arts. 22, § 3º; do mesmo diploma legal. A relação de documentos encontra-se na Divisão de Licitação e no site  
www.bauru.sp.gov.br. 

http://www.bauru.sp.gov.br/
http://www.bauru.sp.gov.br/
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V - DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Somente poderão participar deste Convite, as empresas enquadradas como ME, MEI e EPP que atenderem todas as 
exigências deste edital e estejam com conformidade com os termos do art. 3º, I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, enquadradas como Microempresas, Microempreendedor Individual 
ou Empresas de Pequeno Porte, sendo assim, CONVITE  EXCLUSIVO. 

5.2. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 

               5.2.1. Não estejam enquadradas como ME, MEI  ou EPP. 

               5.2.2. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração de acordo com os art. 87, III da Lei 8.666/93 ou art. 7º, caput da Lei 10.520/2002. 

5.2.3. Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal; 

5.2.4. Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com subcontratação ou formas 
assemelhadas; 

5.2.5. Sejam, isoladamente ou em consórcio, responsáveis pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; 

5.2.6. Sejam Servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

5.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de responsabilidade administrativa e penal 
cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

VI - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1. Para participar do presente Convite na condição de licitante, deverá o interessado entregar, na Divisão de Licitação, sito na Praça 
das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy, no dia, local e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, os envelopes com a documentação e 
proposta comercial, na forma que segue: 

6.2. Envelope n. º 01 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”. 

 6.2.1. A documentação para habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, rubricado no fecho, contendo 
em destaque a palavra  “DOCUMENTAÇÃO” e com a identificação da empresa ou pessoa física, a menção ao número da presente 
licitação e do respectivo processo, e conterá os documentos exigidos no item 4.2, da cláusula  IV, que serão aceitos no original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado por servidor 
da Administração, mediante a apresentação do respectivo original. Caso a documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita 
se for original, se for cópia deverá também ser autenticada.  

6.3. Envelope n. º 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”. 

6.3.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, rubricado no fecho, contendo em 
destaque a palavra  “PROPOSTA”, com a identificação da empresa, a menção ao número da presente licitação e do processo. 

 6.3.2. Deverá ainda, ser apresentados em uma via única em impresso próprio, contendo o número do Convite, o CNPJ ou CPF, 
endereço, telefone, e-mail, nome do licitante, datilografada ou computadorizada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, 
datada e assinada por pessoa com poderes para tanto. 

 6.3.3. A proposta deverá conter ainda: 

6.3.3.1. Preço, que deverá ser cotado unitário e total do item, expresso em moeda corrente nacional, com no máximo 
duas casas após a vírgula, onde já deverão estar incluídos os encargos sociais, previdenciários e tributários; despesas com transportes, 
seguro, quaisquer outros custos e demais ônus diretos ou indiretos, necessários para entrega do objeto licitado, não serão admitidas 
despesas adicionais em separado, exceto a adequação quantitativa da planilha; 

6.3.3.2. Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de 
entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta. Caso não conste na proposta, o prazo de validade será considerado de 
60(sessenta) dias; 

6.3.3.3. Conter a descrição completa do objeto de forma correta e clara;  

   6.3.3.4. Conter os dados do banco, número da conta corrente e agência do licitante; 

                   6.3.3.5. Qualificação completa do representante legal da empresa, para assinatura do contrato, juntando procuração, 
se for o caso, de procurador com poderes para firmar o contrato; 

                                 6.3.3.6.  Data e assinatura do representante legal da licitante; 

                                 6.3.3.7.  Prazo de entrega (item 2.1 do edital) 

                  6.3.3.8. Prazo de Pagamento  (Item 11.1 do edital) 
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VII - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA E  CREDENCIAL: 
 7.1.1. Os envelopes n.º 01 e n.º 02, concernentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL, 
respectivamente, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações, que os receberá no local, até a data e hora e nas 
condições  estabelecidas neste edital; 
 
7.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou OUTRO INSTRUMENTO JURÍDICO DE CONSTITUIÇÃO, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular (modelo Anexo II) do qual constem poderes 
específicos para negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprovem os poderes dos 
mandantes para outorga. 

