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“CONVITE N° 003/2.020” 

PROCESSO Nº174/2020 

 08 de Setembro de 2020  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 174/2020 

INTERESSADO: CTA – CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA. 

OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada para fornecime nto de 
vigilante desarmado nos horários compreendido entre  às 06:00 às 18:00 horas, 
por um período de 90 (noventa) dias, no TCI - Termi nal Central de Integração, 
administrado pela CTA - Controladoria do Transporte  de Araraquara, conforme 
Termo de Referência ". 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. 

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10:00 horas do dia 17 de Setembro de 2020.  

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: 10:00 horas do dia 17 de Setembro de 2020. 

 

A CTA – Controladoria do Transporte de Araraquara, faz público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação em epígrafe e receberá os envelopes “01” 
(HABILITAÇÃO) e “02” (PROPOSTA), na CTA – Controladoria do Transporte de 
Araraquara à Av. Bento de Abreu, n° 1172 – Jardim Primavera, em Araraquara-SP. 

 

A CTA – Controladoria do Transporte de Araraquara 
disponibilizará sem ônus aos interessados, no endereço acima mencionado, bem como no 
e-mail valdemir@ctaonline.com.br o referido Convite. 

 

I. DO OBJETO 

 

01.01. O objeto deste CONVITE é a  Contratação de Empresa Especializada 
para fornecimento de vigilante desarmado nos horári os compreendido 
entre às 06:00 às 18:00 horas, por um período de 90  (noventa) dias, no 
TCI - Terminal Central de Integração, administrado pela CTA - 
Controladoria do Transporte de Araraquara, conforme  Termo de 
Referência".  

01.02. Fazem parte integrante deste CONVITE, para todos os fins e efeitos, os 
seguintes anexos: 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA; 

 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE MINISTÉRIO DO 
TRABALHO; 

 

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO; 

  

II. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

02.01 Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias – e codificado sob n° 
29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000 

 
 

III. DA LEGISLAÇÃO 

 

03.01. Este CONVITE é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais: 

 

1 - Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas legislações posteriores; 

2 - Lei Orgânica do Município de Araraquara; 

3 - Lei Complementar Federal 123/06; 

4 – Lei Municipal 8.667, e, 

5 – Lei Municipal 9.239. 

 

 

IV. DOS ENVELOPES 
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04.01. Os envelopes contendo os documentos referentes à HABILITAÇÃO e PROPOSTA, 
fechados de modo inviolável, deverão referir: 

 

 

(RAZÃO SOCIAL SE JÁ NÃO ESTIVER IMPRESSO)  

À 

CTA – CONTROLDORIA DO TRANSPORTE DE 
ARARAQUARA 

AV. BENTO DE ABREU N°. 1172  

CEP 14.802-396 - ARARAQUARA - SP  

CONVITE N° 003/2020 

PROCESSO LIC. N.º 174/2020 

 ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

DATA DE ABERTURA: 17 de Setembro de 2020 as 
10:00 horas. 

 

 

Nota: A licitante poderá estar representada no momento da abertura da 
licitação por preposto credenciado com poderes para intervir nas fases 
do procedimento licitatório. 

 

- Por documento de credenciamento entenda-se: 

 

• Carta de credenciamento (COM FIRMA RECONHECIDA); 
• Procuração (COM FIRMA RECONHECIDA); 
• Ato constitutivo da licitante; 
• Certificado de registro cadastral em que conste o nome do representante 

legal e os poderes de representação; 
 

 

- A falta do credenciamento acima mencionado, não inabilita a licitante, ficando, 
porém, o seu representante, impedido de se manifestar durante a licitação.  
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V. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

05.01. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as 
exigências constantes neste Edital e seus anexos. 

 

05.02. Estarão impedidos de participar da presente licitação: 

 

05.02.01. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração, 
nos termos do artigo 87, III da lei 8.666/93 e suas alterações, cujo conceito 
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidades 
jurídicas de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas ou 
mantidas, no prazo e nas condições do impedimento. 

