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EDITAL

TOMADA DE PREGCOS N° 002/2022

A Camara Municipal de Batatais, Estado de Sao Paulo, torna publico

aos interessados que, por determinacao do Senhor Presidente da Camara,

encontra-se aberto processo de Licitacao, TOMADA DE PREGCOS N° 002/2022,

execucao indireta, no regime de empreitada por prego global, conforme objeto e

especificagcoes deste Edital, adiante discriminado, e com aplicacao da Lei Federal n°

8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes subsequentes, na Lei Complementar n°

123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de

agosto de 2014, nas Leis que regulam a repressao ao abuso do poder econdmico,

de defesa do consumidor, Constituicao Federal, Lei Organica do Municipio e Lei

Municipal n° 3.020, de 16 de julho de 2009.

Os envelopes contendo a documentagcao e a proposta das licitantes

serao recebidos pela Comissao de Licitacao, designada pelo Ato da Presidéncia

n° 71 de 29 de setembro de 2022, até o DIA 17 DE OUTUBRO DFE 2022, as 09:30

horas, impreterivelmente, e serao abertos as 09:45 horas do mesmo dia. A abertura

do envelope n° 02 "PROPOSTA", no mesmo dia, fica condicionada a desisténcia

expressa de interposicao de recursos de todos os participantes, de acordo com 0

inciso III, art. 43, da Lei Federal n° 8.666/93.

O Edital completo e as demais informagcées relativas a presente

licitacao encontram-se a disposic@o de todos os interessados nesta Camara

Municipal, no Departamento Administrativo - Secao de Compras, Almoxarifado e

Patrimonio, na Praca Dr. Washington Luis, n° 01, Centro, nesta cidade de Batatais,

Estado de Sao Paulo, diariamente das 09:00 as 17:00 horas, onde poderao ser lidos

e examinados. A obtencao do Edital é gratuita através do site:

www.camarabatatais.sp.gov.br.

OBJETO

O objeto desta Licitacao é a escolha da proposta mais vantajosa para a

Contratagcao de empresa para o fornecimento de materiais, mao-de-obra e direcao

tecnica, objetivando a execucao de Obras e Instalagao de Equipamentos referentes

a Projeto Técnico de Seguranca contra Incéndio, do Prédio Principal e Anexo da

Camara Municipal de Batatais, conforme planilhas, cronograma, projeto basico,

memoriais, croquis, instrucoes normativas 19/2019 e 20/2019 e anexos

1 - EPECIFICAGOES y

1.1 Devera ser apresentado prego para:
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ITEM DESCRICAO DA OBRA
1. |Contratagao de empresa para o fornecimento de materiais, mao-de-

obra e diregao técnica, objetivando a execugcao de Obras e
Instalagao de Equipamentos referentes a Projeto Técnico de
Segurancgca contra Incéndio, do Prédio Historico Principal e Anexo
da Camara Municipal de Batatais, CONFORME PLANILHAS,
CRONOGRAMA, PROJETO BAsICO, MEMORIAIS, CROQUIS,
INSTRUCOES NORMA 19/2019 E 20/2019 E ANEXOS.

 

    

02 - DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1 - Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos da Licitacao so serao
atendidos mediante solicitacao por escrito, encaminhada a Comissao de Licitacao,
até 05 (cinco) dias uteis antes da data marcada para o recebimento das propostas.

2.2 - Nao serao levadas em consideracao pela Licitadora, tanto nas fases de
Habilitacao e Classificacao, como na fase posterior a Adjudicacao da obra,
quaisquer consultas, pleitos ou reclamacdes que nao tenham sido formulados por
escrito e devidamente protocolados. Em hipotese alguma serao aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

2.3 - A Licitadora se reserva o direito de determinar a paralisacao da
execucao da obra, quando atingir o limite das verbas orcamentarias, ou se a verba
for incluida em contingenciamento, conforme estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal destinadas a contratagao objeto desta licitacao, reservados
os direitos da vencedora que, em caso de continuacao da execucao tera a
preferéncia nos mesmos termos definidos e contratados.