7.2.1. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

7.3. Será admitido para o credenciamento, no máximo 02 (dois) representantes por empresa, convidados a assistirem à sessão 
pública da licitação, deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, separadamente dos envelopes previstos no subitem 
anterior, acompanhado de documento que identifique o credenciado, diretor ou sócio proponente, ou preposto, devendo, no caso de 
prepostos, mencionar os poderes a que está investido, sendo que para desistência de interposição de recursos, tal poder deverá ser 
expresso; 

7.3.1. O documento de credenciamento será retido pela Comissão Permanente de Licitações e juntado ao processo licitatório; 

7.4. O documento relativo ao credenciamento deverá ser apresentado em original ou por qualquer processo de cópia, desde que 
autenticado por cartório competente, ou por servidor da Administração; 

 

VIII - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

8.1. O presente CONVITE será processado e julgado de acordo com procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei Federal n.º 8666/93. 

 8.1.1. Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO: 

        8.1.1.1. Uma vez aberto o envelope e iniciada a análise da documentação não serão permitidas quaisquer retificações ou 
inclusões, salvo aquelas expressamente solicitadas pela Comissão, nem admitidos proponentes retardatários; 

          8.1.1.2. Os documentos contidos no envelope n.º 01 (DOCUMENTAÇÃO) serão examinados e rubricados pelos membros da 
Comissão, bem como pelos proponentes ou seus representantes credenciados; 

          8.1.1.3. Qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 01 (DOCUMENTAÇÃO), o será através de pessoa 
devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo inserida em ata, a pedido das partes, que será assinada pelos membros da 
Comissão,  pelo proponente ou seus credenciados; 

         8.1.1.4. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será encerrada, publicando-se o 
resultado no Diário Oficial do Município para conhecimento de todos os participantes; 

         8.1.1.5. Os envelopes “PROPOSTA” das proponentes inabilitadas ficarão à disposição das mesmas, após a publicação do resultado 
no Diário Oficial do Município e, decorrido o prazo para interposição de recurso ou  julgado, se for o caso; 

        8.1.1.6. A Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior poderá em qualquer fase da licitação promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

       9.1.1.7. A Comissão Permanente de Licitações reserva-se no direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em parte ou rejeitar todas 
as propostas, sem que caiba aos participantes direito a qualquer indenização, desde que justificadamente haja conveniência administrativa 
e por razões de interesse público; 

        8.1.1.8. A publicidade das decisões da Comissão Permanente de Licitações far-se-à mediante publicação no Diário Oficial do 
Município de Bauru, nos moldes do art. 109, § 1º da Lei Federal n.º 8666/93, com as alterações da Lei Federal n.º 8883/94. 

 

8.1.2. Critérios para julgamento da documentação: 

8.1.2.1. Serão inabilitados da presente licitação os participantes que: 

8.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamentos em partes 
essenciais, sem a devida ressalva; 

8.1.2.1.2. Não atenderem ou preencherem as condições exigidas na Cláusula V deste edital; 

8.1.2.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a inabilitação. 
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8.1.3. Abertura do envelope PROPOSTA: 

8.1.3.1. Os envelopes “PROPOSTA” das proponentes habilitadas serão abertos pela Comissão Permanente de 
Licitações no mesmo local mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação, se houver desistência expressa de 
interposição de recursos, ou após decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os interpostos, e com data e horário 
comunicado através da imprensa oficial. 

8.1.3.2. Uma vez abertas as propostas, imutáveis e acabadas, não serão admitidas quaisquer providências posteriores 
tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste edital, por 
parte do licitante; 

8.1.3.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem 
como pelos proponentes ou seus representantes presentes; 

8.1.3.4. Qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 02 - PROPOSTA, o será através de 
pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, devendo toda e qualquer declaração pertinente constar da ata que será 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos proponentes; 

8.1.3.5. A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Administração, designada pela autoridade 
competente (Portaria GP n.º 042/17), na forma do disposto no art. 51, caput, da Lei Federal n.º 8666/93, procederá a classificação das 
propostas das licitantes habilitadas, julgando pelo critério de menor preço global; 

8.1.3.6. Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será encerrada, sendo o 
resultado publicado através do Diário Oficial do Município. 

8.1.4. Critérios para julgamento da PROPOSTA: 

8.1.4.1. Desclassificação: 

8.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Estiverem em desacordo com o Edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa ou pela pessoa física; 

c) Apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou com taxas excessivas; 

d) No caso da proposta ser considerada inexeqüível, a Comissão Permanente de Licitações solicitará justificativa 
detalhada da composição dos custos para avaliação. Caso essa proposta seja adjudicada, deverá a comissão exigir 
as garantias de que trata o art. 48, II e §§ e o art. 56, ambos da Lei Federal nº 8666/93.  

