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DISPENSA DE VALOR Nº 007/2022  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará 
Dispensa de licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 
75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e 
procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e 
horários discriminados a seguir:  
 

 
DAT
A LIMITE PARA 

APRESENTAÇ
ÃO DA 

DIA 11/02/2022, ÀS 17:00 HORAS 
 

 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

  
    

 
REFERÊNCIAS DE 
HORÁRIO:   HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

 
ENDEREÇO   
ELETRÔNICO 

PARA   ENVIO   
DA 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br 
 

 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

  
    

      
1.0 – DO OBJETO:     

 

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS 
PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA. 
1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos: 

 

1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
1.2.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 
1.2.3 – ANEXO III – MODELO DE CONTRATO; 
 
2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Cachoeira Paulista/SP, para 

exercício de 2022, na classificação abaixo: 

 
3.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇO/COTAÇÃO: 

 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 18.5411.0002.2025 – COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E 

LIMPEZA URBANA 

 

FICHA FONTE  FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

233 01 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J 
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4. DO AVISO E PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

4.1. O presente AVISO ficará ABERTO POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir 
da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao E-mail: 
compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA DE 
VALOR Nº 007/2022. 
 

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 11/02/2022 às 17:00h 
  
4.1.2           O valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 53.666,67 (CINQUENTA E 
TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).     
 
4.2 Habilitação Jurídica e Fiscal: 

 

4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;  
4.2.2 Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade 

simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 
 
4.2.3 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
  
4.2.6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;  
4.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
4.2.8 Relação de Apenados de Contratação TCE/SP, obtida no seguinte endereço: 

https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados. 
 
4.3 Proposta de Preço/Cotação: 

 

4.3.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste 
Edital.  
4.3.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital 

serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação. 
 
4.3.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. 

Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração. 
5.0 – DO PAGAMENTO: 

 

5.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos mediante apresentação de nota fiscal e 
após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal 
apresentada durante processo de habilitação; 
 
6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 
justificado. 

 
6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre 
que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.  

 

mailto:compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br
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6.3 A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada o 
disposto nº no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal 14.133/21. 

 
6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 
 

 

Cachoeira Paulista, 07 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 

 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho  
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I  
 

DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO NAS ÁREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 

A cidade de Cachoeira Paulista encontra-se atualmente com os serviços de manutenção das 

áreas públicas prejudicados devido a falta de funcionários para atuarem de forma satisfatoria, 

conforme relatório técnico. 

O objetivo do Termo de Referência é estabelecer as condições de execução dos serviços 
operacionais, na busca de otimização dos tempos de execução dos serviços, dos recursos 
despendidos, melhoria da qualidade no atendimento, da qualidade na execução, resultando na 
melhor qualidade de infraestrutura do município. 
Além disso, orientar e fornecer subsídios à futura CONTRATADA, atinentes a particularidades e 

às exigências locais nas execuções dos serviços ora constantes da planilha de quantidade e 
preços unitários, reduzindo nossa demanda, melhorando nosso desempenho, evitando perdas e 
gerando melhoria na questão de infraestrutura pública. 
 

3. LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

     Os serviços serão realizados em diversos locais do município de Cachoeira Paulista – SP. 
 

4. IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A condução dos trabalhos deverá ser exercida por, no mínimo, um engenheiro civil 
(encarregado), em tempo integral, nas dependências do canteiro administrativo e de guarda de 
veículos e equipamentos da CONTRATADA, que deverá ser localizado no município de Cachoeira 
Paulista -SP, o mesmo devera ser custeada com aluguel/posse, linha telefônica, linha de internet, 
limpeza e manutenção do espaço, deverá dispor de uma área para guarda dos equipamentos, bem 
como sanitários, vestiários e refeitório.  

O contato entre a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista e a CONTRATADA dar-se-á por 
intermédio do encarregado, de preferência. 

A PMCP deverá exigir da CONTRATADA a substituição do encarregado, desde que se 
verifique: falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade das obras e serviços, inobservância 
de projetos quando disponibilizados, das especificações e das normas da ABNT, bem como atrasos e 
inadimplências que impliquem o não cumprimento das metas aqui estabelecidas e a qualidade 
almejada. 

Todos os serviços constantes da planilha de quantidade e preços unitários que transmitidos à 
CONTRATADA, serão de responsabilidade exclusiva desta. 