03 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - As despesas decorrentes da execucao do objeto da presente
Licitagcao, correrao por conta dos recursos oriundos da verba orcamentaria
3.3.90.30, 3.3.90.39, 4.4.90.51 e 4.4.90.52.

04 - DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO E
APRESENTACAO DOS ENVELOPES

4.1 - Somente poderao participar desta Licitacao as empresas que sejam
cadastradas ou que atenderem todas as condicdes exigidas para o cadastramento e
que nao tenham sido declaradas iniddoneas por qualquer Org&o Publico

4.2 - Os interessados que nao tiverem cadastro e que desejarem participar
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da Licitacao, deverao apresentar, até o terceiro dia anterior a data de recebimento

das propostas, os documentos enumerados nos artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei

Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993, devidamente consolidada.

4.3 - As proponentes deverao apresentar 02 (dois) envelopes, devidamente

fechados e lacrados, com a identificacao da empresa, mencionando o numero desta

Tomada de Pregos, constando no primeiro o subtitulo HABILITAGAO e no segundo

PROPOSTA.

4.4 - A Licitante devera apresentar, em impresso da empresa, em envelope

separado o "CREDENCIAMENTO®" de seu preposto para representa-la nesta

Licitacao.

4.5 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacao ou da

execucao da obra ou servigcos, Servidor publico municipal de qualquer orgao ou

entidade vinculada ao Municipio de Batatais/SP, seu conjuge e/ou descendentes do

primeiro grau, bem como empresas das quais qualquer servidor publico municipal,

respectivo conjuge e/ou descendentes do primeiro grau sejam socios, dirigentes,

responsaveis técnicos ou representantes a qualquer titulo.

5 - RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, hora e local, fixados no preambulo deste Edital, o Presidente da

Comissao de Licitagao convocara os representantes a apresentarem seus

respectivos credenciamentos. Apos, verificada a veracidade do credenciamento,

sera procedida a abertura dos Envelopes devidamente recebidos, contendo,

primeiro, a Documentacao de Habilitacao e, depois, a Proposta de Pregos.

6 - HABILITAGAO

6.1 - No envelope HABILITAGAO devera conter os documentos enumerados

abaixo, que poderao ser apresentados em original ou qualquer processo de copia

autenticada, com todas as folhas numeradas e rubricadas com a sequéncia abaixo

a saber:

a) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Batatais,

em plena vigeéncia;

b) CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

c) Contrato Social da empresa e suas respectivas alteragcdes se houver;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi

FGTS;

{» <
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e) prova de regularidade relativa a Seguridade Social, perante o INSS;

f) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Divida Ativa);

g) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

h) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidao

Negativa de onus junto ao Municipio ou sede da Licitante;

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, validada, em cumprimento a Lei n.°

12.440/2011 e a Resolugao Administrativa TST n.° 1470/2011.

J) comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel

em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da Licitagao, que sera

feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privados,

devidamente certificados pela entidade profissional competente, em nome da

empresa;

k) indicacao das instalagcées, dos aparelhamentos, dos equipamentos essenciais e

do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacao do objeto da Licitacao,

bem como da qualificacao de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizara pelos trabalhos, especificamente do responsavel técnico pelo

objeto da Licitacao;

I) declaragcao de que a empresa conhece o local onde serao executados os

servicos da obra objeto da presente, bem como de que tomou conhecimento

de todas as informagcodes referentes a licitacao;

m) declaracao de compromisso de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira

de procedéncia legal, nos termos de modelo anexo ao presente Edital (art. 4° da Lei

Municipal n° 3020/09); (ANEXO 1)

n) certidao negativa de faléncia, concordata (recuperacao judicial) ou insolvéncia

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

n.1) - As empresas em recuperacao judicial, deverao apresentar, o plano de

recuperacao ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo

do atendimento a todos os requisitos de habilitacao econdomico-financeira

estabelecidos no Edital.

o) Declaracao de enquadramento de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte,

sob as penas da lei, para fins de aplicacao dos procedimentos definidos na Lei

Complementar n° 123/2006, nos termos de modelo anexo ao presente Edital.