8.1.4.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a desclassificação. 

 8.1.4.2. Classificação: 

8.1.4.2.1. Após o exame das propostas, a Comissão Permanente de Licitações fará a classificação, levando em conta 
exclusivamente o menor preço global das que atendam integralmente o Edital, observando-se ainda que: 

a) A classificação se fará pela ordem crescente de preços; 

b) No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público, convocando-se previamente todas 
as empresas licitantes. 

  

8.1.4.3. Da Adjudicação: 

8.1.4.3.1. O objeto da licitação será adjudicado às propostas classificadas, obedecida a ordem de classificação. 

 

IX – DIVULGAÇÃO 

9.1. A divulgação dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, tendo como princípio a sua publicidade e levando-se em conta a 
agilidade dos modernos meios de comunicação, será feita por: 

a) Por E-mail, com confirmação do recebimento; 

b) Comunicação direta aos interessados via representantes presentes à reunião lavrado em ata; 

c) Publicação no Diário Oficial do Município, quando for expressa exigência legal. 

9.2. Os atos objetos de divulgação são os relativos a habilitação ou inabilitação de licitação, desclassificação ou classificação de propostas, 
resultado do certame, anulação ou revogação da licitação, e demais ocorrências que afetem o desenrolar do processo, e possam influir na 
isenção dos procedimentos. 
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X – DA CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO 

10.1. A adjudicatária deverá assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias da convocação feita pelo DCD, Departamento Comunicação e 
Documentos. 

10.2. O DCD, convocará a adjudicatária para assinar o contrato, dentro do prazo e condições estabelecidas, sob pena de decair do direito 
de contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas 
nas Leis Federais nºs. 8666/93 e 8883/94. 

10.3. Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, é facultado à Administração convocar as outras 
proponentes na ordem de classificação para fazê-lo com igual prazo e condições da proposta vencedora, ou ainda revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93 e item 10.2 deste edital. 

10.4. O Município de Bauru poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providencias na esfera judicial,  
rescindir a avença,  ao amparo e na forma dos arts. 77 á 80, da Lei Federal nº 8.666/93,  estando assegurados, em qualquer hipóteses, as 
garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.   

10.5. Se, por ocasião da formalização o contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o sistema de Seguridade 
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional e a Trabalhista, estiverem com os prazos de 
validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

10.6. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, comprovar as exigências referidas, com prazos de validade  sob pena da contratação não se realizar. 

 

XI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1.  O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia 
e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser 
determinada pelo Município.  

11.2. No caso de atraso no pagamento por parte do Município, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinquenta centésimo por 
cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento (art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8666/93). 

11.3. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levados em consideração quaisquer 
ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

11.4. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal nº 
8666/93.  

 

XII - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

12.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o Município reserva-se o direito de aplicar 
multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor total do contrato, além das demais sanções 
previstas no art.  87 da Lei Federal nº 8666/93, quais sejam: 

     12.1.1. Advertência; 

     12.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no 
item 12.1; 

     12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, com prazo não 
superior a 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

     12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção 
aplicada com base no  inciso anterior. 

 

XIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO 

13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei Federal nº 8666/93;  

13.2. Decaíra do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas; 
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13.3 Dos atos da Administração praticados no presente Convite cabem os recursos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8666/93 os 
quais, se interpostos, deverão observar o prazo de 02(dois) dias úteis a contar da intimação do ato e o disposto nos incisos e parágrafos do 
mesmo artigo, tendo efeito suspensivo; 

13.4. Recursos deverão ser endereçados ao Departamento de Administração de Materiais - Divisão de Licitações, situado na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CEP 17014-900, Bauru/SP aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, em duas vias sendo a segunda via 
devolvida no ato, como recibo. 

13.5. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre matéria já 
decidida em grau de recurso. 

13.6. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

13.7. Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

13.8. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa; 

13.9. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados, mediante publicação da 
decisão no Diário Oficial de Bauru.  