São considerados serviços emergenciais ou urgentes todas as solicitações originadas por 
demandas da Fiscalização (oriundas de situações que possam acarretar problemas maiores de 
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segurança aos munícipes, ao trânsito ou a imóveis, devidamente avaliada pela equipe de 
Fiscalização Da PMCP), da Ouvidoria, do Procon e/ou de determinações Jurídicas/Judiciais. 

Cabe à CONTRATADA manter as equipes devidamente dotadas com os recursos de pessoal, 
veículos, ferramentas e equipamentos, inclusive os de proteção ao trabalhador e terceiros, 
necessários à execução dos serviços, não obstante ajustes necessários de troca, diminuição ou 
acréscimos necessários para atendimento dos prazos aqui estabelecidos. 

A CONTRATADA deverá dispor ainda de sistema de rastreador de veículos, onde seja 
possível, através de terminais de computadores, acessar a localização dos veículos, traçar rotas, 
avisos de desvios ou paralisações em locais desnecessários, visando ampliar a possibilidade de 
otimização de serviços e deslocamentos de equipes, além de garantir a perfeita execução dos 
serviços. 

A CONTRATADA deverá fornecer e tornar obrigatório o uso de uniformes adequados à 
função e da sua identidade funcional, dentro da área de realização dos serviços, inclusive de seus 
veículos. 

Deverá manter todos os empregados que executam os serviços externos, com um único 
padrão de uniforme, obrigatoriamente, portando crachás de identificação. O modelo básico do 
uniforme deverá ser aprovado pela PMCP, devendo o mesmo conter, obrigatoriamente, a inscrição 
“A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA ”, além do nome da 
contratada. 

Cabe à CONTRATADA manter as equipes devidamente dotadas com os recursos de pessoal, 
veículos, ferramentas e equipamentos, inclusive os de proteção ao trabalhador e terceiros, 
necessários à execução dos serviços e atividades do canteiro, conforme segue: 

A CONTRATADA deve fornecer, orientar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de 
Proteções Individual e Coletiva - EPIs e EPCs, adequados aos riscos decorrentes da execução do 
escopo contratual, garantindo a proteção da integridade física dos trabalhadores durante o exercício 
das atividades, inclusive a de terceiros; 

 
O Técnico de Segurança do Trabalho da CONTRATADA, devidamente registrado em órgão de 

classe deverá, antes de iniciar as atividades que oferecerem riscos com gases e durante todo o 
período de execução dos trabalhos, monitorar os gases CO, H2S, O2 e inflamáveis, por meio de 
equipamentos devidamente aferidos pelo órgão competente, de propriedade da CONTRATADA ou 
de locação, verificando as condições de segurança. 

 
Cada tipo de serviço deverá ser executado por profissional qualificado, utilizando 

ferramentas e equipamentos adequados, não sendo permitidas improvisações e adaptações. Cada 
equipe deverá dispor de seu próprio conjunto de ferramentas. 

Para possibilitar o deslocamento e a execução dos serviços, a CONTRATADA deve equipar as 
equipes com veículos leves/médios, pick-ups, motocicletas, caminhões e demais equipamentos 
necessários para cumprimento do objeto, sendo eles, de ano 2015 ou superior, veículos estes 
especificados em cada serviço. 

Todos os veículos deverão ser compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas, em 
bom funcionamento, para acomodar adequadamente os empregados da CONTRATADA, materiais, 
ferramentas e equipamentos. Esses veículos deverão portar placa ou adesivo (simples em sua 
lateral ou em local definido juntamente com a Fiscalização da PMCP) constando os seguintes 
dizeres: “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA”. 

Cada veículo de equipe deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas, Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) para a execução das 
atividades, estando esses adequados à quantidade de pessoas transportadas. 

Todos os veículos e os equipamentos, devidamente relacionados, deverão ser apresentados 
à Fiscalização, acompanhados de ficha de cadastro com documentos e fotos do veículo, para 
avaliação e aprovação. Todos os veículos e os equipamentos deverão permanecer à disposição dos 
serviços deste contrato e, quando houver necessidade de manutenção, deverão ser substituídos de 
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imediato, até o retorno do afastado, tendo um prazo máximo de 1 (uma) hora para essa 
substituição, de forma a não comprometer o caráter continuo e essencial dos serviços. 

