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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL Nº 023/2022 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022– AMPLA PARTICIPAÇÃO 

OC n. 820900801002022OC00106 

PROCESSO Nº 173.388/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança 

patrimonial motorizada com arma e cão de guarda, de segunda a domingo, em 2 turnos de 12h cada (DIURNO 

E NOTURNO), a serem executados nas dependências da OBRA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO VARGEM LIMPA – ETE VARGEM LIMPA, nesta cidade de Bauru-SP, conforme condições, 

quantidades contidas no Termo de Referência. 

 

Empresa 
_____________________________________________________________________________________
______ 

Pessoa para contato: 
_______________________________________________________________________________ 

Endereço: 
_____________________________________________________________________________________
____ 

E-mail: 
_____________________________________________________________________________________
_______ 

Cidade: ____________________________________________________________ Estado: 
______________________ 

Telefone: __________________________________________ 
Fax:____________________________________________ 

Recebemos através do acesso à página www.bauru.sp.gov.br → Licitações – Licitações Geral → Pregão 
Eletrônico, o impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

  

Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 

 

_________________________________________ 

Assinatura 



 

 

EDITAL Nº 23/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Página 2 de 38 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o 
preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail: 
cristianozamboni@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. 

 

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bauru 

 
  

mailto:anafraga@bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

 

Processo Administrativo nº 173.388/2021 

Pregão Eletrônico n.º 05/2022- Licitação Tipo Menor Preço por Lote. 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Interessado: Secretaria de Obras 

 Base Legal: Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e Decreto Municipal n.º 10.123/05. 

Recebimento das Propostas: até 30 de março de 2022 – Horário Limite: até às 9h:00. 

Local: www.bec.sp.gov.br – Oferta de Compra n. 820900801002022OC00106 

Abertura da Sessão: 30 de março de 2022 – Horário Limite: às 9h:00. 
 

Pregoeiro: CRISTIANO RICARDO ZAMBONI 
 

Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta da dotação 1019. 
 

O valor a ser contratado tem como limite a média aritmética dos valores praticados no mercado, conforme 
documentos encartados nos autos do processo adm. nº 173.388/2021 

A Sra. Suéllen Rosim, Prefeita Municipal, usando a competência delegada no Decreto Municipal nº 
10.123/05, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Processo nº 173.388/2021, OBJETIVANDO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA PATRIMONIAL MOTORIZADA COM ARMA E CÃO DE GUARDA, DE SEGUNDA A 
DOMINGO, EM 2 TURNOS DE 12H CADA (DIURNO E NOTURNO), A SEREM EXECUTADOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DA OBRA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA – ETE 
VARGEM LIMPA, NESTA CIDADE DE BAURU-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES CONTIDAS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO VIII DO EDITAL 023/2022), que será regida pela Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 10.123, de 1º de dezembro de 2005, Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Municipal nº 7.238 
de 16 de julho de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 
JUSTIFICATIVA: a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial tem a finalidade de 

exercer preventivamente a proteção do patrimônio e das pessoas que se encontram nos limites da localidade 
a ser vigiada - ETE VARGEM LIMPA, com a efetiva cobertura dos postos relacionados neste Termo de 
Referência. O objeto deverá ser executado em conformidade com a legislação aplicável aos serviços de 
segurança e vigilância patrimonial, em especial a Lei Federal nº 7.102/1983, alterada pelas Leis Federais no 
8.863/1994, nº 9.017/1995, nº 11.718/2008 e nº 13.654/2018, e pela Medida Provisória nº 2.184- 23/2001, 
regulamentada pelos Decretos Federais nº 89.056/1983 e nº 1.592/1995, as Portarias DPF nº 891/1999, DPF 
nº 320/2004, DG/DPF nº 3.233/2012 e DG/DPF nº 3.258/2013, bem como o art. 193 da CLT, com a redação 
dada pela Lei Federal nº 12.740/2012, entre outros atos normativos. 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 
- Telefones: (0xx14) 3235-1062 e 3235-1077 
- Endereço: Secretaria Municipal da Administração 
- Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar  
- CEP: 17014-900 – Bauru/SP 
  e-mail: cristianozamboni@bauru.sp.gov.br 
 Site: www.bec.sp.gov.br – OC n. 820900801002022OC00106 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1.  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de 
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases; 
1.2.  Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Bauru, denominado 
Pregoeiro Coordenador Cristiano Ricardo Zamboni, como pregoeiro substituto José Roberto dos Santos 
Júnior, com o auxílio da Equipe de Apoio composta por José Roberto dos Santos Júnior, José Roberto Ferreira, 

http://www.bec.sp.gov.br/
mailto:anafraga@bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

Daniela Cristina Laiter Gaburi e Márcia Regina de Souza Barbosa Pereira, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página eletrônica da Bolsa 
Eletrônica de Compras. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 
2.1.  Objetiva o presente pregão eletrônico a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MOTORIZADA COM ARMA 
E CÃO DE GUARDA, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM 2 TURNOS DE 12H CADA (DIURNO E NOTURNO), 
A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA OBRA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
VARGEM LIMPA – ETE VARGEM LIMPA, NESTA CIDADE DE BAURU-SP, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, melhor descritos no Anexo VIII do presente edital, 
que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas. 
2.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por igual e sucessivos períodos, em conformidade com o art. 57, Inciso II da Lei Federal 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

3.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 07 dias corridos, a contar do recebimento da 

Ordem de Serviço, que será emitida pela Secretaria Municipal de Obras, após a publicação do extrato 

do contrato no Diário Oficial do Município. 

3.2. A licitante vencedora se obriga a manter a qualidade dos serviços e a substituição ou 

complementação quando constatado que não corresponde ao descrito no Anexo VIII do presente edital 

e no contrato não corresponde ao descrito no termo de referência. 

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

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

3.2.1.2. Na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Município, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 

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

3.2.2.1.  Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação do Município, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço contratado. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 
4.1. A licitante interessada em participar do presente certame licitatório poderá realizar Visita Técnica 
Facultativa (Opcional) até 01 (um) dia útil anterior à data de abertura e de acordo com prévio agendamento 
que deverá ocorrer através do telefone 14-32351412 ou 32351413 (Ana Rosa Damasceno e Souza). 

4.2 A visita técnica facultativa será acompanhada por servidor do Município, devidamente designado, sendo 
realizada em dias úteis no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas; 

4.3 Em hipótese alguma haverá agendamento ou Visita Técnica após a data limite. 

4.4 Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob alegação de 
insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços ou condições do local; 

4.5 Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das 
condições gerais e particulares do objeto da licitação e dos serviços a serem executados, não podendo 
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 
integral cumprimento do contrato 

 
CLÁUSULA QUINTA: DOS ANEXOS DO EDITAL 
5.1. Seguem anexos ao Edital como parte integrante do mesmo: 

5.1.1. Modelo de Carta de Apresentação (Anexo I); 
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5.1.2. Minuta de Contrato (Anexo II); 
5.1.3. Formulário Modelo de Proposta de Preços (Anexo III); 
5.1.4. Minuta de declaração de inexistência de impedimento legal (Anexo IV); 
5.1.5. Minuta de declaração de cumprimento do art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição 

Federal (Anexo V); 
5.1.6. Declaração de Conformidade (Anexo VI); 
5.1.7. Termo de Ciência e Notificação (Anexo VII) 
5.1.8. Termo de Referência (Anexo VIII) 
5.1.9. Memória de Cálculo - Resumo (Anexo IX) 
5.1.10. Atestado de Vistoria (Anexo X) 

 
 

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA 
DISPUTA DE PREÇOS. 
6.1. O fornecedor deverá observar as datas e horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário para início da disputa. 
6.2. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br na 
opção “PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”, com o VALOR DO PREÇO TOTAL, desde a divulgação da 
íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da 
sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os 
requisitos de habilitação constantes do Edital. 
6.3. Os preços serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos. 
No valor proposto, deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, impostos e outros decorrentes 
da prestação do serviço. 

