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EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0038/2020
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2020
CONVÊNIO

SJC/FID

Nº

128/15

PROCESSO

SJC Nº846111/2017

.:

PREÂMBULO

|

O MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BELA VISTA/SP, pessoa jurídica de direito público, com sede
administrativa à Rua Major João Soares, n. 1236, Cx. Postal 03, inscrito no CNPJ sob o
n.59.851.600/0001-06, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, PAULO CÉSAR LOPES
DO NASCIMENTO torna público, que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA,

na forma

de EXECUÇÃO

INDIRETA,

sob o regime

de EMPREITADA

POR

PREÇO

GLOBAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na data, horário e local abaixo, quando serão
recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços dos interessados, em conformidade

com o artigo 45, parágrafo
instrumento convocatório.

1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e condições e exigências deste

1- DO OBJETO

|

Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO REMANESCENTE REFERENTE A
CONSTRUÇÃO
DO
PARQUE
ECOLÓGICO
“CENTRO
DE
INTEGRAÇÃO
COCIOCULTURAL E AMBIENTAL” DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA, com fornecimento
de materiais, equipamentos, mão de obra simples e especializada e demais itens conforme
especificações
constantes
do ANEXO
I -—- MEMORIAL
DESCRITIVO/PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA, que é parte integrante deste Edital.

2 - DO LOCAL, DATA E HORA
2.1. Os envelopes de Documentação

e Proposta deverão ser protocolados do Departamento

|
de

Licitações da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista, sito à Major João Soares, n. 1236,
Centro, CEP 14.440-000, até as 09h00min do dia 05/10/2020.

2.2. A sessão pública deste procedimento licitatório será realizada pontualmente às 09h00min do

dia 05/10/2020, dirigida pelo Presidente da CPL e realizada de acordo com o que prescreve a Lei

Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

2.3. Os envelopes contendo os Documentos e o envelope contendo a Proposta deverão ser
entregues em envelopes distintos, devidamente lacrados, indevassáveis e identificados na forma
deste Edital.

2.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame da data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
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subsequente,

no

mesmo

horário

anteriormente

comunicação, desde que não haja comunicação
Licitações em contrário.

estabelecido,

do Presidente

independentemente

da Comissão

de

Permanente

nova

de

2.5. Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF, e, dessa forma serão registradas na
documentação relativa ao certame

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

|

3.1. Poderão participar deste certame licitatório, apenas pessoas jurídicas que explorem o ramo de

atividade compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e
seus anexos.

3.2. Não poderão participar desta licitação:
3.2.1. Consórcio de empresas;
3.2.2. Cooperativas;

3.2.3. Empresas

que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem

sob concurso de

credores ou em dissolução ou em liquidação;
3.2.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
limites determinados pelo inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, bem como aquelas que tenham
sido suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 anos (inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93) excetuandose as análises de casos levados à apreciação do Poder Judiciário;

3.3. Não será permitida a subcontratação.
3.4. Não é necessário o comparecimento de representante legal da licitante à reunião para entrega
dos envelopes com a documentação e propostas, podendo estes ser enviados a CPL com
antecedência.

3.5.

A participação na presente licitação importa em total e irrestrito conhecimento e submissão

às condições estatuídas pelo Edital.

4 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A LICITAÇÃO

|

4.1. Obriga-se o licitante a fazer minucioso estudo do Edital e seus Anexos, de modo a poder, em
tempo hábil e por escrito, apresentar à Comissão Permanente de Licitações as dúvidas,
divergências e/ou incorreções que possam existir, para os devidos esclarecimentos.
4.2. Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos
atendidos mediante solicitação por escrito.

e procedimentos

da licitação

só serão
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4.3.

As

solicitações

encaminhadas

de

informações

de

natureza

por escrito ao Presidente da Comissão

licitacao
O sjbelavista.sp.gov.br

ou

Municipal de São José da Bela Vista.

diretamente

no

administrativa

Permanente

Departamento

ou

de

técnica

deverão

ser

de Licitações, pelo e-mail
Licitações

da

Prefeitura

5 - ERRATAS

|

Em qualquer ocasião, antecedendo a data de entrega das propostas, a Comissão Permanente de
Licitação poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas às
solicitações de esclarecimentos, modificar os documentos da licitação mediante a emissão de um

aviso de errata, que será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em conformidade
com a legislação vigente (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações).