A apresentação e vistoria das equipes será executada impreterivelmente no dia seguinte a 
assinatura do contrato, onde todos os equipamentos, ferramentas e pessoal deverão estar 
devidamente prontos para o inicio dos serviços, veículos devidamente regulares em seus órgãos 
competentes, não sendo permitido neste caso a sublocação de veículos e equipamentos, os mesmos 
deverão ter posse comprovada pela CONTRATADA através do documento do veículo, os 
colaboradores deverão estar todos devidamente registrados em suas reais funções, respeitando o 
sindicato e convenção coletiva da categoria vigente; em caso de atrasos por parte da 
CONTRATADA, a mesma estará exposta a multas e sanções administrativas conforme legislação 
vigente. 

 
5. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

Os serviços devem ser executado de forma contínua e ininterrupta, de até 5 dias uteis por 
semana, de segunda a sexta, das 07:00 as 17:00, buscando atender e cumprir o prazo de execução 
do serviços de 24 horas após emissão de ordem de serviço, tendo sua logística variando a 
disposição das equipes entre turnos, conforme necessidade. 

A meta vem ainda em colaborar com a redução dos custos operacionais e melhoria do 
atendimento ao cliente consumidor. 

 
6. VISTORIA DAS EQUIPES 

 
A CONTRATADA está sujeita a uma vistoria por parte da CONTRATANTE na data do ato da 

assinatura do contrato, a uma fiscalização de atendimento dos parâmetros pré-estabelecidos de 
canteiro de obras, dimensionamento de equipes e atendimento dos critérios de equipamentos, bem 
como de toda documentação de registro e segurança do trabalho dos funcionários e quantidades 
pré-estabelecidas, onde todos os equipamentos, ferramentas e pessoal deverão estar devidamente 
prontos para o inicio dos serviços, veículos devidamente regulares em seus órgãos competentes, 
não sendo permitido neste caso a sublocação de veículos e equipamentos, os mesmos deverão ter 
posse comprovada pela CONTRATADA através do documento do veículo, os colaboradores deverão 
estar todos devidamente registrados em suas reais funções, respeitando o sindicato e convenção 
coletiva da categoria vigente; em caso de atrasos por parte da CONTRATADA, a mesma estará 
exposta a multas e sanções administrativas conforme legislação vigente. 

 
7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
7.1 MANUTENÇÕES 

7.1.1 ESCOPO 

Os serviços serão executados por 01 (uma) equipe compostas de: 01 

motorista/roçador,02auxiliares de serviços gerais e um veículo tipo Utilitário de carga Hyundai HR 

ou similar ano 2015 ou superior, com carroceria de madeira ou caçamba basculante bi-lateral, 

reforço nos feixes de mola, um gerador de energia a gasolina 25 kva, de partida elétrica, com 

saída 110 e 220 v, um rompedor martelete 29 kgs, 4j, 2000 w com um jogo de ponteira e 

talhadeira, um compactador de solo, uma serra-clipper cortadora de piso, concreto e asfalto de 

13 hp a gasolina, com o devido jogo de discos de corte, uma furadeira de impacto 1100 w com 

jogo de brocas, uma serra mármore tipo “makita” 1300 w com jogo de discos, um kit pá de 

olaria, chibanca, picareta, enxada, enxadão, cavadeira, carrinho de carriola, colher de pedreiro, 
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nível magnético, régua niveladora, marreta, talhadeira, desempenadeira, roçadeira, rastelo, trena, 

prumo, lona plástica, 5 cones, 2 cavaletes de montagem sinalizando “obras a frente” e “PMCP”, 

sendo os abastecimentos dos veículos serão por conta da CONTRATANTE. 

7.1.2 LOCAL 

Face a sazonalidade de demandas oriundas dos canais de recebimento de reclamações por esta 

Prefeitura, os serviços serão realizados em diversos locais do município.  

7.1.3DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA EQUIPE:  

As equipes contratadas executarão serviços de manutenções em geral, podas de arbustos,roçada 

manual, roçada mecanizada,recuperação de passeios públicos com ou sem revestimentos, 

recuperação de guias e sarjetas, concretagens, estruturas em concreto armado, fôrmas, além de 

demais serviços correlatos e afins; 

Todos os serviços complementares aos serviços principais, tais como remoção de camada 

asfáltica, corte de camada asfáltica, retirada de entulhos, retirada de materiais no almoxarifado 

da PMCP, armazenamento, registro de informações na ordem de serviço, etc., fazem parte das 

atribuições da CONTRATADA e estão previstos no valor mensal do contratado; 

Os resíduos provenientes da roçada e capina deverão ser acondicionados em sacos plásticos e 

deixados para a equipe da coleta regular do Município o recolhimento, transporte e destino final 

dos resíduos. 