(ANEXO III)

 

0.1) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), por ocasi

participacao em certames licitatorios, deverao apresentar toda documentagao

exigida para efeito e comprovacao de regularidade fiscal, mesmo qUfi/est
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0.2) Havendo alguma restrico na comprovacao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel
por igual periodo, a critério da administracao publica, para a regularizacao da
documentacao, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

 

apresente alguma restricao.

0.3) A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto, implicara decadéncia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdoes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracao convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitacao.

p) Declaracao, conforme modelo anexo, de que: a empresa licitante atende as
exigéncias e cumpre os requisitos de habilitacao previstos no edital, com as
ressalvas da Lei Complementar n° 123/2006; que tem pleno conhecimento de todas
as informagcdes, condigdes e exigéncias para a execucao do contrato; que nao se
encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com orgaos da Administracao
Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal e que comunicara a
existencia de fato superveniente impeditivo de sua habilitacao; que nao possui em
seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na
condigao de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V,
do art. 27, da Lei n° 8.666/93; que cumpre o disposto no inciso »OXIII, do art. 7°, da
Constituicao Federal conforme a Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999;

q) balanco patrimonial e demonstracées contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigivel e apresentado na forma da lei, vedada sua substituicao por balancetes ou
balangcos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados a mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, que
permitam aferir a condicao financeira da empresa ou declaracao de que esta
desobrigado a elaboracao do balangco por motivos legais, justificando.

q.1) As empresas beneficiadas pela Lei Complementar n° 123 de dezembro de
2.006, que por forca do regime tributario da Receita Federal optarem pela nao
elaboracao do Balangco Patrimonial e Demonstracées de Resultado do Exercicio,
deverao apresentar declaracao de nao elaboracao das mesmas, firmada pelo
Contador, constando o N° do CRC do responsavel técnico e assinatura com firma
reconhecida.

r) Comprovacao de boa situacao financeira da empresa, demonstrado através de
indices de Liquidez Geral (LG) ou (LT), Liquidez Corrente e de Solvéncia Geral (SG),
os quais deverao apresentar valores maiores ou iguais a 1,1 (> 1,1), solvéncia maior
que 0,8 (> ou = 0,8); resultantes das aplicacdes das formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = > ou = 1,1

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
 

Ativo Circulante
LC = > ou = 1,1

Passivo Circulante
 

Ativo Total
SG = > ou = 0,8

Passivel Circulante + Exigivel a Longo Prazo
 

LG = Liquidez Geral.
LC = Liquidez Corrente.
SG = Solvéncia Geral.

r.1) Os Indices acima deverao ser demonstrados pela Licitante, mediante memoria
de Calculo assinada pelo Contador da Empresa.

6.2 - A Comissao de Licitagao podera, a qualquer tempo, solicitar a
apresentacao dos documentos originais para confronto.

6.3 - Com a apresentagao do envelope HABILITAGAO, a licitante expressa o
pleno conhecimento de que assume inteira responsabilidade pela perfeita execucao
do objeto desta Licitacao, e adere aos termos do presente Edital e Contrato que vier
a ser firmado.

6.4 - Nao serao aceitos protocolos de requerimentos dos documentos
elencados no item 6.1.

6.5 - Os documentos cujo prazo de validade nao esteja especificado no
proprio corpo, em dispositivo legal ou neste Edital, terao validade de 90 (noventa)
dias da data de sua expedicao.

6.6 - Os documentos extraidos por via internet terao seus dados conferidos
pela Comissao perante o site correspondente.