6 - DA REPRESENTAÇÃO

|

6.1. A licitante poderá se apresentar por intermédio de um único representante, devidamente
munido de documento que o credencie a participar das fases deste procedimento licitatório, o qual

deverá identificar-se perante a Comissão

no ato de entrega dos envelopes,

credenciamento de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

sendo vedado

o

6.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou outro documento
particular com firma reconhecida. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da

empresa licitante, os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura

deverão

registrado.

constar

expressamente

do

Estatuto

ou

Contrato

Social,

devidamente

6.3. A ausência de documento hábil para credenciamento impedirá o representante da licitante de

praticar qualquer ato perante a Comissão Permanente de Licitação até a sua apresentação, seja
manifestar-se durante as reuniões, interpor recursos
prejudicará a participação da empresa no certame.

ou

fazer

requerimentos,

porém

não

7 - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. O serviço está orçado no valor de R$ 611.505,68 (seiscentos e onze mil quinhentos e cinco
reais e sessenta e oito centavos).
7.2. A dotação orçamentária
suplementada se necessário:
CONVÊNIO
02.08.01

SJC/FID

Nº

para

128/15

custeio

deste

PROCESSO

contrato

está

prevista

SJC Nº846111/2017

na

seguinte

dotação

.:

— Obras Infraestura Urbana

4.4.90.51 — Obras e Instalações
Ficha 206

8 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
DA PROPOSTA

DE HABILITAÇÃO DE
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8.1. Na

documentação

necessária

seguinte forma:

8.1.1. O Envelope

para

participação

nº 01 - “Documentos”

desta

licitação

e o Envelope

deverão

ser entregues

nº 02 - “Proposta”,

da

deverão ser

apresentados separadamente, em 02 envelopes lacrados e rubricados em seu fecho, contendo em

sua parte externa, os seguintes dizeres a seguir delineados:

ENVELOPE 1 - “DOCUMENTOS”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2020
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
ENVELOPE 2 - “PROPOSTA”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2020
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
8.2. A proposta deverá ser elaborada em 1 (uma) única via, redigida em língua portuguesa com
precisão,

sem

rasuras,

emendas,

borrões

ou entrelinhas,

representante legal da licitante ou por procurador.

devidamente

datada

e assinada

pelo

8.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas.
8.4. Os

licitantes que

queiram

OBRIGATORIAMENTE

da matriz quanto da filial.

participar com

matriz

e executar

o objeto com

filial, deverão

apresentar todos os documentos necessários exigidos no edital tanto

9 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 “DOCUMENTOS”

|

9.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em uma via inclusa no respectivo

envelope, preferencialmente numerados sequencialmente e rubricados em todas as suas páginas
por representante

legal da licitante ou preposto,

devendo

a sua apresentação

ser conforme

disposição do art. 32, “caput” da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações legais, sendo que deverão

a

ser apresentados os seguintes documentos, sob pena de Inabilitação do proponente:

9.1.1. Quanto a Habilitação Jurídica
a). Registro comercial, no caso de empresa individual;

b). Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser
substituído por documento consolidado das alterações, devidamente comprovado o último registro
no órgão próprio e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da ata de eleição de seus
administradores;
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c). Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercício;
d). Em se tratando de empresa estrangeira: decreto de autorização e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente;
e). Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim exigir.

9.1.2. Quanto à Regularidade Fiscal
a). Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitida pela
Secretária da Receita Federal;
b). Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c). Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

d). Prova de regularidade de débitos para com a Fazenda Estadual e referente à inscrição nos

registros da Dívida Ativa do Estado, do domicilio ou seda da licitante;
e). Prova de regularidade de débitos relativos
Secretária da Receita Previdenciária (SRP);

às contribuições

sociais

(CND),

emitida

pela

f). Prova de regularidade para com a fazenda Municipal, domicilio ou sede do licitante (Alvará de
Licença e Localização);
g). Prova de regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
h). Prova de regularidade de débitos trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente,
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
9.1.2.1. Caso

a participação no certame

se dê através da matriz,

com

possibilidade

de que a

execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade deverá ser de ambas.
Quando

o licitante for sediado

noutra

Unidade

da Federação

a regularidade

Fazenda Pública de origem será exigida como condição para habilitação jurídica.

fiscal perante

a

9.1.3. Quanto à Qualificação Econômico-Financeira
a). 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, através de índices
oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta;
b). Comprovação de boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos seguintes
índices contábeis, o qual deverá ser maior ou iguala 1:
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- ILC: Índice de Liquidez Corrente ou.
- LG: Índice de Liquidez Geral ou,
- GS: Grau de Solvência.