6.3.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
7.1. Poderá participar desta Licitação toda e qualquer firma individual ou sociedade regularmente estabelecida 
no País, que seja especializada e credenciada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos, bem como ter previsto no objeto ou objetivo 
social, atividade pertinente com O OBJETO DA LICITAÇÃO de que for participar e que estiver registrada no 
CAUFESP, em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar 
de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no 
regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

7.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome do licitante 
no sistema de Pregão Eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão 
pública e autorizam a participação em qualquer Pregão Eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

7.1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, para 
o registro no CAUFESP, representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 
7.2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente, o 
ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos próprios, 
que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação e que conhece e 
aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Pregão Eletrônico. 
7.3. O licitante responde integralmente por todos os atos praticados no Pregão Eletrônico, por seus 
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda 
que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. 
7.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas um licitante, em cada Pregão Eletrônico. 
7.5. O envio da proposta vinculará o licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao 
certame. 
7.6. Para participação no certame e fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal e 
trabalhista, prevista neste Edital, a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte deverá 
constar do registro do licitante junto ao CAUFESP. 

http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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7.7. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a 
participação de empresas que: 

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

7.7.1.1. A medida repressiva (Item 7.7.1.) se restringe à esfera de governo do órgão sancionador 
(Súmula nº 51 do T.C.E./SP). 

7.7.2. Tenham sido declaradas inidôneas, por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal, 
para 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. 

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

7.7.4. Isoladamente ou em Consórcio sejam 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; 

7.7.5. Sejam Servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
7.8. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob a pena de 
responsabilidade administrativa e penal cabíveis, conforme legislação vigente. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
8.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) Abrir as propostas de preços; 
d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) A desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço 

por Item; 
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) Declarar o vencedor; 
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos, encaminhando o processo 

devidamente instruído para a autoridade competente; 
j) Elaborar a ata da sessão; 
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

previstas na legislação. 
 
CLÁUSULA NONA: DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO BEC 
9.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de senha 
pessoal (intransferível) e credenciamento dos seus representantes na forma estabelecida no regulamento que 
disciplina a inscrição no Cadastro CAUFESP. 

9.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante 
no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos anteriormente à abertura da 
sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do 
Sistema BEC/SP. 
9.1.2. O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a respeito das condições exigidas e dos 
procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento de 
representantes e para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br. 

9.2. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus 
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda 
que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. Em caso de perda ou 
quebra do sigilo da senha de acesso, caberá ao interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sítio 
eletrônico www.bec.sp.gov.br (opção “CAUFESP”). 
9.3. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão eletrônico. 

http://www.bec.sp.gov.br/


 

 

EDITAL Nº 23/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Página 7 de 38 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

9.4. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao 
certame. 
9.5. Para participação nesta licitação a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverá constar do 
registro da licitante junto ao CAUFESP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 
10.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, respondendo 
pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema. 
10.2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. 
Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública 
deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e 
horário para a sua continuidade; 
b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término 
do período estabelecido no Edital. 

10.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão 
pública ou do certame. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÕES DOS LANCES 
11.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico, com 
a abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória, em ordem 
crescente de preços. 
11.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos e à legislação vigente. 

11.2.1. Serão desclassificadas as propostas, nos casos previstos no item 13.4 deste edital. 
11.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
11.2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com 

observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 
11.3.  Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e 
das desclassificadas. 
11.4.  Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de propostas 
classificadas. 
  11.4.1. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em valores 
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor apresentado pela própria 
licitante ofertante observado (s) o (s) seguinte (s) limite (s) mínimo (s) de redução: 
 
LIMITES MÍNIMOS DE REDUÇÃO, POR ITEM, EM RELAÇÃO À PROPOSTA DE MENOR PREÇO E/OU AO 
DO ÚLTIMO LANCE OFERECIDO: 

ITEM REDUÇÃO EM R$ 

1 R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

11.4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 
11.4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando 

à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 (três) minutos do período 
de que trata o item 11.4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.  

11.4.2.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 11.4.2.1, a 
duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do 
registro no sistema do último lance que ensejar prorrogação. 

11.4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 
11.4.3.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores; 
11.4.3.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

11.4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no 
item 11.4.2. 
11.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a classificação final, 
em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de cada licitante. 
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11.6.  Com base na classificação a que alude o item 11.5, será assegurado às licitantes microempresas, 
empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34, da Lei 
Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras:  
  11.6.1. Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja, quando o 
classificado for empresa de pequeno porte ou microempresa e a proposta do mesmo for igual ou até 5% (cinco 
por cento) superior à proposta mais bem classificada (1º), a empresa de pequeno porte ou microempresa será 
convocada pelo Pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência; 
 11.6.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese 
acima prevista, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes com 
propostas de valor igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada (1º) na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 11.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 
classificada, será realizado sorteio entre elas para definição daquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta; 
 11.6.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 11.6.5. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

11.6.6. Sempre que, em momento subsequente, a proposta melhor classificada não for aceita, ou for 

desclassificada ou inabilitada, e antes de o Pregoeiro passar à proposta subsequente, haverá nova verificação 

da eventual ocorrência de empate ficto, nos termos deste item 11.5, se for o caso. 

11.7. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 11.6, a condição de Microempresa, de 
Empresa de Pequeno Porte ou de Cooperativa que preencha as condições estabelecidas na Lei 
Complementar nº 123/2006, deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP, caso contrário no 
final da fase de lances, o sistema não reconhecerá o “Direito de Preferência” e não habilitará o campo “Iniciar 
Direito de Preferência” para o pregoeiro. 
 11.7.1. Nos casos em que as empresas, mesmo que enquadradas como ME/EPP, no ato da disputa 
de lances, estejam sendo visualizadas no sistema como “OUTROS”, o sistema não reconhecerá tal 
enquadramento, não lhes conferindo assim, o “Direito de Preferência”, sendo considerada vencedora, a 
empresa que apresentar o melhor lance, independente de seu enquadramento. 
11.8.  O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de mensagens 
abertas no sistema, com vistas à redução do preço. 
11.9.  Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 

11.9.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante. 

11.9.2. A licitante deverá anexar na aceitabilidade da proposta, no prazo de até 06 (seis) horas, 
obrigatoriamente o anexo com sua proposta final (modelo Anexo III) e memória de cálculo (modelo 
Anexo IX), sendo analisados os preços de acordo com o preço médio de mercado pesquisado para cada 
item que compõe o lote e, se necessário, o pregoeiro negociará a redução dos itens pertencentes ao 
lote que se encontrem acima do preço referencial, o que implicará na redução do valor total do lote. O 
não envio dos valores pela licitante implicará na desclassificação da empresa, em face de ausência de 
informação suficiente para sua classificação no certame e item 13.4 alínea “c” do edital. 

11.9.3. A não aceitação da redução e a não inclusão no prazo estabelecido, nos termos previstos 
no item 11.9.2, acarretará na NÃO ACEITAÇÃO da proposta. 
11.10.  Findo a etapa de negociação, a licitante vencedora terá o prazo de 01(um) dia útil para a apresentação, 
no campo próprio do sistema, dos documentos relativos à habilitação solicitados na Cláusula Décima Quinta 
deste Edital. 

11.10.1. O pregoeiro poderá exigir no início, meio ou fim da sessão pública que o licitante envie, no 
prazo previamente estipulado, documento(s) fixado(s) no edital, indispensável para o bom desempenho 
da sessão e/ou comprovação dos requisitos exigidos, com base no art. 23, inciso XIX, do Decreto 
Municipal nº 10.123/2005 
11.10.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os esclarecimentos que julgar 
necessários. 
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11.10.3. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação estabelecida neste 
item, sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro. 