 

05.02.02. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos por ato do 
Poder Público, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
          05.02.03. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordatas 

ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e 
extrajudicial, dissolução, liquidação ou concurso de credores; 

 

05.02.04. Empresas em forma de consórcios. 

 

 VI – DA HABILITAÇÃO (envelope n° 02) 

 

– PESSOA JURÍDICA 

  

06.01. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, 
consistirá em: 

1 - cédula de identidade, no caso de empresa individual;  

2 - registro comercial, no caso de empresa individual;  

3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  
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4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  

5 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

06.02. A documentação relativa à regularidade fisca l e trabalhista, conforme o caso, consistirá 
em: 

1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em caso de empresa individual, 
ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (aceitando-se, neste caso, a certidão 
conjunta expedida pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 03/07), a qual engloba também Prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social (INSS); 

3.       Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante 
ou outra equivalente na forma da lei; 

4.   Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
5.      Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

OBS: Das certidões que não constarem data de valida de estipulada, considerar-se-ão válidas 
aquelas que estiverem dentro do prazo de 06 (SEIS) meses a contar da data de sua expedição; 

06.03. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á 
a: 

1 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;  

2 - certidão negativa de falência ou concordata ainda vigente, de acordo com a legislação 
anterior, bem como da recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 

06.04. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º , inciso 
XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V , da Lei 8.666/93. 

06.05. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado que comprove(m) a aptidão para desempenho da atividade 
pertinente.  
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06.06. 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.  

 

06.06.01. Caso a empresa seja vencedora, o contrato será celebrado com a sede que 
apresentou a documentação. 

 
06.07. Os concorrentes já inscritos, cujas certidões negativas estiverem vencidas, 
deverão fazer a atualização do Certificado de Registro Cadastral até à data marcada para 
abertura dos envelopes. 

06.08. Os interessados em obter o Certificado de Registro Cadastral deverão comparecer 
à Prefeitura do Município de Araraquara, no Setor de Cadastro de Fornecedores, munidos 
dos documentos necessários até o 1º (um) dia anterior à data da abertura dos 
envelopes. A relação da documentação que deve ser apresentada poderá ser obtida no 
Setor de Cadastro de Fornecedores, ou através do site 
http://www.araraquara.sp.gov.br/licitacoes/cadastrodefornecedores ou fone (16) 3301-
5297. 

 
06.09. Não serão aceitos os Certificados de Registro Cadastral vencidos ou 
desatualizados, ou ainda os expedidos por outros órgãos públicos. 
 
06.10. Os documentos citados nos itens 06.01, 06.02, 06.03, poderão ser substituídos 
pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura do Município de Araraquara. 
 
06.11. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado 
com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, 
qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente 
conhecidos após o julgamento. 

 
VII. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 
 
07.01.  A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no 
entanto, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

07.01.01. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado, às mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa. (Lei Complementar nº 147 de 2014). 

 

07.01.02. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 
07.01.01.deste edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
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das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

07.02. Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, observados os 
critérios e condições previstas no art. 45 e seg., da Lei Complementar Federal n.º 
123/2006. 

  
VIII. DAS PROPOSTAS (ENVELOPE n º 02) 

 

08.01. As propostas deverão ser entregues em envelopes fechados, rubricadas e 
assinadas, datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras, 
principalmente no que tange a valores e números suscetíveis de gerar dúvidas 
quanto a sua autenticidade e deverão contemplar: 

 

a)  Quantidades, preço unitário e total, já computadas todas as despesas, tais 
como material, mão de obra, transporte, etc... bem como todos os 
encargos inerentes ao serviço. 

 

b)  Valor total da proposta com registro numérico e por extenso. Havendo 
divergência nestes valores a proposta será desclassificada. 

 

c)  Validade da proposta: (Mínimo de 60 dias da data de entrega dos 
envelopes). 

 

d) Prazo de execução: conforme Termo de Referência; 

 

e) Condições de pagamento: De acordo com o Termo de Referência 

 

Nota: não serão aceitos documentos ou propostas em papel de fax. 