13.10. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

XIV  - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

14.1. A licitante poderá solicitar esclarecimentos complementares através de correspondência protocolada  na Divisão de Licitações aos 
cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 

14.2. As consultas de esclarecimentos poderão ser formuladas, com no mínimo 03(três) dias de antecedência antes da data final 
consignada para a entrega das propostas, e, se consideradas pertinentes, a exclusivo critério da Comissão Permanente de Licitações, 
serão respondidas. 

14.3. Caso a proponente não solicite esclarecimentos dentro do prazo legal, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 
suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, qualquer reclamação posterior. 

 

XV  -  ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO. 

10.1.   O Município designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do Contrato a Secretaria Municipal da Administração, que terá a 
incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento do Contrato. 

10.2.   O Município designa ainda, como Gestor e Fiscalizador do contrato a Srª. Sandra Marquezi Pirola Bezerra – Diretora do 
Departamento de Recursos Humanos – Matricula nº 33.578, RG nº 21.110.331-6, CPF nº 181.003.958-45, vinculada da Secretaria 
Municipal da Administração.  

10.3.    A Licitante Vencedora designa como Gestor do Contrato, o XXXXXX portador do RG. n.º XXXXXXX e CPF n.º XXXXXXX, 
conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

10.4.   Ao(s) gestor (es) do Contrato por parte do Município, terá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, 
compete: 

  10.4.1. Assegurar-se, quando do Contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual 
desvantagem, quanto à sua utilização. 

10.4.2. Zelar pelos demais atos da Contratada, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e também, em 
coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais. 

10.4.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da Contratada em atender as condições estabelecidas no 
edital, quanto às divergências relativas ao fornecimento ou as características e origem dos sistemas registrados.  

 

XVI - CONDIÇÕES GERAIS 

16.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital será conforme art. 110, da Lei Federal n. º 8666/93. 

16.2. É facultada à comissão ou Autoridade superior deste Município, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a 
esclarecer ou complementar instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente na proposta. 

16.3. Os proponentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas da lei. 

16.4. Até a celebração do contrato, a adjudicatária poderá ser desclassificada, se o Município tiver conhecimento de fato desabonador à 
sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeiro e qualificação técnica, não apreciada pela Comissão, ou 
decorrentes de fatos supervenientes, só conhecidos após o julgamento; 
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16.5. Ocorrendo a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior deste Edital, o Município poderá convocar as 
licitantes remanescentes por ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

16.6. Não poderá a adjudicatária ceder ou transferir o contrato a ser celebrado, no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar o 
contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do Município; 

16.7. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ 46.137.410/0001-80, número do 
processo e número do contrato. 

16.8. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Convite junto a Divisão de Licitações, localizada na Praça das 
Cerejeiras, 1-59 – 2º andar – Vila Noemy, ou pelo telefone (014) 3235-1113. 

16.9. A licitante vencedora se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no 
certame licitatório; 

16.10. O Município se reserva ao direito de inspecionar o objeto da prestação de serviços, podendo recusá-lo ou solicitar a sua 
substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Edital de Licitação nº 147/17 e do contrato; 

16.11. Correrão por conta e risco da Adjudicatária todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, de acordo com o art. 71 da Lei Federal n.º 8666/93. 

16.12. A Adjudicatária é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 8666/93. 

16.13. A apresentação dos envelopes a que se refere o presente edital implica a aceitação das regras do mesmo;  

16.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da 
Comarca de Bauru. 

 

XVII – ANEXOS 

17.1 - São peças integrantes do presente edital, os anexos de I à X. 

  Anexo I       -  Formulário de Proposta de preços; 

  Anexo II      -  Carta de Credenciamento; 

Anexo III     -  Declaração de cumprimento art. 27 da Lei nº 8666//93; 

  Anexo IV     -   Modelo de Declaração de Tributação; 

  Anexo V      -  Declaração de Inexistência de Impedimento de Licitar e Contratar com a            Administração; 

           Anexo VI     -  Minuta do Contrato; 

           Anexo VII    -  Termo de ciência e notificação; 

   Anexo VIII   -  Modelo cadastro do responsável que assinará o contrato; 

  Anexo IX      -  Declaração de ME ou EPP e 

               

Divisão de Licitação, 19 de maio  de 2017. 