11.11.  Posteriormente, os mesmos documentos apresentados no sistema deverão ser encaminhados em 
originais ou cópias autenticadas, no prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir da solicitação do 
pregoeiro, juntamente a proposta de preços. 
O endereço para entrega do original ou cópia autenticada é o seguinte: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
A/C Pregoeiro: CRISTIANO RICARDO ZAMBONI 
Ref. Processo nº 173.388/2021– Pregão Eletrônico nº 05/2022.  
Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação – 2º andar 
Praça das Cerejeiras n.º 1-59 – Vila Noemy – Bauru-SP - CEP 17014-900 

11.11.1. - A assinatura eletrônica aposta nos documentos deverá ser emitida mediante utilização de processo 
de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 

 11.11.1.1. - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada 
pela ICP-Brasil, nos termos da legislação vigente, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos 
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 
 11.11.1.2 – Todos os documentos apresentados com assinatura eletrônica, deverão ter confirmadas na internet 
sua validade e autenticidade; 
11.12.  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e das propostas dentro do prazo acima 
estabelecido, acarretará nas sanções previstas na lei de licitações, podendo o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou lance subsequente; 
11.13.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 
sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) 
(Coordenador(a)) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
11.14.  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço 
e valor estimado para a contratação; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
12.1.  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 
suas propostas e lances; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
13.1  A Empresa vencedora do Item deverá enviar ao Pregoeiro (Coordenador), a Proposta, com os valores 
oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, original, rubricada em todas as folhas e a última assinada 
pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CGF 
– Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, no prazo 
estipulado no item 11.10 deste Edital; 
13.2  O envelope de documentação deverá conter: 

13.2.1. Proposta escrita contendo os seguintes dados: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data da assinatura da proposta virtual. Caso não conste prazo de validade expresso, este será 
considerado como sendo de 60 (sessenta) dias; 

b) Especificação completa, além de todas as informações constantes no Anexo III e VIII deste Edital; 
c) Preço unitário de cada posto (diurno e noturno), preço total de cada posto, somatório dos 

preços unitários dos postos diurno e noturno, e preço total global para 365 dias 
consecutivos e ininterruptos, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas 
as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos incidentes 
(inclusive o adicional de periculosidade, em percentual de 30% calculado sobre o salário 
base da categoria, em atendimento à Lei Federal nº 12.740 de 08/12/2012), assim como todas 
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as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente 
licitação. Em caso de divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o unitário; 

d) Prazo para início dos serviços: conforme item 3.1. do edital.  
e) O prazo de execução dos serviços é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos 

e ininterruptos, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início 
dos Serviços. 

f) Unidade de medida dos serviços: posto/dia; 
g) Indicação da entidade de classe da categoria; 
h) Declaração de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos 

referentes ao objeto licitado, inclusive o adicional de periculosidade, em percentual de 30% 
calculado sobre o salário base da categoria, em atendimento à Lei Federal nº 12.740 de 
08/12/2012. 

i) Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante; 
j) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
k) Dados (nome, cargo, CPF, RG, data de nascimento, endereço residencial completo, e-mail 
institucional, e-mail pessoal e telefone) do representante legal da empresa, designado para eventual e 
posterior assinatura do contrato, juntando ainda instrumento de mandato, se for o caso do contrato ser 
assinado por procurador com poderes para tanto; 
l) Prazo de pagamento conforme cláusula décima nona deste edital; 
m) Deverá compor e apresentar, também, os valores constantes da planilha Memória de Cálculo – 

Resumo”, englobando os postos diurno e noturno, conforme modelo do Anexo IX deste 
Edital. 

m.1)O valor lançado no item “salário” da Memória de Cálculo - Resumo não poderá ser inferior ao 
piso salarial da categoria. 
n) Atestado de Vistoria (Anexo IX), caso o Licitante tenha optado por fazer a vistoria.  

13.2.2. Declaração de Conformidade (Anexo VI); 
13.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante ofertante do menor preço justificativas por escrito, a ser 
encaminhada através do e-mail: cristianozamboni@bauru.sp.gov.br inclusive apresentando, quando solicitado 
pelo Pregoeiro, memórias de cálculo detalhadas nos moldes do CADTERC: 
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?volume=1&anexoID=7
14 para salários e encargos, benefícios, uniformes/EPIs, BDI e outros. 
 
13.4. Se o licitante deixar de encaminhar os documentos constantes nos subitens 
13.2.l, 13.2.l1 e 13.3. (este último somente quando solicitado pelo Pregoeiro os preços da proposta 
serão considerados inaceitáveis. 
 
13.5. Atendidos todos os requisitos, será(ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) o 
MENOR PREÇO POR LOTE. 
13.6. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor; 
b) Contenham mais de 02(duas) casas decimais em seus valores unitários; 
c) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 

identificação do objeto licitado; 
d) Sejam manifestamente inexequíveis, por decisão do(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)); 
e) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 
f) Apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou com taxas excessivas; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO JULGAMENTO 
14.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observados os prazos 
para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste Edital; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA HABILITAÇÃO 
15.1. Para habilitação no certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da 
legislação vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, no original ou em cópia 
autenticada, na forma da lei: 

mailto:cristianozamboni@bauru.sp.gov.br
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?volume=1&anexoID=714
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?volume=1&anexoID=714
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15.1.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93) 
a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual. 
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 
assembleia 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, ato de registro ou autorização de funcionamento de órgão competente, 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. 

  
15.1.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal nº 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 Conjunta Negativa de Débitos relativos a créditos tributários federais e a Dívida Ativa da 
União (CND) ou Certidão Positiva com efeitos Negativos relativos a créditos tributários federais e a 
Dívida Ativa da União; 
d) Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito, referente ao ICMS, com 
a Fazenda Estadual;  
e) Certidão Negativa ou 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 
Efeitos de Negativos, disponível na página: http://www.tst.jus.br/certidao. 

15.1.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais 
deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua 
regularidade fiscal e trabalhista, a fim de que possa ser aplicado o disposto do art. 43 da Lei Complementar 
123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

15.1.2.2. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado arrematante 
no certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para 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 128/2008 
e 147/2014. 

15.1.2.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do 
direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93, sendo facultada 
a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a assinatura do contrato 
ou revogar a licitação. 
 
  15.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal nº 8.666/93) 
 a) Um Atestado, podendo ser apresentado mais de um Atestado, de atividade pertinente e compatível 
com o que pretende fornecer (posto de vigilância/segurança patrimonial), emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, informando que a licitante realiza ou realizou serviço com características 
semelhantes no objeto desta licitação. 
a.1.) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo 
do signatário. 
a.2.) Será considerado o atestado compatível se comprovado a execução de, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento), ou seja, 02 (dois) postos do objeto, prazo não inferior a 12 meses, nos termos da Súmula nº 24 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
b) Autorização para Funcionamento, em nome do licitante, expedido pela Coordenação Central de Polícia do 
Departamento da Polícia Federal, com validade na data da apresentação;  
 

http://www.tst.jus.br/certidao
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c) Certificado de Segurança, em nome do licitante, emitido pela Superintendência Regional no Estado de São 
Paulo do Departamento de Polícia Federal, com validade na data da apresentação; 
Obs: quando a autorização para funcionamento e o certificado de segurança (documentos exigidos nas 
cláusulas “b” e “c”) acima forem obtidas pelo meio eletrônico do sistema GESP – Gestão Eletrônica de 
Segurança Privada, conforme Portaria n° 346/2006 – DG/DPF, será expedido apenas um documento, válido 
para as duas comprovações.  
 
d) Certificado de Regularidade de Situação de Cadastramento perante a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, em nome do licitante 
 

  15.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93) 

a) certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica ou domicílio da pessoa física;  

a.1) As empresas que estejam em recuperação judicial 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.  

 
15.2. Substituição de documentos: 

15.2.1. Fica isento da apresentação dos documentos relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, o 
licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - C.R.C. válido, emitido pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, devendo ser observado o prazo de validade dos documentos constantes no cadastro 
na data do presente pregão, dando conta da obediência das exigências do art. 27, c/c o art. 37 da Lei Federal 
nº 8666/93, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na 
própria sessão. É assegurado ainda aos demais licitantes o direito de acesso aos documentos constantes do 
C.R.C., na fase de recurso, excluindo os documentos do item 15.3. 
 
15.3. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) 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 V); 
b) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de isenção ou 
de não incidência do ICMS, se for o caso e não for apresentada a certidão exigida na alínea “d”, 
do subitem 15.1.2. do edital; 
c) 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 
IV). 
d) Comprovação do enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante 
a apresentação de certidão atualizada 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 oficial idôneo. 

 
15.4. 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 Item, a contratação será 
celebrada e executada com o estabelecimento que apresentou a documentação; 
 15.4.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute a futura contratação, deverão apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos 
(referente à regularidade fiscal); 
15.5. 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; 
15.6. Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade na data designada para a realização 
da sessão pública, sendo que poderão ser confirmadas na internet a validade e autenticidade das 
mesmas; 

15.6.1. 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. 
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15.7. Se a licitante desatender às exigências previstas na Cláusula Décima Quinta, o Pregoeiro (Coordenador) 
examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante considerada arrematante. 
 
15.8. Se a licitante desatender às exigências previstas na Cláusula Décima Quinta, o Pregoeiro (Coordenador) 

examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, de que tratam os itens 11.5 e 11.6.6 deste edital, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, 

se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 

considerada arrematante. 