IX.    DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

 

09.01. O valor estimado para a contratação é de R$63.908,78 (sessenta e três 
mil, novecentos e oito reais e setenta e oito centavos), encontrando-se em 
conformidade com estimativa de preços, mediante cotação, devidamente 
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juntada no processo administrativo, do qual se originou o presente certame. As 
propostas não poderão ultrapassar tal quantia, sob pena de desclassificação da 
licitante que assim proceder (art. 48, inciso II da Lei 8.666/93). 

 

X.  DO PROCEDIMENTO 

 

10.01. No local indicado no preâmbulo, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, 
procederá ao exame das condições exigidas no Título VI (DA HABILITAÇÃO). 

 

10.02. Após analisar os documentos das licitantes, todas as páginas serão rubricadas 
pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes ao ato. 

 

10.03. Será elaborada ata circunstanciada que será assinada pelos presentes à sessão. 
Estando presentes todas as licitantes e não havendo solicitação de prazo recursal 
serão abertas as PROPOSTAS (Envelope nº02), cujos documentos serão 
rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes ao ato. 

 

10.04. Na hipótese de ser designado outro dia para abertura dos envelopes com as 
propostas, serão rubricados pelos presentes, no seu fecho, de modo a garantir-
lhes a inviolabilidade. 

 

OBS:  Serão devolvidos, pelo correio, aos licitantes inabilitados os envelopes que 
contenham suas propostas, fechados, desde que não tenha havido recurso ou 
após sua denegação. 

 

XI.  DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO 

 

11.01. A Comissão Permanente de Licitações procederá ao exame e classificação das 
propostas e emitirá parecer fundamentado, indicando a de MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

 

11.02. Em caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á ao 
sorteio em sessão pública, observando-se o s termos do item 07.02 deste edital. 

 

11.03. Não será levado em conta, para efeito de julgamento qualquer oferta ou 
vantagem não prevista neste CONVITE. 

 

XII. DAS PENALIDADES 
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12.01. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por 
atraso injustificado da empresa licitante, poderão ser aplicadas aos inadimplentes 
multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da rescisão 
contratual nos termos dos artigos 78, 79 e 80, bem como das sanções e multas 
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas por 
Legislações posteriores. 

 

12.02. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) 
fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município. 

 

12.03. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no 
Cadastro de Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de 
licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período. 

 
12.04 .A multa deverá ser paga sempre por inteiro, qualquer que tenha sido o tempo de 

contrato decorrido. 
 

XIII. ESCLARECIMENTOS E RECURSOS 

 

13.01. Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos, representações ou recursos 
emitidos via fax, e-mail, ou qualquer outro meio de comunicação eletrônica. 

 

13.02. Todo e qualquer pedido de esclarecimento referente à presente licitação deverá 
ser devidamente protocolado na CTA – Controladoria do Transporte de Araraquara na Av. 
Bento de Abreu, nº 1172, no prazo de até 2(dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da mesma. 

 

13.03. Eventuais recursos administrativos deverão ser protocolados no endereço supra 
mencionado, mediante petição fundamentada, constando identificação do sócio 
(acompanhada do ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal 
(acompanhada da respectiva procuração), observando-se, para este efeito, o rito e as 
disposições contidas no capítulo V da Lei Federal 8.666/93, artigo 109. 

 

13.04. Dos atos da Comissão cabem recursos, no prazo de 2(dois) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

 

- Habilitação ou inabilitação de licitante; 
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- Julgamento das propostas. 

 

13.05. Interpostos os recursos contra ato da Comissão, as demais licitantes serão 
comunicadas, através de publicação e poderão impugná-lo no prazo de 2(dois) dias úteis. 

 

13.06. A intimação dos atos referidos no subitem 13.05 poderá ser feita por comunicação 
direta aos interessados, lavrada em ata, desde que presentes os prepostos de todas as 
licitantes no ato em que foi adotada a decisão ou mediante publicação. Os recursos terão 
efeito suspensivo. 