07 - DA PROPOSTA

7.1 - Elaboragao das Propostas:

7.1.1 - As propostas deverao ser elaboradas, observando atendimento
rigoroso as instrucdes contidas neste Edital, e apresentadas em idioma nacional, em
papel timbrado do licitante e sem cotas marginais.

7.1.2 - Deverao ser apresentadas datilografadas, ou impr9®em Q
impressoras graficas ou laser, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrdes ou
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entrelinhas, numeradas, datadas, assinadas e rubricadas.

7.1.3 - As propostas deverao ser apresentadas, obrigatoriamente em reais.

7.1.4 - Nao serao consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama,

fax ou e-mail.

7.2 - Devera conter, na proposta, o seguinte:

a) preco unitario, total e total geral;

b) prazo de validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias;

c) condicao de pagamento a vista, conforme cumprimento do cronograma de obras;

d) prazo para a entrega dos materiais e servicos ofertados;

e) declaracao expressa de que se suyjeita plenamente as condigdes do Edital e as

premissas preconizadas pela Comissao de Licitacao. (ANEXO I1)

7.3 - Na licitagao sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de

contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.3.1 - Entendese por empate aquelas situagoes em que as propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou

até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

7.3.2 - Para efeito do disposto no art. 44, da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo

o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada

podera apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do

certame, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.3.2.2 - Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno

porte, na forma do item 7.3.2.1, serao convocadas as remanescentes que

porventura se enquadrem na hipotese do § 1°, do art. 44, da Lei Complementar n°

123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

08 - DOS PREGOS

8.1 - Os pregcos cotados deverao ser para a execucao do objeto desta

Licitagao, na Praga Dr. Washington Luis, n° 01, Centro, Batatais/SP e nos mesmos

deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, t , fretes,

seguros, cargas e descargas, inclusive os encargos trabalhistas, preyvidentiarios e

tributarios quando resultantes da execugcao do objeto da Licitacao. x y

 
 Praga Dr. Washington Luis, 01 - CEP 14.300-035 - Tel, (16) 3761-2514

Site: www.camarabatatais.sp.gov.br - e-mail: camarabatatais@camarabatatais.sp.gov.br



é Camara Municipal da Estancia Turistica de BatFeaLér§\
ESTADO DE SAO PAULO QOi7)

%
Tiff?“o"      

8.2 - A Empresa nao podera, em hipotese alguma, propor, posteriormente,

modificacdes nos precos, prazos ou condicdes de sua proposta, sob a alegacao de

insuficiéncia de dados.

09 - DOS PRAZOS

9.1 - Caso as datas previstas para realizacao de eventos da presente

licitacao sejam declaradas feriados ou ponto facultativo, e nao havendo retificacao

de convocacao, aqueles eventos serao realizados no primeiro dia Util subsequente,

no mesmo local e hora previstos, independentemente de qualquer comunicacao aos

interessados.

9.2 - O0 prazo de validade do Contrato sera de 03 (trés) meses, podendo ser

prorrogado se houver interesse da Administracao, como faculta o inciso 1, do artigo

57, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, contados a

partir da data da assinatura do Contrato.

9.3 - Nos casos de interrupcao ou retardamento no fornecimento dos

materiais e execucao da obra, por qualquer motivo, a empresa responsavel

diligenciara para a sua conclusao e obtencao de outros meilos necessarios, devendo

o fato ser comunicado a Camara Municipal de Batatais imediatamente, sem que

disso resulte qualquer responsabilidade ou onus para a Camara.

9.4 - Apos a assinatura do Contrato, o prazo para iniciar a obra licitada sera

de 05 (cinco) dias contados da expedicao da ordem de execucao da obra.

9.5 - 0 prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta)

dias, contados a partir da data de sua abertura.

9.6 - O0 prazo para interposicao de recursos, contra as decisdes da Comissao

de Licitagao, sera de 05 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 109, da Lei Federal n°

8.666/93, a contar da intimagcao do ato, que sera feita na forma da Lei.