ILC =

AC

Ativo Circulante
* | Passivo Circulante

PC

ILG =

AC
+ RLE
PC+ELP

* | Passivo
assivo Circulan
Circu te + Exigível
giv a Longo
8 Prazo

cs

ATO

.

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

PC+ELP

Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c). Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório competente ou pelo
distribuidor da sede da licitante, com data de emissão não anterior a 60 (sessenta) dias do
recebimento dos envelopes.
d). Comprovação de recolhimento da garantia da proposta, até a data e horário marcado para
apresentação das propostas, no valor de R$6.115,06 (seis mil, cento e quinze reais e seis
centvos), equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da obra, prestada por caução em

dinheiro, fiança bancária
procedimento licitatório.

ou

seguro

garantia,

a qual

será

liberada

após

a conclusão

do

d.1). A garantia, se prestada por caução em dinheiro, deverá ser recolhida ao Banco do Brasil,
através de operação própria, Agência 6716-4, Conta Corrente 124-4.
d.2). A licitante que for inabilitada
encerramento da fase de habilitação.

poderá

requerer

o

levantamento

da

garantia

após

o

d.3). A licitante vitoriosa do certame licitatório deverá substituir essa garantia de proposta por
uma garantia de execução de serviço, no valor equivalente a 5%

(cinco por cento) do valor do

contrato.

e). Declaração do cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição
Federal, em papel timbrado da proponente, conforme minuta constante do Anexo III, subscrita
por quem tenha comprovadamente poderes para representar a empresa.
£).

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos

“DOCUMENTOS”,
convocatório
posterior.

ou

exigidos no envelope

ou que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste instrumento

com

irregularidades,

serão

inabilitadas,

não

se

admitindo

complementação

g). A licitante vencedora deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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9.1.4. Quanto à Qualificação Técnica
a). Certidão de registro e quitação da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s), emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) da sede da licitante.
b). Comprovação do licitante de possuir vínculo com profissional, engenheiro(s) reconhecido(s)
pelo CREA, detentor(es) de Atestados com Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) por

execuções de serviços objeto do presente processo licitatório ou com características semelhantes
às do objeto.

b.l). A prova de a empresa possuir vínculo com profissional qualificado e legalmente
habilitado será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação
do contrato social e no caso do empregado, mediante cópia autenticada da Carteira de
Trabalho e Previdência Social - CTPS atualizada e da Ficha de Registro do Empregado, que
demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s)
nome(s) do(s) profissional(ais) ou ainda através de compromisso e/ou contrato civil de

prestação de serviço devidamente registrado e com data anterior a realização dessa licitação
e com prazo final até que o reservatório seja definitivamente entregue.

c). Atestado(s) em nome da licitante, no máximo 02 (dois), fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características e complexidade técnica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado.
c.1). As certidões ou atestados, dados por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome
do(s) profissional(is) ou da empresa, deverão discriminar informações que permitam aferir a sua
compatibilidade com as características, quantidades e prazos dos serviços objetos desta licitação.
d). Atestado de visita ao local de serviço, fornecido pela Secretária de Engenharia do Município,

realizada por profissional credenciando pela empresa licitante conforme modelo do Anexo II.

e). O licitante poderá declinar do direito de realizar a vistoria técnica. O Acórdão 409/2006 - TCU
- Plenário, confirma a ideia de que a vistoria prévia é um direito do licitante, não uma obrigação,
inclusive devidamente amparado pela razoabilidade.

e.1). Nesse caso, ao invés de atestado de visita técnica, o licitante deve anexar ao envelope de

“DOCUMENTOS”, declaração em que expressa o declínio do direito de realizar a visita técnica e
o seu conhecimento integral das condições do local, sob pena de inabilitação.

e.2). A apresentação dessa declaração isenta o Município de qualquer responsabilidade decorrente
do desconhecimento do licitante relativamente às condições físicas do local onde será perfurado o
poço artesiano.