 

13.07. Caberá, ainda, representação da intimação da decisão relacionada com o objeto 
da licitação, de que não caiba recurso hierárquico, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

 

13.08. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração inicia-se ou 
corre sem que os autos do processo estejam com vista ao interessado. 

 

13.09. Para efeito de contagem de prazos legais, serão considerados dias úteis aqueles 
em que houver expediente normal da CTA – Controladoria do Transporte de Araraquara, 
quais sejam: segunda à sexta-feira, das 9:00 h às 17:00 h. 

  

XIV.    DO CONTRATO 

 

14.01.   A licitante declarada vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, após a 
adjudicação e homologação, para assinatura do contrato, após o que, não 
comparecendo será considerada desclassificada e punida com multa de 5% 
(cinco por cento) do valor do Contrato, sendo convocadas a seguir as demais, na 
mesma ordem de classificação. 

 

14.02. Este edital e todos os demais documentos que compõem seus anexos, farão parte 
integrante do contrato. 

XV.   DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS 

 

15.01.  A CONTRATADA arcará com todos encargos incidentes, sejam da seguridade 
social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, 
previdenciária, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza 
devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho 
pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou 



 

11 

 

prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a 
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária. 

 

15.02. Arcar com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de 
trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados). 

 

 

XVI.  A RESCISÃO CONTRATUAL 

 

16.01. A CTA – Controladoria do Transporte de Araraquara poderá rescindir 
unilateralmente o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78, 
incisos I a XII e XVII, e 79 da Lei no. 8.666/93, atualizada por legislações 
posteriores, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem 
prejuízo das penalidades pertinentes. 

 

 

XVII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.01. O preço contratual entende-se líquido de sorte que, por conta exclusiva do 
Contratado, que o saldará diretamente junto a quem de direito correrão todos os 
ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades, 
sejam de caráter trabalhista, previdenciário comercial ou social, sejam de 
competência fazendária ou outros. 

 

 

17.02. O fato da participação na Licitação importa em irrevogável adesão do Licitante 
aos termos deste CONVITE, pelo que se obriga, sob as sanções, ao integral 
cumprimento de sua proposta. 

 

 

17.03. A CTA – Controladoria do Transporte de Araraquara poderá rejeitar as propostas 
em caso de não preenchimento correto das condições e especificações 
constantes nesse CONVITE, podendo ainda revogar a licitação, anulá-la, adquirir 
no todo ou em parte o objeto licitado, conforme § 1º do artigo 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
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17.04. Na contagem de prazos, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o de 
vencimento salvo se neste dia não houver expediente, caso em que se 
prorrogará até o dia útil que se lhe seguir. 

 

17.05.  As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de    
Licitações, com base na disposição da legislação brasileira em vigor. 

 

17.06. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos no 
endereço mencionado, no preâmbulo deste CONVITE. 

 

17.07. Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da 
ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

17.08. Os envelopes nº 02 – PROPOSTA – das empresas inabilitadas do certame, 
caso não seja possível devolver ao final da sessão aos seus 
representantes, estarão disponíveis para serem retirados, na CTA – 
Controladoria do Transporte de Araraquara, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis após a homologação/adjudicação do processo licitatório. Após este 
prazo, os mesmos serão destruídos sem prévio comunicado. 

 

17.09. Para conhecimento do público expede-se o presente CONVITE, que é afixado no 
Quadro de Avisos, localizado na Av. Bento de Abreu, nº 1172 – Jardim Primavera 
– Araraquara - SP. 

 
 

Araraquara, aos 08 de Setembro de 2020. 