7.1.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Os materiais utilizados nos serviços serão todos fornecidos pela PMCP, tais como cimento, blocos, 

areia, pedra, bica corrida e demais materiais necessários, ou seja, qualquer insumo necessário ao 

bom desempenho dos serviços, mediante autorização de fornecimento emitida pelo responsável 

do setor; 

As equipes deverão fazer uso de uniforme completo, bem como, de EPI e EPC (equipamentos de 

proteção individual e equipamentos de proteção coletiva), conforme a legislação em vigor, a ser 

fornecido pela contratada tais como: calçados de segurança, luvas, óculos, protetor auricular, 

capacete, protetor solar, uniformes e demais equipamentos de segurança do trabalho; 

Quando necessário, deverão ser usados todos os equipamentos e itens de sinalização ou proteção 

em vias, a fim de evitar acidentes, sendo que tais equipamentos de sinalização como cones, fita 

sinalizadora, tela tapume, placas de advertência e sinalização, deverão ser fornecidos pela 

contratada;  

As ferramentas necessárias à execução dos serviços em geral deverão ser fornecidas pela 

CONTRATADA;  

Tais ferramentas deverão ser mantidas em bom estado, bem como lavadas e guardadas após seu 

uso diário;  
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As equipes contratadas executarão serviços de manutenções em geral, podas de arbustos, roçada 

manual, roçada mecanizada, recuperação de passeios públicos com ou sem revestimentos, 

recuperação de guias e sarjetas, concretagens, estruturas em concreto armado, fôrmas, além de 

demais serviços correlatos e afins; 

Todos os serviços complementares aos serviços principais, tais como remoção de camada 

asfáltica, corte de camada asfáltica, retirada de entulhos, retirada de materiais no almoxarifado 

da PMCP, armazenamento, registro de informações na ordem de serviço, etc., fazem parte das 

atribuições da CONTRATADA e estão previstos no valor mensal do contratado; 

Toda equipe será montada por um motorista/operador, um encanador, um ajudante e um veiculo 

tipo Utilitário de carga  Hyundai HR ou similar ano 2015 ou superior, com carroceria de madeira 

ou caçamba basculante bi-lateral, reforço nos feixes de mola,sendo a equipe a responsável pelo 

deslocamento; 

As ferramentas e outros materiais deverão ser transportados em compartimentos apropriados; 

O serviço deverá ser garantido pela CONTRATADA, quanto à qualidade;  

Os serviços serão feitos em diversos locais do município de CACHOEIRA PAULISTA, sempre 

originados de demandas ou reclamações efetuadas junto a PMCP e/ou através dos canais de 

comunicação; 

Os materiais a serem fornecidos para a CONTRATADA, somente serão entregues mediante 

solicitação prévia, por meio de requisição formal;  

Todos os materiais fornecidos pela PMCP que ficarem sob a responsabilidade da CONTRATADA, 

deverão ser devidamente guardados e controlados, sendo utilizados única e exclusivamente para 

a execução dos serviços autorizados pela fiscalização e sem desperdício;  

Os empregados da CONTRATADA deverão estar devidamente identificados e uniformizados, com 

o nome da empresa e os dizeres “A serviço da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista”, sendo 

que os modelos, deverão seguir as orientações e normas sobre segurança do trabalho; 

Os veículos da CONTRATADA deverão estar bem conservados e em perfeitas condições de uso e 

segurança, com ano de fabricação não inferior a 2015 e serão identificados com o nome da 

empresa e os dizeres “A serviço da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista”, bem como, 

deverão possuir monitoramento simultâneo, dispondo de senha de acesso para a fiscalização da 

PMCP; 

Os serviços só poderão ser executados mediante a emissão de “Ordem de Serviço” ou qualquer 

outra determinação da fiscalização da PMCP. 

Ao final de todo o expediente, ou em sua impossibilidade no próximo dia útil, deverá a 

CONTRATADA devolver as ordens de serviços realizadas, com as anotações de cada serviço, 

diretamente à fiscalização da PMCP; 



 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista/SP 

Vale do Paraíba - Estado de São Paulo 
 

 

 

As ordens de serviços conterão numeração própria, endereço completo do local da execução do 

serviço, e deverá ser preenchida a data da execução, descrição e assinatura do responsável pela 

execução;  

Para início dos serviços, a empresa CONTRATADA deverá apresentar uma única ART (anotação de 

responsabilidade técnica) do engenheiro responsável pela execução dos serviços do contrato, 

devidamente especificada assinada e quitada; 

A fiscalização poderá, a qualquer momento, solicitar o afastamento de qualquer empregado da 