f). A visita de que trata o subitem anterior deverá ser solicitada ao Secretário de Engenharia do

Município de São José da Bela Vista com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas,
através do telefone (16) 3142 8100, e as despesas decorrentes serão custeadas pela interessada.

g). Além de vistoriar o local das obras, os licitantes, antes de apresentarem suas propostas,
deverão analisar os projetos básicos e consultar as respectivas especificações técnicas, termo de
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referência e premissas para execução dos serviços, realizando todos os estudos necessários ao
desenvolvimento de seus
elaboração do serviço.

trabalhos,

de modo

a não

incorrerem

em

omissões

técnicas

para a

9.2. Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados conferidos pela Comissão
Permanente de Licitações perante o site correspondente;
9.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

em substituição aos

9.4. Se a documentação de habilitação não atender às exigências deste Edital, o Presidente da CPL
considerará a licitante inabilitada.
9.5. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento

do Art. 43 da Lei

Complementar nº 123/2006, caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis (a partir do momento que for declarada vencedora
do certame), prorrogáveis, à critério da Administração por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito negativo. A não regularização da documentação no prazo aqui previsto
implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.
9.6. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com a data de
emissão não superior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura deste certame licitatório.

10 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 “PROPOSTA”

|

10.1. A proposta deverá ser apresentada em uma única via, datilografada ou impressa em papel
timbrado da proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todas as
folhas numeradas e rubricadas, e ao final datada e assinada por quem tenha poderes para esse fim,
mencionando a modalidade e o número da licitação.
10.2. Constar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e e-mail, bem
como a qualificação do representante legal (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão,
cargo na empresa, cédula de identidade e CPF).

10.3. Informar os dados bancários para pagamento - nome do banco, nome e código da agência e
número da conta corrente.
10.4. Indicar o prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
10.5. Expressa

menção

de que

o proponente

se compromete

a realizar os serviços

conforme indicado na “Cláusula 1” durante o prazo de vigência do contrato.

licitados,

10.5.1. A proposta deverá ainda atender todos os requisitos contidos no Anexo I, deste Edital.
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10.6. Declaração expressa que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas,
diretos e indiretos, tais como tributos, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, e outros necessários

ao cumprimento integral do objeto.

10.7. Serão desclassificadas as propostas
instrumento convocatório e anexos, sejam

capazes de dificultar o julgamento.

que não
omissas,

atenderem
apresentem

às exigências do presente
irregularidades ou defeitos

10.8. A proposta apresentada é de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteração da mesma, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro

pretexto.

11 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
11.1. No processamento
seguintes procedimentos:
11.1.1. Abertura

e julgamento

da sessão

Comissão

Cláusula Segunda deste Edital;

|

da presente licitação será observada
Permanente

de Licitação,

a sequência dos

no dia e local designados

na

11.1.2. Recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS” e a “PROPOSTA DE PREÇOS”;
11.1.3.

Identificação

e credenciamento

estabelecida na Cláusula Sexta deste Edital;

dos

representantes

legais

das

licitantes,

na

forma

11.1.4. Abertura dos envelopes “DOCUMENTOS?” e rubrica de todas as folhas pelos membros da
CPL e representantes legais das licitantes;
11.1.5. Análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências estabelecidas na

Cláusula

resultado;

Nona

deste

Edital,

procedendo-se

à habilitação

e/ou

inabilitação

e divulgação

do

11.1.5.1. A CPL poderá, a seu juízo exclusivo, interromper a reunião para analisar a
documentação ou proceder a diligências ou consultas, caso em que os envelopes das propostas
ficarão sob sua guarda, devidamente lacrados e rubricados no fecho por seus membros e

representantes das licitantes presentes;

11.5.1.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, poderá ser fixado o prazo de 08 (oito) dias
úteis para reapresentação dos documentos desqualificados e não aceitos que ensejaram a
inabilitação;

11.5.1.3. Caso todos os representantes legais das licitantes estejam presentes na reunião e
declararem expressamente que não tem intenção de interpor recurso, hipótese que

necessariamente deverá constar da respectiva ata, assinada por todos, a sessão prosseguirá, com a

abertura dos envelopes “PROPOSTA”;