 

 

Clodoaldo Armando Gazzetta 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

Formulário de Proposta de preços 

Secretaria Municipal da Administração - Divisão de Licitações 

Convite nº 04/17 – Processo nº 9.673/2017  

Setor Solicitante: Secretaria Municipal da Administração 

(Nome, endereço, telefone, E-mail e CNPJ e inscrição estadual da empresa) 

 

LOTE 01 – LAVAGEM DE COLETE 

ITEM QTD 
ESTIMADA 

ANUAL  

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS P. UNIT P. TOTAL 

01 3000 
LAVAGENS DE COLETES DE MALHA ESPORTIVA (DRY FIT) NA 
COR PRETA, SENDO 100% POLIÉSTER. 

  

VALOR TOTAL – R$  

 

1) TODOS OS ENCARGOS: PRODUTOS (SABÃO, AMACIANTE,  ETC...), EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MESMOS, E 
OUTROS INERENTES AO OBJETO, FICARÃO POR CONTA DA LICITANTE VENCEDORA.  

 

 

PRAZO DE ENTREGA:________________________(conforme item 2.1. do edital) 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:________________(conforme item 11.1 do edital) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________(conforme item 6.3.3.2 do edital) 

 

 

INDICAÇÕES BANCÁRIAS: 

BANCO:_______AGÊNCIA:___________CONTA:____________ 

 

Dados do Representante Legal: 

Nome Completo:  

CPF:                                                 RG:  

C.P.F.:                       R.G.:                                            

E-Mail  Pessoal (Particular): 

E-mail da empresa 

 

 

____________de ______________ de____________ 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA/CARIMBO  E  CNPJ   OU CPF 

 

 ENTREGA DESTA PROPOSTA O FORNECEDOR ESTA CONCORDANDO COM AS NORMAS CONTIDAS NO EDITAL 
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ANEXO II 

 

MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Em Papel Timbrado da Licitante) 

(Local e Data) 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

 

 

CONVITE N.º 04/17 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente fica credenciado, o Sr(s) ..................., (nome, qualificação e residência), portador da Carteira de Identidade N.º. .........., 
expedida em .../.../..., pelo ............, CPF N.º. ............., para representar a ............ (nome, endereço, CNPJ), inscrita na presente Convite  
em epígrafe, a ter início nesta data, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber 
avisos e notificações, interpor recursos, assinar atas e outros documentos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos. 

 

Atenciosamente 

 

 

__________, _____ de ______ de ______ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

Declaração  de cumprimento do art. 27 da Lei Federal 8666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 

 

 

REF.: Convite n.º  04/17 

 

A empresa: _______________________________________, inscrito do CNPJ n.º __________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr.(a)________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
__________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9854, 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: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz.  

 

 

__________, _____ de ______ de ______ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 147/17 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

Local e data 

 

À ............... (indicação do órgão licitante) 

................... (indicação da Cidade e Estado) 

 

REF. CONVITE N.º 04/17 

 

À  

Comissão Permanente de Licitações, 

 

Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
__________________, não possui sucursal, e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do Município de Bauru. 

  

 

__________, _____ de ______ de ______ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO NÃO PODE SER APRESENTADA POR EMPRESAS SEDIADAS EM BAURU, OU QUE TENHAM 
FILIAIS (SUCURSAIS) NESTE MUNICÍPIO. 

OBS:  O ANEXO  “IV” DEVERÁ SER APRESENTADO SOMENTE POR EMPRESA DE OUTRO MUNICÍPIO 
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A N E X O  V  

EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE N.º 04/17 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

A Firma / Empresa _____________________________________ , sediada na rua ____________________ , no ______ , __(cidade) __,  
_(estado) ,   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, 
Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com 
a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

                

  

__________, _____ de ______ de ______ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 
CONTRATO 

CONTRATO N.º  
PROCESSO N.º 9.673/2017 
Convite nº 04/2017 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA 
LAVAGEM DE COLETES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BAURU E A EMPRESA .................................... 
 

O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ. sob n.º 46.137.410/0001-80, doravante denominado 
“CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Secretário Municipal da  Administração, David Jose Françoso, por força dos Decretos nº 
4705, de 23 de maio de 1986 e nº 6618, de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, e a 
empresa ....................estabelecida na cidade de ..........., na rua .........,n.º..., inscrita no CNPJ sob n.º...........,daqui em diante denominada 
“CONTRATADA”, representada neste ato  por..................,portador do RG. N.º ............ e  CPF  n.º........................... 
    As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei 
Federal nº 8666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8883/94, tanto quanto 

pelas cláusulas e condições do Convite n.º 04/17, com todos os seus anexos, que fazem parte integrante do Processo nº 9.673/17, 

bem como as seguintes: 
 
 
    Cláusula Primeira - DO OBJETO E DO PRAZO 
1.1.  A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 9.673/2017, a 
PRESTAR OS SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 3.000 (TRÊS MIL) INIDADES 
DE COLETES DE MALHA ESPORTIVA. 
1.2    O contrato terá vigência pelo prazo de 12(doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado no caso haja interesse 
das partes. 
 