15.9. Constatando o atendimento às exigências previstas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-
lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), na hipótese de inexistência de 
recursos ou pela Prefeita Municipal, na hipótese de existência de recursos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 
16.1. O Município de Bauru designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria de Obras, que 
terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  
16.2. O Município designa ainda, como Gestora do CONTRATO, a Sra. Ana Rosa Damasceno e Souza e 
como sua suplente a Sra Roselaine Adra G. Brito, servidores vinculados à Secretaria de Obras. 
 
16.3. Ao gestor do Contrato por parte do Município de Bauru, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da 
Lei Federal nº 8.666/93.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E 
RECURSOS 
17.1. Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e qualquer licitante no prazo de 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, pedir esclarecimentos ou 
impugnar o ato convocatório do pregão, conforme previsto no art.41, da Lei Federal n. 8.666/93, na forma 
eletrônica, diretamente no sistema, em campo específico, no endereço constante do preâmbulo deste 
instrumento. 
17.2. 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. 
17.3. Divulgado o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, 
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, 
exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema. A partir da mensagem, o licitante terá até 24 (vinte 
e quatro) horas para manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas razões. 
 17.3.1. Manifestada motivadamente a intenção de recorrer no sistema, o licitante terá o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentação dos memoriais das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde 
logo intimadas para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 17.3.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no 
sítio www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças antes 
indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, endereçados ao Departamento de Administração de 
Materiais – Divisão de Licitações, situado na Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar – Vila Noemy, na cidade de 
Bauru, Estado de São Paulo, CEP: 17014-900, e seu encaminhamento se dará por intermédio do Pregoeiro 
(Coordenador) dentro dos prazos estabelecidos no item 17.3.1. 
17.4. A falta de manifestação motivada no prazo especificado no subitem 17.3 importará a preclusão do direito 
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 

17.4.1. Nas decisões de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas os recursos terão efeito 
suspensivo, de acordo com o art. 109, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
17.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
17.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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17.7. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
17.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
17.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro (Coordenador) fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente 
declarado vencedor e colocará o processo à disposição da autoridade competente para homologação. 
17.10.  A classificação será feita pelo menor preço por Lote. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
18.1. 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 05 (cinco) dias sobre 
o valor descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02, quais sejam: 
 18.1.1. Advertência: 
 18.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo 
da aplicação da multa prevista no item 18.1.; 
 18.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
 18.1.4. 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 resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
18.2. O montante da multa poderá, a critério do Município, ser cobrado de imediato ou compensado com valores 
de pagamentos devidos ao fornecedor, independente de qualquer notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA MEDIÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 

19.1. A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente. 
19.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 30º (trigésimo) dia corrido, após medição e liberação, 

a contar da entrega da Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo a 
ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem bancária através de instituição financeira a 
ser determinada pelo Município. 

19.2.1. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, endereço: Praça das Cerejeiras, 1-59, 
CNPJ nº 46.137.410/0001- 80, ref. Processo nº 173.388/2021 e número do Contrato.  

19.2.2. A nota fiscal somente será atestada e encaminhada para pagamento após cumpridas todas as exigências 
previstas neste edital. 

19.2.3.  A Nota Fiscal deverá vir obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

19.2.3.1. Da cópia dos holerites, comprovante de pagamentos de salários, guia de FGTS (GPIP), INSS 
(GPS) de cada empregado vinculado à execução contratual, correspondente ao mês da nota fiscal 
atual ou fatura vencida, na forma do art. 31, §§ 3º e 4º da lei nº 8.212/91.  

19.2.3.2. No caso da LICITANTE VENCEDORA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, 
o Município efetuará a notificação para que a LICITANTE VENCEDORA apresente os documentos 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de 
abertura de procedimento de aplicação de penalidades, estando sujeita a rescisão unilateral do 
contrato, nos termos do art. 78, I c/c art.79 da Lei Federal nº 8.666/93 e da denúncia da situação 
ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego para as providências pertinentes.  

19.2.3.3. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da lei nº 8.666/93. 

19.2.3.4. Guia GPIP específica para a Prefeitura Municipal de Bauru (comprovante do recolhimento do 
FGTS), relação dos nomes dos funcionários e conectividade. 

19.2.3.5. Guia GPS (INSS). 

19.2.3.6. Comprovante de vale transporte e vale refeição. 

19.2.3.7. Rescisões e comprovações de pagamento das verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS.  

19.3. 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.  

19.4. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da 
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LICITANTE VENCEDORA, nos termos do previsto no item 19.2.3.1. 

19.5. No caso de atraso no pagamento por parte do MUNICÍPIO, haverá a incidência de juros moratórios de 
0,5% (cinquenta centésimos por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento 
de cada parcela até o efetivo pagamento (art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8.666/93). 

19.6. Os preços contratados poderão ser reajustados após o decurso de 12 (doze) meses, contados da 
assinatura do contrato, com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo), ou outro índice oficial que venha a ser expressamente determinado pelo Município. 

19.7. O pedido de reajustamento dos preços contratados, para manter o equilíbrio econômico, deverá ser feito 
ao Município, que na oportunidade, solicitará os documentos que julgar pertinentes a comprovação. 

19.8. O Município deverá assegura-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados 
no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

19.9. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data de aniversário do reajuste 
anterior ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA CONTRATAÇÃO 
20.1. Após o prazo de Homologação o resultado desta licitação, a adjudicatária deverá assinar o contrato dentro 
de 05 (cinco) dias úteis da convocação feita pelo Departamento de Comunicação e Documentos - DCD, sob 
a pena de decair do direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
contratado, além de sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8666/93, 8883/94 e 10520/02 
e Decreto Municipal 10.123/05. 
20.2. Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, será convocada outra 
licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da 
contratação. 
20.3. O Município poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 
esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, estando 
asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido 
processo legal. 
20.4. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária 
perante a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Trabalhistas 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. 
20.5. 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. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS 
21.1. Não poderá a licitante vencedora ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, bem como 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação sem prévia e expressa autorização do Município. 
21.2. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
nos termos do art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8666/93. 
21.3. Obriga-se a licitante vencedora a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de 
habilitação exigidas no certame licitatório. 
21.4. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, 
são de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, conforme disposto no art. 71 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, 
a finalidade e a segurança da contratação. 
23.2. O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase do pregão promover diligências destinadas 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
23.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
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conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado. 
23.4. Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão decididos pelo Pregoeiro, nos termos das 
normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores 
alterações. 
23.5. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a 
apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro (Coordenador) 
porventura julgar necessários. 
23.6. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seus 
Anexos e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 
23.7. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro (Coordenador), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
23.8. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. No caso de alteração em 
pontos essenciais deste Edital e seus Anexos, dentro do prazo estabelecido para o início da abertura das 
propostas, este será prorrogado e as modificações terão a mesma divulgação do texto anterior, ou a licitação 
será revogada e realizada novamente em outra oportunidade. 
23.9. A posição adotada pelo Pregoeiro (Coordenador), face à dúvida suscitada, será encaminhada aos 
licitantes e vale para todos, como se parte integrante fosse deste Edital, sujeitando-os indistintamente. 
23.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial 
do Município de Bauru/SP; 
23.11. É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, inclusive Fundações 
instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por 
interposta pessoa, dos procedimentos licitatórios disciplinados na legislação vigente; 
23.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da licitante vencedora fará parte dos autos da 
licitação e não será devolvida ao proponente.  
23.13. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, 
para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta licitação, seu Contrato e demais atos deles 
decorrentes. 
23.14. As notificações exigidas por lei serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Bauru/SP. 
23.15. No mesmo prazo fixado no item 20.1, a adjudicatária deverá assinar o Termo de Ciência e Notificação 
(Anexo VII), em cumprimento a Resolução nº 08/2004 do Tribunal de Contas do Estado. 
23.16. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Pregão junto a Divisão de Licitações, 
localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy, ou pelo telefone (014) 3235-1145 ou 3235-1337. 

 
 

Divisão de Licitação, 16 de março de 2022 

 

 

 

Suéllen Rosim 
Prefeita Municipal  
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ANEXO I 

 

Modelo de Carta de Apresentação 

 

 

Ao Pregoeiro 

 

Referente: Processo n.º 173.388/2021- DAM – DL 

   Pregão Eletrônico n.º 05/2022– DAM - DL 

 

Prezados Senhores: 

 

Na qualidade de responsável legal por nossa Empresa, credenciamos o 
senhor ........................................., portador da carteira de identidade RG. n.º ......................................... e do 
CPF. n.º ........................................., para nos representar na licitação em referência, conferindo ao mesmo 
ilimitados poderes para retirar editais, apresentar envelopes PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, 
prestar declaração de que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade 
Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital 
quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços 
nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 
recursos, assinar Contratos, bem como assinar quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato. 