9.7 - Apos a competente homologacao do processo, a empresa vencedora

sera regularmente convocada para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, firmar o

Contrato, devendo a empresa apresentar por escrito, com pelo menos 2 (dois) dias

antes do encerramento do referido prazo, dados do responsavel legal pela empresa,

tais como nome, RG, CPF, enderegco residencial e cargo, e ainda nome do banco,

numero de agéncia e numero da conta corrente da empresa.

10 - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 - Os materiais necessarios e a obra deverao ser entregues e

executados, pela proponente vencedora, no prédio da Camara Munici

Batatais, a Praga Dr. Washington Luis, n° 01, Centro.
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dara nos termos do art. 73, inciso I, letras "a" e "b", da Lei Federal n° 8.666, de 21 de

junho de 1993 e alteragoes.

10.3 - Quando o caso fortuito, a forca maior ou o fato do principe ocasionar a

interrupcao do servigco, a empresa devera comunicar a ocorréncia a area

encarregada da fiscalizacao, imediatamente, especificando as causas e as

providencias adotadas.

10.4 - A rejeig@ao dos materiais e da obra nado ensejara na prorrogacao do

prazo para execucao do objeto da licitacao, e a empresa reembolsara a Camara

Municipal de Batatais das despesas com inspecao que resultarem em rejeicao, bem

como pelo valor eventualmente pago pelo fornecimento dos materiais e execucao da

obra rejeitados pela fiscalizacao.

11 - DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1 - 0 pagamento de responsabilidade da Camara Municipal sera efetuado

dentro do prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data da entrega da nota

fiscal de prestagcao de servicos de conformidade com o Edital e a Proposta

apresentada, e estara condicionado ao cumprimento do artigo 5°, inciso II, letras "a"

e "b", da Lei Municipal n° 3.020, de 16 de julho de 2009.

11.2 - Para efetuar o pagamento serao realizadas medicGes dos servicos

contratados a cada periodo de 30 (trinta) dias, contados da emissao da Ordem de

Execucao de Servigos.

11.3 - A contratada devera efetuar a medicao dos servicos executados e

entregar a Camara, que tera o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar o aceite.

11.4 - No caso de nao aceitacao da medicao realizada, a Camara devolvera a

medicao a empresa contratada, para retificacao, devendo emitir nova medicao.

11.5 - O nao pagamento dos valores pela Camara Municipal de Batatais

conforme convencionados implicara no pagamento do valor em atraso, acrescido de

juros a base de 1% (um por cento) ao més e multa de 0,2% (zero virgula dois por

cento), ao dia até 10 (dez) dias do vencimento, 2% (dois por cento) ao mes apos 10

dias, do valor a ser pago.

11.6 - Ocorrendo rejeigao total ou parcial, da execucao da obra e

fornecimento dos materiais, a Camara Municipal de Batatais sustara o pagamento

da fatura correspondente, até o saneamento da irregularidade, bem como podera

rescindir o Contrato no todo ou em parte, de acordo com a sua conveniéncia.

12 - DOS REAJUSTES Q2”

12.1 - Os pregos nao serao reajustados, salvo se a Lgislfi Federal9

 t=
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permitir e nas condicoes dela.

13 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

13.1 - No dia, hora e local designados, a Comissao de Licitacao promovera a

abertura do envelope HABILITACAO, examinara e rubricara a documentacao

apresentada, com vista a habilitacao ou inabilitacao das Licitantes. Na mesma

sessao, caso haja Licitantes inabilitadas e estas desistirem expressamente da

interposicao de recursos, sera promovida a abertura do envelope contendo a

PROPOSTA.