 

 

NILSON ROBETO DE BARROS CARNEIRO 

DIRETOR PRESIDENTE 
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ANEXO I 

CONVITE N° 003/2020 

PROCESSO LIC. Nº 174/2020 

 

FORNECEDOR:  

ENDEREÇO:  N°:  CX.POSTAL:  

CIDADE:  ESTADO:  CEP:  

FONE:  FAX:  

 
REQUISIÇÃO LOTE QUANT. DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

 1 2 Contratação de Empresa 
Especializada para 
fornecimento de vigilante 
desarmado nos horários 
compreendido entre às 06:00 
às 18:00 horas, por um 
período de 90 (noventa) dias, 
no TCI - Terminal Central de 
Integração, administrado 
pela CTA - Controladoria do 
Transporte de Araraquara, 
conforme Termo de 
Referência  

 

 

PRAZOS 

a) Condições de Pagamento: O pagamento ocorrerá em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados 
do recebimento do objeto licitado, acompanhado da nota fiscal/fatura e atestado pelo setor requisitante, 
conforme disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

b) De validade proposta: 

c) Da execução: conforme edital; 

PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DESTA PROPOSTA: Até às xx:xx horas do dia xx de xxxx de 2015. 

Araraquara, XX de XXXXXXX de 2020. 

NOME DA EMPRESA: 

  

  

Carimbo e Assinatura do Proponente 
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ANEXO II 

 
TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 . DO OBJETO 

 

O objeto deste CONVITE é a Contratação de Empresa Especializada para 
fornecimento de vigilante desarmado nos horários co mpreendido entre às 
06:00 às 18:00 horas, por um período de 90 (noventa ) dias, no TCI - Terminal 
Central de Integração, administrado pela CTA - Cont roladoria do Transporte de 
Araraquara, conforme Termo de Referência.   

 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Contratação de 02(dois) postos de trabalho, para vigilância desarmada, no período 
compreendido entre às 06:00 às 18:00 horas, ininterruptas, de segunda a domingo, 
inclusive feriados. 

 

3-  DEVERES DA CONTRATADA 

- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 

- Efetuar a reposição de imediata, em possível ausência de funcionário; 

- Implantar no respectivo local, assim que receber a Ordem de Serviço, funcionário 
devidamente uniformizado, credenciado, munido de HT, para comunicação; 

- Fornecer a seus funcionários todo equipamento de segurança, inclusive aqueles 
exigentes pela COVID-19; 

- Atender às normas de trabalho aplicáveis e estabelecidas pela legislação 
pertinente; 

- Fornecer, sempre que solicitada, completos esclarecimentos sobre o 
desenvolvimento dos serviços; 

- Informar a Contratante, todo e qualquer registro de ocorrência, visando a lisura e 
total transparência dos serviços prestados; 

- Prestar orientações aos usuários do transporte coletivo que passam por aquele 
local, sempre que solicitados; 
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- Manter calma, decência, e sobretudo controle emocional sobre a quaisquer fatos 
que possam ocorrer no período; 

- É de responsabilidade a empresa arcar com todos os ônus decorrentes de direitos 
trabalhistas, encargos previdenciários e socais decorrentes da presente prestação 
de serviços, sempre dentro dos prazos previstos em Lei, bem como apresentar 
cópias das respectivas guias de recolhimentos.  

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

- Tomar conhecimento de fatos que ocorram nesse período, através da Contratada. 
 
- Acompanhar o andamento dos serviços, através de visitas ao local, sem 
necessidade prévia de anuncio. 
 
- Efetuar o pagamento mensal dos serviços prestados, através de Nota Fiscal 
emitida, com respectivos dados bancários da Contratada. 
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ANEXO III 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

À 

CTA – CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA 

PROCESSO Nº. 174/2020 – CONVITE N.º 003/2020. 

 

  

Eu,____________________________________________________, representante legal 
da Empresa _________________________________, interessada em participar no 
processo licitatório acima identificado, da Prefeitura Municipal de Araraquara, DECLARO 
sob penas da Lei, que nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 27 da Lei Estadual nº 6.544, 
de 22 de novembro de 1.989, a mesma encontra-se em situação regular diante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal. 

 

 

(cidade) _____ de ______de ______. 