Dados para a elaboração do eventual Contrato: 

 

Da empresa: 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Telefone: 

Fax: 

Atenciosamente, 

 

 

 

Local e data 

Carimbo da empresa 

Nome, CPF e assinatura do responsável legal 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N. 

PROCESSO Nº 173.388/2021 

Pregão Eletrônico n. 05/2022 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MOTORIZADA 
COM ARMA E CÃO DE GUARDA, DE SEGUNDA A 
DOMINGO, EM 2 TURNOS DE 12H CADA (DIURNO E 
NOTURNO), A SEREM EXECUTADOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DA OBRA DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA – ETE 
VARGEM LIMPA 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 pela Senhora 
Suéllen Rosim, Prefeita Municipal, 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 ..., Fone:........, e-mail:............, 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 se regerá 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 pela Lei Federal nº 10520/02 e cláusulas e condições do Edital de Licitação 
nº 023/2022 do Pregão Eletrônico nº 05/2022, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 
173.388/2021, bem como as seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo 
Administrativo nº 173.388/2021, a prestar serviços de vigilância e segurança patrimonial motorizada 
com arma e cão de guarda, de segunda a domingo, em 2 turnos de 12h cada (DIURNO E NOTURNO), 
a serem executados nas dependências da OBRA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
VARGEM LIMPA – ETE VARGEM LIMPA, nesta cidade de Bauru-SP, conforme condições, quantidades 
contidas no Termo de Referência, melhor descrito no Anexo VIII do Edital nº 023/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por igual e sucessivos períodos, em conformidade com o art. 57, Inciso II da Lei Federal 
8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

3.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 07 dias corridos, a contar do recebimento da Ordem 

de Serviço, que será emitida pela Secretaria Municipal de Obras, após a publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município. 
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3.2. A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade dos serviços e a substituição ou complementação 

quando constatado que não corresponde ao descrito no Anexo VIII do presente edital e no contrato não 

corresponde ao descrito no termo de referência. 

3.2.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

3.2.1.1. Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

3.2.1.1.1. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do CONTRATANTE, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado; 

3.2.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 

o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

3.2.2.1. Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Município, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço contratado. 
 

 

Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços descritos na Cláusula 
Primeira a importância total estimada de R$............. ( ), que será suportada pelas dotações da Ficha 
nº 338 da Secretaria de Obras, conforme tabela abaixo: 

 

ITEM 

QTDE 
DE 

POSTOS 
(1) 

Unidade ESPECIFICAÇÃO 
Quantidade 
de Dias (2) 

Preço 
Unitário do 
Posto (3) 

Total do posto 
para 365 dias 
(4) = (1) x (2) x 

(3) 

1 1 Posto/dia 

Posto 12 horas diárias – 
diurno – segunda-feira a 
domingo vigilante com 
moto e armado 

365 

    

2 1 Posto/dia 

Posto 12 horas diárias – 
noturno – segunda-feira a 
domingo vigilante com 
moto e armado 

365 

    

3 1 Posto/dia 

Posto 12 horas diárias – 
diurno – segunda-feira a 
domingo vigilante armado 
e com cão de guarda 

365 

    

4 1 Posto/dia 

Posto 12 horas diárias – 
noturno – segunda-feira a 
domingo vigilante armado 
e com cão de guarda 

365 

    

Somatório dos preços unitários (1 dia) e preço total global (365 dias)     

 

4.2. A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente. 
4.3. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 30º (trigésimo) dia corrido, após medição e liberação, 

a contar da entrega da Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo a 
ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem bancária através de instituição financeira a 
ser determinada pelo CONTRATANTE. 

4.3.1. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, endereço: Praça das Cerejeiras, 1-59, 
CNPJ nº 46.137.410/0001- 80, ref. Processo nº 173.388/2021 e número do Contrato.  

4.3.2. A nota fiscal somente será atestada e encaminhada para pagamento após cumpridas todas as exigências 
previstas neste edital. 

4.3.3. Nota Fiscal deverá vir obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 
4.3.3.1. A Da cópia dos holerites, comprovante de pagamentos de salários, guia de FGTS (GPIP), INSS 
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(GPS) de cada empregado vinculado à execução contratual, correspondente ao mês da nota fiscal 
atual ou fatura vencida, na forma do art. 31, §§ 3º e 4º da lei nº 8.212/91. 

4.3.3.2. No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o 
CONTRATANTE efetuará a notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de 
abertura de procedimento de aplicação de penalidades, estando sujeita a rescisão unilateral do 
contrato, nos termos do art. 78, I c/c art.79 da Lei Federal nº 8.666/93 e da denúncia da situação 
ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego para as providências pertinentes.  

4.3.3.3. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da lei nº 8.666/93. 

4.3.3.4. Guia GPIP específica para a Prefeitura Municipal de Bauru (comprovante do recolhimento do 
FGTS), relação dos nomes dos funcionários e conectividade. 

4.3.3.5. Guia GPS (INSS). 
4.3.3.6. Comprovante de vale transporte e vale refeição. 
4.3.3.7. Rescisões e comprovações de pagamento das verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS. 
4.4. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, nos termos do previsto no item 4.3.3.1. 
4.5. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE, haverá a incidência de juros moratórios 

de 0,5% (cinquenta centésimos por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento 
de cada parcela até o efetivo pagamento (art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8.666/93). 

4.6. Os preços contratados poderão ser reajustados após o decurso de 12 (doze) meses, contados da 
assinatura do contrato, com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo), ou outro índice oficial que venha a ser expressamente determinado pelo CONTRATANTE. 

4.7. O pedido de reajustamento dos preços contratados, para manter o equilíbrio econômico, deverá ser feito 
ao CONTRATANTE, que na oportunidade, solicitará os documentos que julgar pertinentes a 
comprovação. 

4.8. O CONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

4.9. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data de aniversário do reajuste 
anterior ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

Cláusula Quinta: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

5.1.  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 05 
(cinco) dias sobre o valor total do contrato descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, quais sejam: 

 5.1.1. Advertência: 

 5.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no item 5.1.; 

 5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 

 5.1.4. 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 resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

5.2 O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado com 
valores de pagamentos devidos a CONTRATADA, independente de qualquer notificação. 

 

Cláusula Sexta: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

6.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria de Obras, que 
terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  
6.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestora do CONTRATO, a Sra. Ana Rosa Damasceno e Souza 
e como sua suplente a Sra Roselaine Adra G. Brito, servidores vinculados à Secretaria de Obras. 



 

 

EDITAL Nº 23/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Página 21 de 38 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

6.3. Ao gestor do Contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
  

Cláusula Sétima: CONDIÇÕES GERAIS 

7.1.  Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal 
nº 8666/93. 

7.2.  Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou parte, bem como 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização ao 
CONTRATANTE. 

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

7.4.  Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de 
habilitação exigidas no certame licitatório n. 023/2022. 

7.7.  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. 

7.8.  Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam 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 em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento 
em 04 vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam 
todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

Bauru (SP)......de..........de 2022 
 
 
 

Suéllen Rosim 
Prefeita Municipal 

 
 

A CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 

 
Formulário Modelo de Proposta de Preços 

 
Nome da Proponente: 

Endereço:       Cidade:   Estado: 

Telefone:     

CNPJ:        Inscrição Estadual: 

E-mail: 

 
Conforme estipulado no Pregão Eletrônico n.º 05/2022– DAM-DL, propomos: 
 
LOTE 01 – CÓDIGO BEC – 168718 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL  

ITEM 

QTDE 
DE 

POSTOS 
(1) 

Unidade ESPECIFICAÇÃO 
Quantidade 
de Dias (2) 

Preço 
Unitário do 
Posto (3) 

Total do posto 
para 365 dias 
(4) = (1) x (2) x 

(3) 

1 1 Posto/dia 

Posto 12 horas diárias – 
diurno – segunda- feira a 
domingo vigilante com 
moto e armado 

365 

    

2 1 Posto/dia 

Posto 12 horas diárias – 
noturno – segunda-feira a 
domingo vigilante com 
moto e armado 

365 

    

3 1 Posto/dia 

Posto 12 horas diárias – 
diurno – segunda-feira a 
domingo vigilante armado 
e com cão de guarda 

365 

    

4 1 Posto/dia 

Posto 12 horas diárias – 
noturno – segunda-feira a 
domingo vigilante armado 
e com cão de guarda 

365 

    

Somatório dos preços unitários (1 dia) e preço total global (365 dias)     

 

Prazo previsto para execução dos serviços: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços. 
 