Cláusula Segunda – DDAA  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  EE  DDAASS  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  DDAA  VVEENNCCEEDDOORRAA  
2.1. A CONTRATADA prestará os Serviços de Lavagem dos coletes do Departamento  de Recursos Humanos, que solicitará por escrito a 
CONTRATADA, a prestação dos serviços; devendo ser retirados e devolvidos no prazo de até 03(três) dias, na Praça das Cerejeiras, 1-
59, 2º andar, Vila Noemy – Bauru/SP, CEP 17014-900.  
2.2. Os serviços, quando do recolhimento e devolução das roupas, deverão ser executados em horários que não interfiram no bom 
andamento da rotina de funcionamento do Departamento De Recursos Humanos.  
2.3. A CONTRATADA será responsável pela guarda e conservação das roupas que estiverem em sua posse, sempre de acordo com as 
normas técnicas vigentes, devendo todo o processo de recolhimento e de entrega ser acompanhado por responsável do Departamento de 
Recursos Humanos, e responsável da empresa, bem como garantindo a mesma quantidade de saída e entrada dos coletes (sujos/limpas); 
2.4. A CONTRATADA será responsável pela falta, reparação ou substituição do colete que apresentar problemas provocados pelo 
desgaste decorrente da deficiência no processo de lavação; 
2.5. Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive os produtos sabão, amaciante,  equipamentos e manutenção dos mesmos, e 
à execução dos trabalhos, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução do contrato, ficarão 
exclusivamente a cargo da CONTRATADA.  
2.6. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela mão de obra, os saneantes domissanitários, os materiais e os equipamentos 
necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza; 
2.7. A CONTRATADA deverá observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, materiais e dos equipamentos, 
objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação dos serviços; 
2.8.  A CONTRATADA deverá empregar na realização dos serviços, materiais de primeira qualidade;  
2.9. A CONTRATADA deverá possuir Máquina de Lavar (Lavadora) com 01 (um) dosador automático para evitar desgastes do colete;  
2.10. Os empregados da CONTRATADA não poderão ter, nem terão quaisquer vínculos empregatícios com o Contratante.  
 
 

Cláusula Terceira - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
3.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

  a.(1)     Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
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b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir o contrato, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 

  b.(1)  Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
 

Cláusula Quarta - DO PREÇO E PAGAMENTO 
4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto da Cláusula Primeira a importância de R$ ..............(.................), que será 
suportado pelas dotações orçamentárias, FICHA 73 – 3.3.90.39.00 – 04.122.0003.2004 da Secretaria Municipal de Administração. 
4.2. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser 
determinada pela  CONTRATANTE. 
4.3. No caso de atraso no pagamento por parte do Contratante, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinquenta centésimo por 
cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento (art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8666/93). 
4.4. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvada as hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal n.º 
8666/93.  
4.5. No preço indicado no item 4.1., estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos 
legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a graválos, sendo de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA a quitação destes. 
4.6. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das certidões apresentadas na fase de habilitação, comprovando 
regularidade quanto à Seguridade Social (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a CONTRATADA 
deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 
4.7. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.5, implicará na suspensão do(s) pagamento(s) até a 
devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 
4.8. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, nos termos do 
previsto no item 4.6.  
 

 
Cláusula Quinta -  DA RESCISÃO 

5.1. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providencias na esfera judicial,  
rescindir a avença,  ao amparo e na forma dos arts. 77 á 80, da Lei Federal nº 8.666/93,  estando assegurados, em qualquer hipóteses, as 
garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.   
 

Cláusula Sexta - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
6.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o Contratante reserva-se o direito de aplicar 
multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor total do contrato, além das demais sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93, quais sejam:  
  6.1.1. Advertência; 
  6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da multa prevista 
no item 6.1; 
         6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com prazo não superior 
a 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 
        6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes para a punição ou até que seja promovida a 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 com 
base no subitem anterior. 
 