13.2 - Serao consideradas inabilitadas as proponentes que:

a) nao satisfizerem todas as exigéncias e condigdoes do Edital;

b) nao apresentarem, no prazo definido pela Comissao de Licitacao, os

esclarecimentos solicitados;

c) fizerem mencgio no envelope HABILITAGAO, ao conteudo do envelope

PROPOSTA;

d) apresentarem propostas baseadas em propostas dos outros concorrentes.

13.3 - Documentos de Habilitacgao

13.3.1 - Os documentos serao abertos pelo Presidente da Comissao e todas

as folhas serao rubricadas por ele e pelos membros da Comissao, ficando a

disposicao das Licitantes para que assim procedam.

13.3.2 - Os licitantes que por qualquer motivo deixarem de apresentar ou que

apresentarem em desacordo, qualquer documento exigido no item 6 -

HABILITAGAO, serao de pronto inabilitados, recebendo de volta o Envelope n° "2" -

PROPOSTA DE PREGOS, fazendo-se constar da ata a ser elaborada, tal

ocorréncia. Caso o licitante inabilitado por este processo manifeste intencao de

exercer o direito de peticao ou recurso, seu envelope so podera ser devolvido apos 0

decurso do prazo legal.

13.3.3 - Todos os documentos, depois de rubricados, deverao ser

examinados pelos membros da Comissao e pelos licitantes presentes, sendo

registrados em ata, assinada por todos os presentes, as impugnacdes, solugoes e

manifestagoes de concordancia para o prosseguimento do processo licitatorio.

13.3.4 - Estando presentes os prepostos das Licitantes, fica determinado que

qualquer manifestacao de interposicao de recurso devera ser efetuada no decorrer

da sessao, nao cabendo tal medida posteriormente constando como regis m ata.

 

13.3.5 - As decisdes dos recursos e a abertura ou nao do E ekjiw 2.,
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das empresas atingidas pela impugnacao, serao comunicadas a todos os
proponentes.

13.3.6 - Estarao habilitados os licitantes que atenderem a todas as exigéncias
contidas no item 6 deste Edital.

13.3.7 - Ficara sob guarda da Comissao os Envelopes n° "2" de todos os
licitantes habilitados, mesmo que algum deles tenham sido objeto de recurso ou de
interpelacao.

13.3.8 - Decorridos todos os prazos de recurso, ou tendo havido desisténcia
expressa destes, ou apos o julgamento, a Comissao de Licitacao procedera a
abertura do Envelope n° "2" - PROPOSTA DE PREGOS,

13.3.9 - Nao ocorrendo a abertura do Envelope n° "2" - PROPOSTA DE
PREGCOS na sessao de abertura prevista neste Edital, a Comissao de Licitacao,
marcara nova data, hora e local, sempre comunicando previamente a todos os
interessados.

13.4 - Propostas de Pregos.

13.4.1 - Os procedimentos iniciais para a sessao de abertura do Envelope n°
"2" - PROPOSTA DE PREGOS, serao os adotados no item 13.3.1.

13.4.2 - O Presidente da Comissao fara, em seguida, a abertura dos
envelopes das Propostas de Pregcos das empresas habilitadas, analisando os
pregos.

13.5 - Do Julgamento.

13.5.1 - A presente Licitacao é do tipo "execucao indireta no regime de
empreitada por prego global", e sera considerada vencedora a empresa que, tendo
apresentado a proposta de acordo com as especificacoes e atendidas as demais
exigencias do Edital, cotar o menor prego.

13.5.2 - A Comissao de Licitacao rejeitara as propostas que:

a) Contiverem qualquer limitacao, reserva ou condicao contrastante com o
presente Edital;

b) Apresentarem precos manifestamente inexequiveis conforme previsao do
artigo 48, II, §1°, 'a' e 'b', e §2°, da Lei 8.666/93;

c) Nao constarem informagcdes suficientes para a perfeita identificacao,
qualificacao, avaliagcao dos precos dos materiais e da obra ofertados.