Unidade de medida dos serviços: posto/dia 

 

 

 

________, ____ de _____ de 2022 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022.  

 

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 2022 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 

Declaração de cumprimento do art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 

 

 

 

 

______________________________________, 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 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: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 

 

__________, _____ de ______ de 2022 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 023/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A SER ANEXADA NA PROPOSTA ESCRITA 

 

 

 

 

(dados do licitante: razão social, CNPJ, endereço), por meio de seu representante legal, declara a quem possa 

interessar, sob as penas da lei, que os serviços cotados atendem plenamente todas as especificações 

constantes do Anexo VIII do Edital de Licitação n° 023/2022. 

 

 

________ ____ de _____ de 2022 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
 
CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 

com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em 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, conforme 

regras do Código de Processo Civil; 

 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 

defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 
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CPF: ____________________________  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VIII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  

1.1. A prestação de serviços se dará em todo o pátio da obra da futura Estação de Tratamento de Esgoto 

– ETE, Vargem Limpa, localizada à Rua Vereador Osmar Polido, s/nº, Distrito Industrial I, Bauru-

SP, CEP 17034-470, compreendendo aproximadamente 150.000 m². 

COORDENADAS: 

LATITUDE: 22°18’00” S 

LONGITUDE: 49°01’00” W 

 

2. DO VIGILANTE: 

2.1. Vigilante é o profissional capacitado pelos cursos de formação, nos termos da Lei Federal nº 7.102, 

de 1983, alterada pelas Leis Federais nº 8.863, de 1994, nº 13.654, de 2018, e nº 9.017, de 1995, 

pela Medida Provisória nº 2.184-23, de 2001, pela Lei Federal nº 11.718, de 2008 e pelas Portarias 

DG/DPF nº 3.233, de 2012, e nº 3.258, de 2013.  

2.2. Os vigilantes devem ser devidamente registrados no Departamento da Polícia Federal e 

empregados em empresas de segurança.  

2.3. Para a execução dos serviços a contratada deverá disponibilizar profissionais pertencentes à 

seguinte categoria de ocupação, conforme Código Brasileiro de Ocupações: VIGILANTE (CBO 

5173-30) 

 

3. DOS POSTOS DE TRABALHO: 

3.1. Tabela de escala do posto x regime do posto: 

ESCALA DO POSTO 
JORNADA DE 
TRABALHO 

REGIME DO POSTO 

Posto 12 horas diárias – diurno – segunda- 

feira a domingo vigilante com moto e 

armado 

12x36h 

Vigilante armado (cobrindo o perímetro 

a cada meia hora com a moto)  

Posto 12 horas diárias – noturno – segunda-

feira a domingo vigilante com moto e 

armado 

12x36h 

Vigilante armado (cobrindo o perímetro 

a cada meia hora com a moto)  

Posto 12 horas diárias – diurno – segunda-

feira a domingo vigilante armado e com cão 

de guarda 

12x36h 

Vigilante armado (cobrindo o perímetro 

a cada meia hora com o cão) 

Posto 12 horas diárias – noturno – segunda-

feira a domingo vigilante armado e com cão 

de guarda 

12x36h 

Vigilante armado (cobrindo o perímetro 

a cada meia hora com o cão) 

3.2. Fica definido como unidade de medida para a contratação desses serviços o Posto/Dia, tendo em 

vista a facilidade de administração/gerenciamento do contrato e a consequente padronização no âmbito do 

Estado de São Paulo. 

 

4. UNIFORMES A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA: 
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4.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes 

com a atividade a ser desempenhada no órgão da Contratante, contendo peças para todas as 

estações climáticas do ano, sem qualquer repasse de custo para o empregado, observando o 

disposto nos itens seguintes:  

4.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário, compreendendo 03 (três) mudas 

por empregado, exceto a capa de chuva que será entregue somente 01 (uma) muda de cada: 

a) Calça; 

b) Camisa de mangas curtas ou longas; 

c) Cinto de nylon; 

d) Par de coturno; 

e) Meias; 

f) Boné com emblema da empresa; 

g) Jaqueta de frio ou japonesa; 

h) Capa de chuva. 

 

5. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA: 

5.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos e acessórios necessários, nas quantidades estimadas, promovendo sua substituição 

quando necessário:  

a) Crachá com foto; 

b) Revólver calibre 38 com munição; 

c) Colete Balístico; 

d) Cinto com coldre e baleiro; 

e) Livro de ocorrência; 

f) Rádio Comunicador; 

g) Cassetete; 

h Porta Cassetete; 

i) Apito; 

j) Cordão de Apito; 

k) Lanterna com pilhas recarregáveis; 

l) Pilhas recarregáveis para lanterna; 

m) Carregador para pilhas recarregáveis. 

 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. Os serviços serão prestados pela Contratada no local determinado no item 1, conforme tabela – 

item 3, que deverá estar anexada ao processo licitatório e ao consequente contrato celebrado. 

6.1.1. A unidade de medida utilizada para a contratação dos postos de serviços é o Posto/Dia, 

entendendo-se por Posto/Dia o trabalho de 1 (um) vigilante em 1 (um) local determinado por certo período.  

6.1.2. Somente serão considerados para fins de pagamento os dias efetivamente trabalhados 

multiplicados pelo valor unitário do Posto/Dia.  
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6.2. Em atendimento à Resolução CONAMA nº 401, de 5 de novembro de 2008, e às Leis Estadual 

(12.300, de 2006) e Federal (12.305, de 2010) de Resíduos Sólidos e seus respectivos decretos 

regulamentadores, bem como à Resolução SMA nº 45, de 2015, o Contratante deverá entregar as pilhas e 

baterias dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 

compostos nos pontos de coleta credenciados e inseridos em rede de programa de responsabilidade pós-

consumo do setor de pilhas e baterias. 

6.3. A Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial nos postos fixados pelo 
Contratante envolve a alocação, pela Contratada, de profissionais devidamente habilitados, portando, 
obrigatoriamente a respectiva Carteira Nacional de Vigilantes, nos termos da legislação vigente, e capacitados 
para:  

• Assumir o posto devidamente uniformizado e com aparência pessoal adequada; 

• Realizar a ronda com a moto a cada 30 (trinta minutos); rodar no mínimo 30 Km no total do 
turno; o vigilante com o cão deve cobrir o perímetro a cada 30 (trinta minutos), revezando 
com o vigilante motorizado.  

• Comunicar imediatamente ao Contratante quaisquer anormalidades verificadas, inclusive de 
ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;  

• Comunicar ao Contratante todo acontecimento entendido como irregular e que atente contra 
seu patrimônio;  

• Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestando seus 
serviços;  

• Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da 
região, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, da Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (CETESB), dos responsáveis pela administração da instalação e outros 
de interesse; 

• Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as 
medidas de segurança, conforme orientação recebida do Contratante, bem como aquelas que 
entender como oportunas; 

• Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e 
identificadas;  

• Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada da pessoa, seus dados 
serão anotados no ato e o documento devolvido imediatamente ao interessado, conforme 
disposto na Lei nº 9.453/1997; 

• Fiscalizar a entrada e a saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando 
a placa do veículo, inclusive de funcionários autorizados a estacionar seus carros particulares 
na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;  

• Fiscalizar a entrada e a saída de materiais mediante conferência das notas  

• fiscais ou de controles próprios do Contratante;  

• Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das 
instalações do Contratante. Facilitar, no que for possível, a atuação das mesmas, inclusive na 
indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento;  

• Controlar a entrada e a saída de veículos, empregados, funcionários e visitantes após o término 
de cada expediente de trabalho, feriados e fins de semana, na conformidade do que venha a 
ser estabelecido pelo Contratante;  

• Proibir o ingresso de vendedores ambulantes e assemelhados às instalações;  

• Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao Contratante;  
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• Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e a imediações que provoque 
ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;  

• Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens 
particulares de empregados ou de terceiros;  

• Não se ausentar do posto;  

• Executar a(s) ronda(s) diária(s), conforme a orientação recebida do Contratante, verificando 
todas as dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessárias para 
o perfeito desempenho das funções e manutenção da ordem nas instalações;  

• Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à manutenção das 
condições de segurança;  

• Repassar ao(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, quando da rendição, todas as 
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações.  