11.1.6. Publicação do resultado da fase de habilitação no Diário Oficial do Estado de São Paulo;
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11.1.7. Prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, cujo processamento se dará

conforme previsto na Cláusula Décima Segunda;

11.1.8. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, tendo havido desistência expressa ou
julgados improcedentes os recursos interpostos, conclui-se a fase de habilitação;

11.1.9. Abertura dos envelopes “PROPOSTA”

das licitantes habilitadas e rubrica de todas as

folhas pelos membros da CPL e representantes legais das licitantes;

11.1.10. Análise e julgamento das propostas de acordo com as exigências e especificações
estabelecidas neste Edital e Anexos, procedendo-se à classificação e/ou desclassificação;
11.1.10.1. A CPL poderá, a seu juízo exclusivo, interromper a reunião para analisar as propostas
ou proceder diligências;
11.1.10.2. Organização das propostas classificadas em ordem crescente de preços, julgamento da
vencedora de acordo com o critério MENOR PREÇO e divulgação do resultado;
11.1.10.3. Quando todas as propostas forem desclassificadas, poderá ser fixado o prazo de 8 (oito)
dias úteis para apresentação de novas propostas isentas das causas que ensejarem a
desclassificação, sendo possível inclusive, nessa situação, a alteração dos preços;

11.1.10.4. Caso todos os representantes legais das licitantes estejam presentes na reunião e

declararem expressamente que não têm intenção de interpor recurso, tal fato deverá constar
necessariamente da respectiva ata, assinada por todos, possibilitando a supressão da fase recursal;

11.1.11. Publicação do resultado da fase de habilitação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e

Jornal Diário da Franca (Franca/SP);

11.1.12. Prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, cujo processamento se dará

conforme previsto na Cláusula Décima Segunda;

11.1.13. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, tendo havido desistência expressa e/ou
considerados improcedentes os recursos interpostos, o processo será encaminhado ao Prefeito

Municipal

para

homologação

autorizando a contratação;

do

certame

e adjudicação

do

objeto

à licitante

vencedora,

11.1.14. Após a homologação, serão devolvidos os envelopes contendo as propostas das licitantes

inabilitadas, originariamente fechados.

11.2. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pela Comissão Permanente de
Licitação.
11.3. Das reuniões de recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas serão
lavradas atas circunstanciadas, onde serão registradas as presenças de todas as licitantes, as

propostas

apresentadas,

reclamações

e

impugnações

feitas

e

as

demais

ocorrências

que
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interessarem ao julgamento

desta licitação, que serão assinadas pelos membros

todos os representantes legais das licitantes.

da CPL

e por

11.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações constantes deste
instrumento convocatório, bem como aquelas que apresentarem preços manifestamente excessivos

e inexeguíveis.

11.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, de acordo com o $ 2º

do artigo 45 da Lei nº 8.666/93.

11.6. Não será levado em consideração para efeito de julgamento, oferecimento de vantagem não
prevista neste Edital.

12 - DOS RECURSOS

|

12.1. Dos atos praticados pela Administração no presente procedimento licitatório, caberá, nos
casos previstos no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, recurso ou representação, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata.
12.2. Os recursos referentes à habilitação ou inabilitação e ao julgamento
efeito suspensivo;

das propostas terão

12.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no

prazo de 5 (cinco) dias úteis;

12.4. Os recursos serão dirigidos ao Diretor do Departamento de Licitações, por intermédio da
CPL, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou encaminhá-lo
devidamente informados, para decisão e decisão superior.
12.5. Os recursos e representações previstos neste item só serão recebidos quando devidamente

protocolizados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista.

12.6. Nenhum prazo de recurso ou representação se inicia ou corre sem que os autos do processo

estejam com vista franqueada aos interessados.