13.5.3 - A Comissao de Licitagao podera solicitar dos Licitantes; ern todas as
fases da Licitagao, quaisquer esclarecimentos, informacdes ou dados adicionais,
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se entender que sao necessa@rios para seu julgamento, sendo que os
esclarecimentos nao poderao implicar em modificagcao das condicoes do preco
ofertado.

13.5.4 - O nado comparecimento da Licitante ao ato de abertura das
propostas, ou a falta de sua assinatura nas respectivas atas, implicara na aceitacao
das decisdes da Comissao de Licitacao.

13.5.5 - Em caso de empate, a decisao processar-se-a, por intermédio de
sorteio, ressalvadas as prescricoes da Lei Complementar 123/2006.

13.5.6 - Para as hipoteses acima, sera lavrada ata circunstanciada, assinada
pelos membros da Comissao e pelos Licitantes que o desejarem.

14 - DOS RECURSOS

14.1 - Dos atos decorrentes da presente licitacao, cabem:

14.1.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacao do
ato ou lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitacao ou inabilitacao do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulagao ou revogacao da licitacao;
d) rescisao do contrato, a que se refere este Edital;
e) aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

14.1.2 - Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacao da
decisao relacionada com o objeto da licitacao ou do contrato, de que nao caiba
recurso hierarquico.

14.1.3 - Pedido de reconsideracao da decisao de suspensao temporaria de
contratar com a Administracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimacao do ato.

14.2 - A intimagcao dos atos referidos no item 14.1.1, alineas "a", "b", "c' e "e",
anteriormente descritos, excluidos os relativos a adverténcia e multa de mora, e no
item 14.1.3, sera feita mediante publicagcao na Imprensa Oficial, no site da Camara
Municipal e, também, no site da Prefeitura Municipal de Batatais, salvo para os
casos previstos nas alineas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato
em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata. fw

14.3 - O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do item 14.1.
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadame e presentes  
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razoes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos

demais recursos.

14.4 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que

poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis.

14.5 - O0 recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da que

praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05

(cinco) dias uUteis, ou, neste mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,

devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias

uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.6 - Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideracao

se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao

interessado.

15 - ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E

ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - A Adjudicagao e Homologacao serao efetuadas pelo Presidente da

Camara Municipal.

15.2 - Para o fiel cumprimento das condigGes ajustadas entre a Camara

Municipal de Batatais e a empresa declarada vencedora da licitacao, esta sera

convocada a assinar o Contrato Administrativo, que constitui espécie do género

Contrato e regula-se pelas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-

Ihes supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de

Direito Privado, cujo teor é apresentado no Anexo - "Minuta de Contrato".

15.3 - Caso a empresa convocada nao compareca para assinatura do

Contrato no prazo estipulado neste Edital, sera convidada para tal fim a empresa

classificada seguinte e assim sucessivamente.

15.4 - O0 regime juridico do Contrato de que trata esta licitacao confere a

Licitadora, em relacao a ele, a prerrogativa de altera-lo, unilateralmente, bem assim

modificar ou interromper a prestacao dos servicos contratados, para melhor adequa-

los as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos do Contratado.

16 - DAS SANCOES

16.1 - O atraso injustificado na execugcao dos servicos, syjeitara a Contratada

ao pagamento de multa de mora, prevista no Contrato - ver Anexo - Minuta de

Contrato.

 

16.2 - A multa a que alude o item anterior nao impede que a Licitadora

rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sancgcdes previstas meste
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16.3 - Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, a Licitadora podera,

garantida previa defesa, aplicar ao Contratado as sequintes sancoes:

 

Edital.

|- Adverténcia;

II - Multa, na forma prevista no Contrato;

III - Suspensao temporaria de participar em licitacao da Licitadora, pelo prazo de

dois anos.