CONTRATADA que, a critério da fiscalização, estiver comprometendo as condições de segurança 

ou estiver atrapalhando o andamento dos serviços;  

A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, relatório dos serviços executados e 

em execução, com observações sobre condições meteorológicas prejudiciais ao andamento do 

trabalho, consultas a fiscalização, acidentes ocorridos no decurso dos serviços, escassez de 

material que resulte em atraso na execução dos serviços e outros fatos que devam ser objetos de 

registro. Responsável pelo veículo receberá da área de abastecimento uma ficha de controle de 

combustível que será fornecido pela autarquia, onde deverá ser anotada no ato do abastecimento 

quilometragem, quantidade abastecida, identificação do condutor e o mesmo deverá assinar a 

ficha cada vez que abastecer;  

Diariamente o responsável pelo veículo anotará a quilometragem de saída e chegada, através de 

relatório podendo ser próprio ou fornecido pela autarquia, visando controlar o combustível 

fornecido;  

Após a realização dos serviços, os veículos deverão permanecer nas dependências da 

CONTRATADA, lembrando-se que é vedado o uso de veículos para qualquer outro serviço que 

não esteja relacionado às ordens de serviço encaminhadas pela fiscalização da PMCP; 

Por se tratar de equipe de manutenção fixa, com equipamentos, veículos e mão de serviços, os 

pagamentos serão fixos e mensais, sendo solicitados por meio de processo regular de 

pagamento;  

As ordens de serviços serão diariamente entregues à CONTRATADA e será considerada executada 

a ordem de serviço devidamente concluída. Não haverá considerações adicionais;  

Em vias de trânsito intenso, o serviço somente poderá ser executado em datas e horários 

previamente estabelecidos, a critério da fiscalização. Não haverá consideração adicional;   

Poderão ocorrer alterações de horários de algumas equipes em razão da logística e intempéries, 

desde que não afete adicionais à CONTRATADA; 

A descarga dos resíduos mencionados deverá ser efetuada pela CONTRATADA em local indicado 

pela fiscalização da PMCP;  
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8. PRAZO CONTRATUAL 

 O prazo contratual será de 02 (dois) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

observada as imposições legas.  

 

9 ELABORAÇÃO DAS MEDIÇÕES 

As medições serão fixas serão elaboradas mensalmente, sempre até o 5º (quinto) dia útil 

subsequente à prestação dos serviços, em formulário próprio, solicitando a liberação, juntamente 

com planilha devidamente preenchida com os valores, quantitativos e demais necessidades que 

julgar necessária. Além disso, comprovante de INSS E FGTS. 

A fatura e competente documento fiscal somente serão emitidos após a aprovação da medição e 

comunicação ao CONTRATADO.  

 
10 EQUIPAMENTO E FERRAMENTA 

 
A CONTRATADA é obrigada a colocar no canteiro da obra os equipamentos mínimos 

previstos no edital de licitação e/ou contrato, tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a 
PMCP. Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, há necessidade de 
equipamentos adicionais, a CONTRATADA será obrigada a tal complementação, sem ônus adicional 
para ao PMCP. 

A PMCP poderá impedir a operação de qualquer equipamento que não atender às 
necessidades de produção e às condições exigidas no edital de licitações e/ou contrato, devendo a 
CONTRATADA retirá-lo do canteiro imediatamente após notificação da Fiscalização. 

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o 
emprego das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverão ser retiradas do 
serviço, a fim de sofrerem reparos ou serem substituídas. 

A CONTRATADA deverá dispor de equipamentos em quantidade suficiente e com capacidade 
de vazão adequada, precavendo-se desta forma, contra paralisações fortuitas da obra. 

 
 
Validade da Proposta: não Inferior à 60 dias. 
Condições de pagamento:   Contra Apresentação de N.F e  Ateste do Setor.  

 
 
 
 

Patrícia Andrade Costa Ribeiro Santos 
Secretária de Governo 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID. QTD. VALOR UNITARIO POR 
MÊS 

 
1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO 

 
equipe 

 
1 

 

VALOR TOTAL PARA 02 MESES R$  
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

DISPENSA DE VALOR Nº 007/2022  
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2022 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA. 
  
 

PROPOSTA: 
 

 
 
 

Valor Global da Proposta; 
 
Validade da Proposta 60 dias; 
 
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por 
conta da Empresa contratada; 
 

Razão social; - Nº do CNPJ:  
Endereço:  
Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital. 
 