13 - DO CONTRATO
13.1. O contrato estará sujeito às sanções previstas
posteriores, bem como demais legislações pertinentes.

na

|
Lei

nº

8.666/93

e suas

alterações

13.2. Após a homologação do certame, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de
máximo de 5 (cinco) dias corridos, assinar o termo de contrato, cuja minuta consta do Anexo IV.
13.3. Para assinar o termo de contrato, a adjudicatária deverá comprovar a prestação de garantia
contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global, na forma do artigo 56 da Lei nº
8.666/93, a qual lhe será devolvida ou restituída após o recebimento definitivo do objeto.
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13.3.1. Havendo acréscimos no decorrer do contrato, a garantia deverá ser complementada.
13.4. O contrato poderá ser rescindido em qualquer dos casos previstos no artigo 78, com as
consequências do artigo 80, ambos da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas naquela
lei ou neste Edital.
13.5. O foro do contrato será o da Comarca

privilegiado que seja.

|

de Franca/SP,

excluído qualquer outro, por mais

14 - DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

|

14.1. A obra será acompanhada e fiscalizada pela Secretária de Engenharia, para verificação de
seu desenvolvimento compatível com o projeto, especificações e demais cláusulas e condições
pactuadas.
14.2. Executado o contrato, seu objeto será recebido:

14.2.1. PROVISORIAMENTE,

pela Secretária de Engenharia, mediante termo circunstanciado,

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; e

14.2.2.

DEFINITIVAMENTE,

por Comissão a ser designada especificamente para este fim,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação de
90 (noventa) dias, comprovada a adequação do projeto aos termos contratuais.

| 15- AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS |
Não serão consideradas propostas que
(incisos e parágrafos) da Lei 8.666/93.

|

desobedecerem

aos

critérios

estabelecidos

no Art. 48

16 - DO PAGAMENTO
16.1. A Contratante

pagará

a Contratada,

pelos

serviços

|
contratados

e executados,

os preços

integrantes da proposta aprovada, ressalvados eventuais acréscimos ou supressões e a ocorrência
de imprevistos.
16.2. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos
para a execução das obras, de acordo com as condições previstas nas especificações, neste Edital e

demais

documentos

da licitação, constituindo

contratados e executados.
16.3. Obedecido
serviços.

o cronograma

assim

físico-financeiro

sua única remuneração

apresentado,

será

procedida

pelos trabalhos
a medição

dos

16.4. O pagamento será efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentação à

CONTRATANTE das respectivas notas fiscais, do cronograma físico-financeiro, do relatório
parcial da execução da obra e da medição para verificação e posterior deferimento, devidamente
atestadas por quem de direito.
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16.5. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços executados baseado em
medições mensais, sendo que as faturas deverão ser apresentadas com os seguintes documentos
anexados:
16.5.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalização;
16.5.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
16.5.3. Certidão Negativa de Débito do ISSQN, referente ao município onde as obras ou serviços
venham a ser prestados ou executados, conforme dispõe art. 1º, 8 1º da Lei nº 14.489/03;

16.5.4. Cópia da matrícula Cadastro Específico Individual (CEI) da obra junto ao INSS;
16.5.5. Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com o número do CEI da obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;

16.5.6. Cópia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
16.5.7. Declaração Contábil — Afirmando que a Empresa
serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados.

está em

situação

regular e que

os

16.6. Será observado o prazo de 10 (dez) dias úteis para pagamento, contados a partir da data da

entrega na nota fiscal.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

|

17.1. Aos licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente previstas na Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
17.2. A Prefeitura de São José da Bela Vista poderá aplicar multa à CONTRATADA,

em caso de

atraso injustificado à execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei nº
8.666/93, conforme a seguinte gradação:
I - Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5 % (cinco por cento) do valor do Contrato,
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
KH - Em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 2 % (dois por cento) do valor da parte não
executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
HI - Em caso de mora ou atraso na execução: 2 % (dois por cento) incidente sobre o valor da

etapa ou fase em atraso.

IV - Demais sanções administrativas, estabelecidas nos Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.
V - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
Município de São José da Bela Vista/SP, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

com

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

|

18 - FRAUDE E CORRUPÇÃO

|

Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a
execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações
apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1.

|

A implicação nesta Concorrência implica aceitação integral e irretratável pelas licitantes,

dos termos deste Edital e seus anexos, que passarão integrar o contrato, tendo seu suporte legal
Lei federal nº8.666/93.

na

19.2. A contratada deverá observar, na execução das obras e serviços, as condições
administrativas e técnicas fixadas pela Prefeitura do Município de São José da Bela Vista.