Cláusula Sétima - ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO. 
17.1.   O Contratante designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do Contrato a Secretaria Municipal da Administração, que terá a 
incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento do Contrato. 
17.2.   O Contratante designa ainda, como Gestor e Fiscalizador do contrato a Srª. Sandra Marquezi Pirola Bezerra – Diretora do 
Departamento de Recursos Humanos – Matricula nº 33.578, RG nº 21.110.331-6, CPF nº 181.003.958-45, vinculada da Secretaria 
Municipal da Administração.  
17.3.    A CONTRATADA designa como Gestor do Contrato, o XXXXXX portador do RG. n.º XXXXXXX e CPF n.º XXXXXXX, 
conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 
17.4.   Ao(s) gestor (es) do Contrato por parte do contratante, terá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, 
compete: 
  17.4.1. Assegurar-se, quando do Contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual 
desvantagem, quanto à sua utilização. 
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17.4.2. Zelar pelos demais atos da CONTRATADA, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e também, em 
coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais. 
17.4.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da Contratada em atender as condições estabelecidas no 
edital, quanto às divergências relativas aos serviços executados. 
 
 

Cláusula Oitava - CONDIÇÕES GERAIS 
8.1. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o presente contrato no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar o contrato 
para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
8.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 8666/93. 
8.3. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, são de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA, conforme disposto no art. 71 da Lei Federal nº 8666/93. 
8.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição, 
caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Edital de Licitação nº 177/16 e do presente contrato. 
8.5. Na nota fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59 – CNPJ 46.137.410/0001-80, número do 
processo e número do contrato.   
8.6. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o  prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no certame 
licitatório. 
 

Cláusula Nona - DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8666/93 e demais normas de direito público, 
sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 
9.2. Para as questões que se suscitarem entre as partes contratantes, e que não forem resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, 
fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 E por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente contrato, firmam o mesmo em 04 (quatro) 
vias de igual teor e validade, perante as testemunhas abaixo nomeadas. 

Bauru, ...... de ................ de 2017 
 
 
 

DAVID JOSE FRANÇOSO 
Secretário Municipal da Administração 

 
 

____________________________________ 
 CONTRATADA  

RG nº 33.193.346-9  
CPF 229.920.828-12 

 
Testemunhas 1 ________________________ 
Testemunhas 2 ________________________ 
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ANEXO VII 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

Município de Bauru 

Órgão ou entidade: ______ 

Contrato nº _______ 

Objeto: ______ 

Contratante: Município de Bauru 

Contratada: 

Advogado(s): (*) 

     

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, 
a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

 

LOCAL e DATA:______________________________________________________________________ 

  

     

CONTRATANTE 

Nome e cargo:________________________________________________________________________ 

E-mail institucional:____________________________________________________________________ 

E-mail pessoal:_______________________________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________________________________ 

 

CONTRATADA 

Nome e cargo:_________________________________________________________________________ 

E-mail institucional:_____________________________________________________________________ 

E-mail pessoal:________________________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________________________ 

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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A N E X O  V I I I  

C A D A S T R O  D O  R E S P O N S Á V E L  Q U E  A S S I N O U  O  C O N T R A T O  

 

C O N T R A T A N T E :   

C O N T R A T A D A :  

C O N T R A T O  N º   

O B J E T O :  

 

N o m e   

C a r g o   

R G  n º    

E n d e r e ç o  R e s i d e n c i a l  ( * )   

E n d e r e ç o  C o m e r c i a l  ( * )   

T e l e f o n e   

E - m a i l   

 

R e s p o n s á v e l  p e l o  a t e n d i m e n t o  a  r e q u i s i ç õ e s  d e  d o c u m e n t o s  d o  T C E S P  

N o m e   

C a r g o   

E n d e r e ç o  C o m e r c i a l  d o  Ó r g ã o / S e t o r   

T e l e f o n e  e  F a x   

E - m a i l   

  

Bauru,     de                     de 2017. 

 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura). 
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ANEXO IX  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME, MEI OU EPP 

 

 

 

 

 

 

     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, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 
direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Convite nº. 04/17, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Bauru.    

 

 

 

 

 

__________, _____ de ______ de ______ 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome:.......................................... 

RG nº. .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