Cidade, ________ de ____________________ de 202_.  
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID. QTD. VALOR UNITARIO POR 
MÊS 

 
1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO 

 
equipe 

 
1 

 

VALOR TOTAL PARA 02 MESES R$  
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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO CONTRATO Nº XXXX 
 
 
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de Cachoeira Paulista, através 
do(a), CNPJ-MF, Nº xxxxxxxxxxxxxxx, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, 
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Prefeito Municipal , residente na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do CPF nº xxxxxxx  e RG nº xxxxxxx e do outro lado 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CEP: 
XXXXXXXX, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) 
Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente na xxxxxxxxxxxxxxxx, portador do(a) 
«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», têm justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL.  
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Considerando à importância deste serviço, torna-se 
necessária à contratação de empresa, quantitativos e justificativa contidas neste termo de 
referência - FUNDAMENTADA NA LEI FEDERAL NO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 
14.133/2021. 
DESCRIÇÃO: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei Federal No Art. 75, Inciso II, Da Lei Federal Nº 14.133, 
01 de abril de 2021, e suas posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA  
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste 
termo contratual; 
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 
CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto 
deste contrato;  
3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX as notas de 
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;  
 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 
contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado 
para a consecução do serviço, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, 
correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
CONTRATADA; 
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.  

ITEM DESCRIÇÃO  UNID. QTD. VALOR UNITARIO POR 
MÊS 

 
1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO 

 
equipe 

 
1 

 

VALOR TOTAL PARA 02 MESES R$  
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3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 
14.133/21 e suas alterações posteriores;  
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual conforme indicados: 
Gestão do Contrato: 
Nome: 
Cargo: 
 
Fiscalização: 
 
Nome: 
Cargo: 
 
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
 4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura  extinguindo-se 
após 60 (SESSENTA) DIAS do inicio dos serviços,  não podendo ser prorrogado. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos Art. 138, inciso I,II e 
II – da Lei 14.133, 01 de abril de 2021, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por 
escrito. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES  
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 
injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe 
garantida plena defesa, as seguintes penalidades: - Advertência; - Multa; - Suspensão temporária 
de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o 
mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; - Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;  
7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 
Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;  
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la 
das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;  
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 
causa à penalidade;  
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 
constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;  
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 
justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a 
critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 
05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE  
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ XXXXXXXXXXXXXXXXX, a ser pago no prazo de até 
trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos 
bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 
CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente 
atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de 
serviço emitida. Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou 
fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que 
será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número 
de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 
 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na 
dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR», ficando o saldo pertinente aos demais 
exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja 
necessário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES  
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 
14.133, de 01 de Abril de 2021 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de 
direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.  
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de Cachoeira Paulista, como o único capaz de dirimir as dúvidas 
oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.  
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.  
 
«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO»  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA 
 CNPJ(MF) CNPJ: XXXXXXXXXXXXX  
CONTRATANTE  
 
 
RAZÃO SOCIAL CNPJ(MF) CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX  
CONTRATADO(A) 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA 
CONTRATADO:  
AJUSTE :  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO NAS ÁREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA. 
 

NOME ANTONIO CARLOS MINEIRO 

CARGO Prefeito Municipal 

RG Nº 23.808.309-3 

ENDEREÇO(*) Rua Coronel Domiciano, 92, Centro, Cachoeira Paulista - SP 

TELEFONE (12) 3186-6022 

E-MAIL gabinete@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

 
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 

CARGO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

ENDEREÇO 
COMERCIAL DO 
ÓRGÃO/SETOR 

Rua Coronel Domiciano, 92, Centro, Cachoeira Paulista 

TELEFONE E FAX (12) 3186-6022 

E-MAIL licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

 
Cachoeira Paulista , XX de fevereiro de 2022. 

 
Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Responsável 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA 
CONTRATADO:  
AJUSTE :  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO NAS ÁREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA. 
 
ADVOGADO(S): MILTON CARLOS MARTIMIANO FILHO, OAB/SP 117.252 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para afins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 
que couber. 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser  
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de 
mensagem eletrônica aos interessados. 

 Cachoeira Paulista , XX de fevereiro de 2022. 
CONTRATANTE 
Nome e cargo: Antonio Carlos Mineiro, Prefeito Municipal. 

E-mail institucional: gabinete@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

E-mail pessoal:  n/c 

Assinatura:____________________________________________________________________ 

CONTRATADA 
Nome e cargo:     

E-mail institucional:  n/c 

E-mail pessoal: n/c 

Assinatura:____________________________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 

 