19.3. Fica assegurado ao Município de São José da Bela Vista/SP o direito de, no interesse da

Administração Pública, adotar os seguintes procedimentos, sem que caiba aos licitantes qualquer
tipo de reclamação ou indenização:
a). anular ou revogar esta licitação, na forma do disposto no artigo 49 da Lei 8.666/93;

b). alterar as condições deste instrumento convocatório, reabrindo novo prazo para entrega dos
envelopes, quando tais alterações afetarem a formulação das propostas, procedendo-se à
publicação do respectivo aviso no Diário Oficial do Estado de São Paulo;
c). adiar a data da abertura da licitação.

19.4. O recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS” e “PROPOSTA” não gera qualquer direito

para o proponente perante o Município de São José da Bela Vista/SP.

19.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento convocatório o licitante que não
se manifestar até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas,
mediante protocolo na sede do Município, apontando falhas ou irregularidades que o viciariam,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

19.6. Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, desde que não

contrariem a legislação vigente nem comprometam a lisura desta licitação, e que não causem
prejuízos à Administração e aos licitantes, poderão ser relevadas, a critério exclusivo da Comissão
Permanente de Licitação.

19.7. Até a assinatura do termo de contrato, a autoridade competente poderá desclassificar a
licitante vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenização ou
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ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer
circunstância anterior ou posterior ao julgamento desta licitação que desabone sua idoneidade
financeira, técnica ou administrativa.
19.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no horário e local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário
da CPL.

19.9. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste instrumento convocatório, excluir-se-á

o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
19.10. Os atos desta licitação serão públicos e acessíveis aos interessados,
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura dos envelopes.

salvo quando

ao

19.11. Cópia deste Edital e Anexos está disponível aos interessados junto à Comissão Permanente
de Licitação, nos dias úteis, no horário das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, na sede do
Município de São José da Bela Vista/SP, na Rua Major Soares, 1236, Centro e pelo e-mail
licitacao
O sjbelavista.sp.gov.br assim como quaisquer informações sobre a licitação.
19.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação

do Município de São José da Bela Vista/SP.

19.13. Este Edital e Anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do termo do
contrato, como se nele estivessem transcritos.
19.14. O prazo de execução da obra será de 12 (doze) meses, contados do recebimento da Ordem
de Serviço, a ser expedida quando da assinatura do termo de contrato.
São José da Bela Vista/SP, 26 de agosto de 2020.

PAULO

CÉSAR LOPES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

FÁBIO AUGUSTO PAULINO DE CARVALHO
Diretor do Depto. Licitações
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ANEXO I

Projeto Básico, Memorial Descritivo e Anexos;
Favor solicitar mídia e-mail: licitacção(Osjbelavista.sp.gov.br e
engenharia(Dsjbelavista.sp.gov.br

ANEXO

II

Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro;
Favor solicitar mídia e-mail: licitacção(Osjbelavista.sp.gov.br e
engenharia(Dsjbelavista.sp.gov.br

ANEXO
Cronograma

II
de Metas

Favor solicitar mídia e-mail: licitação(Dsjbelavista.sp.gov.br e
engenharia(Dsjbelavista.sp.gov.br
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ANEXO IH

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos,

para fins de participação na CONCORRÊNCIA

ENGENHARIA,
do documento

que o Sr. (a)
de identidade RG

empresa

, portador
nº

, expedido

, CNPJ

REMANESCENTE
SOCIOCULTURAL
conhecimento

nº 002/2020 — SECRETARIA

PARQUE
E

nº

ECOLOGICO

AMBIENTAL”

DE

SÃO

pela

DE
(a)

, representando

vistoriou o LOCAL

ONDE

“CENTRO

INTEGRAÇÃO

JOSÉ

dos serviços especificados na Cláusula Primeira

DE

DA

BELA
e

Anexo

SERÃO

VISTA,

tomando

I do Edital desta

Licitação, bem como das peculiaridades da área e dos serviços.
São José da Bela Vista/SP,

, de

a

de
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ANEXO

HI

MODELO DE DECLARAÇÃO

(Razão

Social

da LICITANTE),

inscrita no CNPJ

sob o nº

, com

sede

na

(logradouro, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP), declara, sob as penas da Lei, para os
fins

requeridos

no

inciso

XXXIII,

do

artigo

7º da

Constituição

Federal,

consoante

o que

estabelece o artigo 1º, da Lei nº 9.854/99, que não tem em seu quadro de empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo maiores de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.
São José da Bela Vista/SP,