 

 

 

________________________ 

Representante legal 

Nome 

Cargo 

 
 
 
 
 
 



 

17 

 

 
 
 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
I- CONTRATANTE: 

CTA – CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA, representado pelo seu 
Diretor Presidente Sr. NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO, brasileiro, casado, 
portador do RG nº. XXXXXX-SSP/SP e CPF/MF nº. XXXXXXXXXXX. 

II - CONTRATADA: 

_____________________, inscrita no CNPJ sob Nº ___________, I.E. _____, 
estabelecida à _______________, nº _____ – bairro ________ - cidade ______, 
representada pelo Sr. _______________, brasileiro, _________, portador do RG nº 
_____________, CPF/MF nº ________________. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Em virtude do CONVITE Nº 003/2020 do CONTRATANTE, 
levado a efeito através do Processo Lic. N° 174/2020 de 08 de Setembro de 2020, 

visando à “Contratação de Empresa Especializada para fornecime nto de 
vigilante desarmado nos horários compreendido entre  às 06:00 às 18:00 
horas, por um período de 90 (noventa) dias, no TCI - Terminal Central de 
Integração, administrado pela CTA - Controladoria d o Transporte de 
Araraquara, conforme Termo de Referência ”, fica ADJUDICADO à CONTRATADA 
por decisão da CTA – Controladoria do Transporte de Araraquara através despacho de 
___ de ______ de ________, publicado em ___ de _______ de ___________;  de 
conformidade com as demais especificações contidas no EDITAL; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - As condições para a execução do OBJETO do presente efetivar-
se-ão conforme segue: 

 

02.01. Execução: Os serviços serão executados de acordo com o edital; 

 

02.03. Condições de pagamento: De acordo com o Termo de Referência; 

 

02.04. O valor do presente contrato importa em ____________ (_____________), para 
o(s) item(s) _____. 
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 CLÁUSULA TERCEIRA - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias – e 
codificado sob n° 29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000 

 

CLÁUSULA QUARTA - Fica absolutamente vedado qualquer faturamento por parte de 
terceiros. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS 

 

05.01.  A CONTRATADA arcará com todos encargos incidentes, sejam da seguridade 
social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, 
previdenciária, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza 
devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho 
pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou 
prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a 
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária. 

 

05.02. Arcar com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de 
trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados). 

 

CLÁUSULA SEXTA - Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta 
Contratação, ou por atraso injustificado da empresa licitante, poderão ser aplicadas aos 
inadimplentes multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da 
rescisão contratual nos termos dos artigos 78, 79 e 80, bem como das sanções e multas 
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas por Legislações 
posteriores. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - Adotadas pelas partes contratantes as disposições legais 
aplicáveis à espécie e relacionadas nas Leis Federal n° 8.666/93 atualizada por 
legislações posteriores e  Lei Orgânica do Município de Araraquara, Lei Complementar 
Federal 123/06 e consideradas integrantes do Contrato, o EDITAL, a PROPOSTA da 
CONTRATADA, e todos os documentos, papéis ou elementos outros a eles ligados, ou 
deles objeto de referência.  
 

CLÁUSULA OITAVA - DA RECISÃO CONTRATUAL 

 

A Prefeitura poderá rescindir unilateralmente o presente contrato nas hipóteses previstas 
nos artigos 77, 78, incisos I a XII e XVII, e 79 da Lei no. 8.666/93, atualizada por 
legislações posteriores, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, 
sem prejuízo das penalidades pertinentes 

 

CLÁUSULA NONA – Em havendo alteração da tabela de preços que regulamenta o 
transporte, promovida pelo Governo Federal, durante a vigência deste contrato que 
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implique em modificação de suas cláusulas, a CTA – Controladoria do Transporte de 
Araraquara, através de aditamento, fará as adequações necessárias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a 
outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões oriundas deste 
Contrato. 

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois 
de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias. 

 

 

Aos, ___ de ____ de _____. 

 

 

 

NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO 

DIRETOR PRESIDENTE 

 

EMPRESA 

CNPJ. Nº: 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 