16.4 - As sangcées previstas nos incisos | e III do item anterior, poderao ser

aplicadas juntamente com a do inciso II, do mesmo item, garantido o direito de

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

16.5 - Sem prejuizos das sangdes previstas, a Contratada sujeitar-se-a a

seguinte multa:

a) 15% (quinze por cento) sobre o valor que sera atribuido ao Contrato, pela

inexecucao total ou parcial do ajuste;

b) se a licitante vencedora nao cumprir com o objeto desta licitacao,

fornecendo o material e executando a obra, no prazo determinado, depois de

notificada na forma da Lei incidira em mora e respondera pelo pagamento de multa

diaria de 2,0% (dois por cento) do valor do Contrato, exceto quando o atraso se der

por motivo de forca maior, caso fortuito ou fato do principe.

17 - DA CAUCAO

17.1 Sera exigida da vencedora a prestacao de garantia, que devera ser

apresentada junto ao Departamento competente da Camara Municipal de Batatais,

antes da assinatura do Contrato, de 5% (cinco por cento) do valor do ajuste, na

forma de caucao em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca

bancaria.

18 - OMissoEs

18.1 - Os casos omissos no presente Edital serao resolvidos pela Comissao

de Licitacao.

19 - DIsPOSICOES FINAIS Q“

 

  
vencedor o afastamento de qualquer pessoa que, motivad
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indesejavel ao servico, assim como exercer ampla fiscalizacao dos servigos e que

em hipotese alguma eximira a empresa Contratada das responsabilidades inerentes

aos trabalhos e das previstas no Codigo Civil, e ainda dos danos a que der causa a

terceiros, seja por ato proprio, seja por ato de seus operarios e/ou prepostos.

19.2 - A empresa Contratada devera manter durante toda a execucao do

Contrato todas as condigdes de habilitagcao e qualificacao exigidas na Licitacao,

devendo a regularidade fiscal ser averiguada a cada pagamento e apresentadas

juntamente com a nota fiscal.

19.3 - A Camara Municipal de Batatais podera revogar ou anular a presente

Licitacao, na forma do artigo 49, da Lei 8.666/93, sem que assista aos interessados

concorrentes o direito de reclamarem indenizagdes ou recompensas, bem como,

nao aceitar os servicos incompativeis com as especificacdes exigidas.

19.4 - A empresa Contratada responsabilizara por eventuais danos que vier a

causar a Camara Municipal ou a terceiros, seja por ato proprio, seja por ato de seus

funcionarios e/ou preposto, decorrente da execucao do objeto da presente Licitacao.

19.5 - As contratacdoes, inclusive de mao-de-obra, feitas pela licitante

vencedora, serao regidas pelas disposigGes de direito privado e pela legislacao

trabalhista, nao se estabelecendo quaisquer relagcdes entre terceiros contratados e a

Camara Municipal de Batatais/SP .

19.6 - O Projeto Executivo devera ser desenvolvido pela Licitante vencedora

concomitantemente com a execucao das obras.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente

Edital, que sera afixado na Camara Municipal de Batatais e publicado, seu extrato,

integralmente, na Imprensa Oficial, no site da Camara Municipal de Batatais e,

também, no site da Prefeitura Municipal de Batatais.

20 - ANEXOS

ANEXO 1 - DECLARACAO DE COMPROMISSO (item 6.1, letra "m", deste

Edital).

ANEXO II - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO

EDITAL.

ANEXO III - DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO. N
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

  

 

 

ANEXO V - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGAO

ANEXO VI - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ANEXO VII - DECLARACAO DE DOcUumMmENTos A pisposicAo Do TCE -

ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO.

ANEXO IX -PLANILHAS, CRONOGRAMA, PROJETO BAsIco,

MEMORIAIS, PLANTAS, CROQUIS, INSTRUCOES NORMATIVAS 19/2019 E

20/2019 E ANEXOS .

BATATAIS/SP, 29 DE SETEMBRO DE 2022

 

  

 

JULIO EDUARDO MARQUES PEREIRA

PRESIDENTE

pale. O NOC

CELESTE ADRIANA ROXO _

PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAGAO
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