(Nome)
(Identidade e CPF do Declarante)

de

de
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO Nº ***/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0038/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020

CONTRATO
QUE ENTRE SI CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA
BELA
VISTA
E
A
EMPRESA
eeteteteteterteee VISANDO EXECUÇÃO DE
OBRAS
E SERVIÇOS
REMANESCENTE
DO
PARQUE
ECOLÓGICO
“CENTRO
DE
INTEGRAÇÃO
SOCIOCULTURAL
E
AMBIENTAL” DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA.

|

CONTRATANTE
PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

SÃO

JOSÉ

DA

|

BELA

VISTA,

pessoa jurídica de direito

público interno, com sede nesta cidade de São José da Bela Vista, Estado de São Paulo, na Rua

Major Soares nº 1236, inscrita no CNPJ/MF
representada pelo Prefeito Municipal,

sob nº 59.851.600/0001-06, neste ato legalmente

== Wsieesieciiitisk

(nacionalidade),

(estado civil),

(profissão), portador do RG nº *s*kWkkikieskisk SSP/SP e CPF nº Wrtisidesicesiiesk com
domicílio nesta cidade de São José da Bela Vista/SP, daqui por diante denominada simplesmente

CONTRATANTE.
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CONTRATADA
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dd

eae ae

a
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privado,

com
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sede

na

representada

nº

dd
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por

aÃ dd

eae

e

eee
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(nacionalidade), (estado civil), (profissão), Carteira de Identidade - RG nº ****+=+*%% expedida
pela

aee ae ok ale ade

delete

e

CPF

nº

aÃ dd

eae

CRP tic

e

dd aee

residente

e

domiciliado

a

dd

dean

aÃ

de dee

em

doravante denominada CONTRATADA.

RESOLVEM, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 038/2020, e ainda em
conformidade com o instrumento convocatório de licitação expresso pela CONCORRENCIA

PUBLICA nº 002/2020, que teve assegurada publicidade na forma da lei, celebrar o objeto deste
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contrato,

observado

o disposto na Lei nº 8.666 de 21/06/1993

cláusulas e condições seguintes:

|

e suas alterações, mediante

as

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

|

1.1. Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS DO REMANESCENTE PARQUE ECOLOGICO “CENTRO
DE INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL” DE SÃO JOSÉ DA BELA

VISTA, em conformidade com a proposta datada de.
/ | /
|", Memorial Descritivo/Planilha
Orçamentária (Anexo I) que conjuntamente com o Edital da Concorrência nº 002/2020, integram
o presente contrato, independente de transcrição.
Parágrafo Primeiro. Reger-se-á este contrato pelas disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações, que disciplinam e regulamentam a contratação de serviços por parte dos órgãos
públicos, que a contratada declara, desde já, conhecê-la e aceitá-la.
Parágrafo Segundo. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

|

do
de

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS
Os

serviços

consistem

em

execução

de obras

e serviços

do remanescente

Parque

ecológico

itens

conforme

“Centro de Integração SocioCultural e Ambiental de São José da Bela Vista, com fornecimento de
materiais, equipamentos, mão de obra simples
especificações constantes do Anexo T deste Edital.

e

especializada

e

demais

Parágrafo Primeiro. O Município de São José da Bela Vista fiscalizará a execução do contrato
através da Secretária de Engenharia do Município,
trabalho e detalhamento das operações.

a quem

compete

estabelecer

o plano

de

Parágrafo Segundo. Todas as ordens de serviços, instruções, reclamações em geral, ou quaisquer

entendimentos entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA

serão comunicadas por escrito, na

ocasião devida, e não sendo levadas em consideração quaisquer alegações fundadas em ordem ou
declaração verbal.

|

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
Conforme se depreende do processo licitatório constante da Concorrência nº 002/2020, aceito pelo
Município de São José da Bela Vista, o preço dos serviços de que trata a cláusula primeira deste
contrato

é de

R$
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hd hd he

e e e e e e e e e e e e e e e ee

Parágrafo Primeiro. No preço contratual constante do caput desta cláusula estão incluídos todos
os custos e despesas de transporte, licenças, impostos federais, estaduais e municipais, taxas,
encargos sociais, trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram do cumprimento do

presente contrato;

|