6.4. A Contratada deverá cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo Contratante, 

com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos 

empregados e das pessoas em geral que se façam presentes.  

6.5. As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instalações do Contratante e estar 

circunscritas à sua área de atuação estabelecida pela legislação específica.  

6.6. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 

Contratada otimizar a gestão de seus recursos – humanos e materiais – com vistas ao aprimoramento e à 

manutenção da qualidade dos serviços e à satisfação do Contratante. A Contratada responsabilizar-se-á 

integralmente pelos serviços contratados, cumprindo, evidentemente, as disposições legais que interfiram em 

sua execução.  

6.7. Os cães deverão ter instalações adequadas para alimentação e descanso, não devendo ocorrer 

qualquer ato de maus tratos animais, o que ensejará em quebra imediata de contrato;  

6.8. Deverão ser apresentados os documentos e carteiras de vacinação dos cães, bem como o 

certificado de adestramento, por profissional ou instituição devidamente habilitada;  

6.9. Deverão ser apresentados exames periódicos por médico veterinário da saúde dos animais que 

estão na vigilância da obra;  

6.10. As instalações necessárias (canil, guaritas, postos de monitoramento, refeitório, banheiro, etc.) 

para a prestação de serviços será de responsabilidade da futura contratada e deverão estar adequadas as 

normas técnicas vigentes;  

6.11. Todos os equipamentos e instalações deverão atender as normas técnicas pertinentes, com as 

orientações de recomendações técnicas, em especial ao trato com os cães, que devem atender as boas 

práticas e o bem-estar animal; 

6.12. Sempre que necessário, as instalações deverão ser reparadas e serão por conta do futuro 

contratado, garantindo sempre o perfeito funcionamento e condições de uso. 

6.13. Descrição dos serviços a serem executados (especificações) com o respectivo quantitativo 

(números de postos/dia trabalhados), conforme quadro abaixo: 
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IT ESPECIFICAÇÃO 
N° de postos / Dias 

trabalhados 

I 
Posto 12 horas diárias – diurno – segunda- 

feira a domingo vigilante com moto e armado 

Vigilante armado e 

motorizado 
01/365 

II 
Posto 12 horas diárias – noturno – segunda-

feira a domingo vigilante com moto e armado 

Vigilante armado e 

motorizado 
01/365 

III 

Posto 12 horas diárias – diurno – segunda-

feira a domingo vigilante armado e com cão 

de guarda 

Vigilante armado e com 

cão de guarda 
01/365 

IV 

Posto 12 horas diárias – noturno – segunda-

feira a domingo vigilante armado e com cão 

de guarda 

Vigilante armado e com 

cão de guarda 
01/365 

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

7.1. Para a Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, a Contratada obriga-se a:  

7.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, 

equipamentos e acessórios necessários, na qualidade e quantidades especificadas neste Termo de Referência. 

7.1.2. Implantar as atividades no prazo estabelecido para início dos serviços nos respectivos postos 

relacionados no item 3 e horários fixados pelo Contratante. 

7.1.3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente.  

7.1.4. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 

tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato.  

7.1.5. Comprovar a formação técnica específica dos vigilantes mediante apresentação do certificado 

de curso de formação de vigilantes e Carteira Nacional, expedido por instituição devidamente habilitada e 

reconhecida.  

7.1.5.1 Comprovar obediência à periodicidade legalmente estabelecida quanto ao curso de 

reciclagem.  

7.1.6. Disponibilizar vigilantes em quantidade necessária para garantir a operação dos postos nos 

regimes contratados, devendo estar uniformizados e portando crachá com foto recente.  

7.1.7. Efetuar a reposição de vigilantes nos postos imediatamente em eventual ausência, não sendo 

permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra).  

7.1.8. Comunicar à unidade do Contratante que administra o contrato toda vez que ocorrer 

afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que esteja 

prestando os serviços. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada deverá proceder conforme item 6.3. 

anterior.  

7.1.9. É dever da Contratada a promoção de curso de educação, formação, aconselhamento, 

prevenção e controle de riscos aos trabalhadores, bem como práticas socioambientais para economia de 

energia, de água e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o serviço  

7.1.10. Assegurar que todo vigilante que cometer falta disciplinar não seja mantido no posto ou em 

quaisquer outras instalações do Contratante.  
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7.1.11. Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados 

não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços. 

7.1.12. Instruir seus vigilantes quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, 

inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de Segurança e Medicina do Trabalho (NR - Normas 

Regulamentadoras), tais como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante.  

7.1.13. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito.  

7.1.14. Manter controle de frequência e pontualidade de seus vigilantes sob o contrato.  

7.1.15. Propiciar aos vigilantes as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos 

serviços, fornecendo-lhes:  

7.1.16. A Contratada deverá disponibilizar os EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) aos 

vigilantes para execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas, 

favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

7.1.16.1 Fornecer plaqueta de identificação do vigilante autenticada pela empresa, com 

validade de 6 (seis) meses, constando nome, número da Carteira Nacional de Vigilante (CNV), fotografia 

colorida em tamanho 3x4 e data de validade.  

7.1.17. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamento de benefícios e encargos.  

7.1.18. Fornecer, obrigatoriamente, convênio médico com assistência médica e hospitalar, vale-

refeição e cesta básica aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, de acordo com a 

convenção coletiva de trabalho.  

7.1.19. Fornecer, quando previsto, armas, munições e respectivos acessórios ao vigilante no 

momento da implantação dos postos.  

7.1.20. Apresentar ao Contratante a relação de armas e cópias xerográficas autenticadas dos 

respectivos registros de arma e porte de arma, que serão utilizadas no cumprimento do contrato.  

7.1.21. Em conformidade com o disposto na Portaria CGC/SP nº 33.325, de 30 de março de 2015, 

poderá ser utilizada arma não letal para interromper comportamento violento, em doutrina do uso progressivo 

da força em legítima defesa própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio do Contratante. 

7.1.22. A arma deverá ser utilizada somente em legítima defesa própria ou de terceiros e na 

salvaguarda do patrimônio do Contratante, após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual 

problema.  

7.1.22.1 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada nos postos.  

7.1.23. Indicar um supervisor para realizar semanalmente, em conjunto com o Contratante, o 

acompanhamento técnico das atividades, visando à qualidade da prestação dos serviços.  

7.1.24. Os supervisores da Contratada deverão obrigatoriamente inspecionar os postos no mínimo 

uma vez por semana.  

7.1.25. Visando à utilização mais eficiente de combustível e à redução de poluentes atmosféricos e 

gases de efeito estufa, deve-se priorizar os modelos de veículos classificados como A ou B pelo Programa 

Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), considerando-se sua categoria.  

7.1.26. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização do Contratante em seu acompanhamento.  

7.1.27. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua 

habilitação.  

7.1.28. A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, deve proceder às 

anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente 
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todas as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas que tratem sobre pleitos trabalhistas 

e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a Contratada.  

7.1.29. Observar as condições de uso de sistema de escrituração digital de obrigações 

previdenciárias, trabalhistas e fiscais que sejam estabelecidas por legislação federal, atendendo ao disposto 

no artigo 16 da Lei Federal nº 13.874/2019.  

7.1.30. Manter autorização de funcionamento e certificado de segurança expedidos pelo 

Departamento de Polícia Federal (DPF), nos termos vigentes.  

7.1.31. Assegurar que todos os vigilantes empregados na execução contratual preencham e 

comprovem documentalmente os seguintes requisitos:  

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;  

• Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;  

• Ter instrução mínima correspondente ao quinto ano do ensino fundamental;  

• Ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado por empresa de curso de 
formação devidamente autorizada;  

• Ter sido aprovado em exames de saúde e de aptidão psicológica;  

• Ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas de 
antecedentes criminais, sem registros de indiciamento em inquérito policial, de estar sendo 
processado criminalmente ou ter sido condenado em processo criminal onde reside, bem 
como no local em que tenha realizado o curso de formação, reciclagem ou extensão. Essas 
comprovações são oriundas da Justiça Federal, da Justiça Estadual ou do Distrito Federal, 
da Justiça Militar Federal, Estadual ou do Distrito Federal e da Justiça Eleitoral;  

• Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; e  

• Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas.  

• Possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B, para os profissionais 
condutores de motocicleta. 

7.1.32. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais pertencentes 

à seguinte categoria de ocupação, conforme Código Brasileiro de Ocupações: VIGILANTE (CBO 5173-30). 

 

7.1.33. Para a execução dos serviços com cão de guarda, a Contratada deverá realizar treinamento 

com os vigilantes e com o cão de guarda, às suas expensas. 

7.1.34. As instalações necessárias (canil, guaritas, postos de monitoramento, refeitório, vestiário 

com armário guarda-roupa e banheiro) para a prestação de serviços serão de responsabilidade da futura 

Contratada e deverão estar adequadas as normas técnicas vigentes;  

7.1.35. Sempre que necessário, as instalações deverão ser reparadas e serão por conta do futuro 

contratado, garantindo sempre o perfeito funcionamento e condições de uso. 

7.1.36. A Contratada deverá assumir todo o gasto com a manutenção da motocicleta, garantindo: 

troca de pneus, troca de óleo, de combustível e outros. A aquisição da motocicleta é de responsabilidade da 

Contratada. 

7.1.37. A empresa deve garantir, nas proximidades do local para refeições: 

a) meios para conservação e aquecimento das refeições (geladeira e microondas); 

b) local e material para lavagem de utensílios usados na refeição; e  

c) água potável.  
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8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE. 

8.1. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada.  

8.2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados.  

8.3. Indicar formalmente o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução contratual.  

8.4. Expedir autorização de serviços com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data de início 

da execução dos mesmos.  

8.5. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas.  

8.6. Abrir o BO (Boletim de Ocorrência) em caso de furtos e outros eventos relacionados à contratação 
do presente objeto. 

 

9. FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

9.1. Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 

prepostos designados, podendo, para isso:  

9.2. Ter livre acesso aos locais de execução do serviço.  

9.3. Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 

execução do escopo contratado, cabendo-lhe, também, realizar a avaliação periódica das atividades 

desenvolvidas pela Contratada.  

9.4. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da Contratada que 

estiverem sem uniforme ou crachá, que embaraçarem ou dificultarem a sua fiscalização ou cuja permanência 

na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.  

9.5. Não permitir que o vigilante execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas.  

9.6. Fazer exigências à Contratada sempre que julgar necessário para a proteção da integridade física 

dos trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, das suas 

propriedades e do meio ambiente.  

9.7. Executar mensalmente a medição dos serviços, avaliando as quantidades de serviços efetivamente 

executados e o número de dias efetivamente trabalhados no período considerado (número de postos/dia 

medidos).  
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Anexo IX - Memória de Cálculo - RESUMO 
 
À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PROCESSO Nº 173.388/2021 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança 

patrimonial motorizada com arma e cão de guarda, de segunda a domingo, em 2 turnos de 12h cada (DIURNO 

E NOTURNO), a serem executados nas dependências da OBRA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO VARGEM LIMPA – ETE VARGEM LIMPA, nesta cidade de Bauru-SP, conforme condições, 

quantidades contidas no Termo de Referência. 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESUMO 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS  

ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 

VALORES TOTAIS POR POSTO EM R$* 

DIURNO NOTURNO DIURNO  NOTURNO 

1-REMUNERAÇÃO   R$   R$   R$   R$  

1.1 SALÁRIO-BASE   R$   R$   R$   R$  

1.2 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   R$   R$   R$   R$  

1.3 ADICIONAL NOTURNO   R$   R$   R$   R$  

1.4 HORA NOTURNA ADICIONAL   R$   R$   R$   R$  

1.5 FERIADO REMUNERADO   R$   R$   R$   R$  

1.6 FOLGUISTA   R$   R$   R$   R$  

1.7 
REFLEXO SOBRE O REPOUSO SEMANAL 
REMUNERADO  

 R$   R$   R$   R$  

2-BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS   R$   R$   R$   R$  

2.1 VALE-TRANSPORTE   R$   R$   R$   R$  

  CUSTO MENSAL   R$   R$   R$   R$  

  PARCELA DO TRABALHADOR   R$   R$   R$   R$  

2.2 VALE-REFEIÇÃO   R$   R$   R$   R$  

  CUSTO MENSAL   R$   R$   R$   R$  

  PARCELA DO TRABALHADOR   R$   R$   R$   R$  

2.3 CESTA BÁSICA   R$   R$   R$   R$  

  VALOR DA CESTA BÁSICA   R$   R$   R$   R$  

  PARCELA DO TRABALHADOR   R$   R$   R$   R$  

2.4 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR   R$   R$   R$   R$  

  
VALOR DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E 
FAMILIAR  

 R$   R$   R$   R$  

  PARCELA DO TRABALHADOR   R$   R$   R$   R$  

2.5 AUXÍLIO-FUNERAL   R$   R$   R$   R$  

2.6 SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL   R$   R$   R$   R$  

2.7 NORMA REGULAMENTADORA Nº 07   R$   R$   R$   R$  

3-INSUMOS DIVERSOS   R$   R$   R$   R$  
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3.1 UNIFORME   R$   R$   R$   R$  

3.2 EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS   R$   R$   R$   R$  

3.3 CURSO DE RECICLAGEM   R$   R$   R$   R$  

4-ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS   R$   R$   R$   R$  

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS   R$   R$   R$   R$  

4.2 13º SALÁRIO + ADICIONAL DE FÉRIAS   R$   R$   R$   R$  

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE   R$   R$   R$   R$  

4.4 
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO 
PROFISSIONAL AUSENTE  

 R$   R$   R$   R$  

4.5 CUSTO DE RESCISÃO   R$   R$   R$   R$  

4.6 OUTROS**   R$   R$   R$   R$  

5-COBERTURA DO INTERVALO DE REPOUSO E 
ALIMENTAÇÃO  

 R$   R$   R$   R$  

5.1 
CUSTOS DE REPOSIÇÃO INTERVALO 
INTRAJORNADA  

 R$   R$   R$   R$  

6-CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS   R$   R$   R$   R$  

6.1 CUSTOS INDIRETOS   R$   R$   R$   R$  

6.2 LUCRO   R$   R$   R$   R$  

6.3 TRIBUTOS   R$   R$   R$   R$  

  ISS   R$   R$   R$   R$  

  PIS   R$   R$   R$   R$  

  COFINS   R$   R$   R$   R$  

7-TOTAL DO POSTO   R$   R$   R$   R$  

7.1 
TOTAL MENSAL POR POSTO - Somatório 
dos itens 1 a 6  

 R$   R$   R$   R$  

7.2 
TOTAL DO POSTO/DIA: Subitem 7.1 ÷ 30,44 
dias/mês  

 R$   R$   R$   R$  

8-PREÇO UNITÁRIO DO GRUPO (Soma dos 
valores Posto/Dia Diurno e Noturno)  

R$ 

 
Obs.:  

1. Considerar a quantidade de vigilantes necessária para cobrir cada posto, informada na Proposta de 
Preços (Anexo III do Edital). 

2. Informação detalhada no tópico dos Encargos Sociais, Grupo E – Aprovisionamento de casos especiais 
(exceto incidência do Grupo A sobre licença-maternidade) do CADTERC poderão ser obtidos no 
endereço: 
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?volume=1&an
exoID=714. 

  

https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?volume=1&anexoID=714
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?volume=1&anexoID=714
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ANEXO X 
 

ATESTADO DE VISTORIA 
 

Declaro, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico n. 05/2022 – Processo n. 173.888/2021, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança 
patrimonial motorizada com arma e cão de guarda, de segunda a domingo, em 2 turnos de 12h cada (DIURNO 
E NOTURNO), a serem executados nas dependências da OBRA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO VARGEM LIMPA – ETE VARGEM LIMPA, nesta cidade de Bauru-SP, que o Sr.  
__________________________________RG                                 , realizou a vistoria nas instalações ETE 
VARGEM LIMPA, recebendo todas as informações necessárias. 
 

Bauru,            de                        de 2022. 

 
 
 
 

  
       

Responsável Técnico pelo Aprovisionamento 
(Carimbo do servidor responsável) 
 

 
 
Recebido em:       /      /2022.               Nome:  ________________________________ 
 
 
 
 
Ass.:    
 

 


