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EDITAL

TOMADA DE PREÇOS No 003/2022

A Câmara Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, torna público

aos interessados que, por determinação do Senhor Presidente da Câmara,

encontra-se aberto processo de Licitação, TOMADA DE PREÇOS No 003/2022,

execução indireta, no regime de empreitada por preço global, conforme objeto e

especificações deste Edital, adiante discriminado, e com aplicação da Lei Federal

no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, na Lei Complementar

no 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar no 147, de 7

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

econômico, de defesa do consumidor, Constituição Federal, Lei Orgânica do

Município e Lei Municipal no 3.020, de 16 de julho de 2009.

Os envelopes contendo a documentação e a proposta das licitantes

serão recebidos pela Comissão de Licitação, designada pelo Ato da Presidência no

75 de 01 de novembro de 2022, até o DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, às 09:30

horas, impreterivelmente, e serão abertos às 09:45 horas do mesmo dia. A abertura

do envelope no 02 "PROPOSTA", no mesmo dia, fica condicionada à desistência

expressa de interposição de recursos de todos os participantes, de acordo com o

inciso III, art. 43, da Lei Federal no 8.666/93.

O Edital completo e as demais informações relativas à presente

licitação encontram-se à disposição de todos os interessados nesta Câmara

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

Patrimônio, na Praça Dr. Washington Luis, no 01, Centro, nesta cidade de Batatais,

Estado de São Paulo, diariamente das 09:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos

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

www. camarabatatais.sp.gov.br.

OBJETO

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

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão-de-obra,

objetivando a Implantação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica na Câmara

Municipal de Batatais, conforme planilhas, cronograma, projeto básico e memoriais,

anexos.
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1 - EPECIFICAÇÓES

1.1 Deverá ser apresentado preço para:

 
ITEM DESCRIÇÃO DA OBRA

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE

MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA CAMARA

MUNICIPAL DE BATATAIS, CONFORME PLANILHAS,

CRONOGRAMA, PROJETO BÁSICO, MEMORIAIS E ANEXOS.

 

  
 

02 - DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

2.1 - Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos da Licitação só serão

atendidos mediante solicitação por escrito, encaminhada à Comissão de Licitação,

até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas.

2.2 - Não serão levadas em consideração pela Licitadora, tanto nas fases de

Habilitação e Classificação, como na fase posterior à Adjudicação da obra,

quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados por

escrito e devidamente protocolados. Em hipótese alguma serão aceitos

entendimentos verbais entre as partes.

2.3 - A Licitadora se reserva o direito de determinar a paralisação da

execução da obra, quando atingir o limite das verbas orçamentárias, ou se a verba

for incluída em contingenciamento, conforme estabelecido na Lei de

Responsabilidade Fiscal destinadas à contratação objeto desta licitação, reservados

os direitos da vencedora que, em caso de continuação da execução terá a

preferência nos mesmos termos definidos e contratados.

03 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente

Licitação, correrão por conta dos recursos oriundos da verba orçamentária

3.3.90.30, 3.3.90.39, 4.4.90.51 e 4.4.90.52.

04 - DAS CONDIÇÓES DE PARTICIPAÇÃO E

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 - Somente poderão participar desta Licitação as empresas que sejam

cadastradas ou que atenderem todas as condições exigidas para o cadastra to e

que não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Orgão Público
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4.2 - Os interessados que não tiverem cadastro e que desejarem participar da
Licitação, deverão apresentar, até o terceiro dia anterior à data de recebimento das
propostas, os documentos enumerados nos artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei
Federal no 8666, de 21 de junho de 1993, devidamente consolidada.

4.3 - As proponentes deverão apresentar 02 (dois) envelopes, devidamente
fechados e lacrados, com a identificação da empresa, mencionando o número desta
Tomada de Preços, constando no primeiro o subtítulo HABILITAÇÃO e no segundo
PROPOSTA.

4.4 - A Licitante deverá apresentar, em impresso da empresa, em envelope
separado o "CREDENCIAMENTO" de seu preposto para representá-la nesta
Licitação.

4.5 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da
execução da obra ou serviços, Servidor público municipal de qualquer órgão ou
entidade vinculada ao Município de Batatais/SP, seu cônjuge e/ou descendentes do
primeiro grau, bem como empresas das quais qualquer servidor público municipal,
respectivo cônjuge e/ou descendentes do primeiro grau sejam sócios, dirigentes,
responsáveis técnicos ou representantes a qualquer título.

5 - RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, o Presidente da
Comissão de Licitação convocará os representantes a apresentarem seus
respectivos credenciamentos. Após, verificada a veracidade do credenciamento,
será procedida a abertura dos Envelopes devidamente recebidos, contendo,
primeiro, a Documentação de Habilitação e, depois, a Proposta de Preços.

6 - HABILITAÇÃO

6.1 - No envelope HABILITAÇÃO deverá conter os documentos enumerados
abaixo, que poderão ser apresentados em original ou qualquer processo de cópia
autenticada, com todas as folhas numeradas e rubricadas com a sequência abaixo
a saber:

a) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Batatais,
em plena vigência;

b) CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

c) Contrato Social da empresa e suas respectivas alterações se houver,

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de S V se
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FGTS;
e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, perante o INSS;

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

g) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

h) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão
Negativa de ônus junto ao Município ou sede da Licitante;

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, validada, em cumprimento à Lei n.o
12.440/2011 e a Resolução Administrativa TST n.o 1470/2011.

]) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, que será
feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privados,
devidamente certificados pela entidade profissional competente, em nome da
empresa;

k) indicação das instalações, dos aparelhamentos, dos equipamentos essenciais e
do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da Licitação,
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos, especificamente do responsável técnico pelo
objeto da Licitação;

1) declaração de que a empresa conhece o local onde serão executados os
serviços da obra objeto da presente, bem como de que tomou conhecimento
de todas as informações referentes a licitação;

m) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira
de procedência legal, nos termos de modelo anexo ao presente Edital (art. 4o da Lei
Municipal no 3020/09); (ANEXO 1)

n) certidão negativa de falência, concordata (recuperação judicial) ou insolvência
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

n.1) - As empresas em recuperação judicial deverão apresentar o plano de
recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo
do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira
estabelecidos no Edital.

0) Declaração de enquadramento de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte,
sob as penas da lei, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na Lei
Complementar no 123/2006, nos termos de modelo anexo ao presente Edital.
(ANEXO III)

0.1) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), por ocasião
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação
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exigida para efeito e comprovação de regularidadefiscal, mesmo que esta apresente

alguma restrição.

0.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável

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.

0.3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência

do direito à contratação, sem prejuízo 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.

p) Declaração, conforme modelo anexo, de que: a empresa licitante atende às

exigências e cumpre os requisitos de habilitação previstos no edital, com as

ressalvas da Lei Complementar no 123/2006; que tem pleno conhecimento de todas

as informações, condições e exigências para a execução do contrato; que não se

encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal e que comunicará a

existência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação; que não 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

condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V,

do art. 27, da Lei no 8.666/93; que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do art. 7o, da

Constituição Federal conforme a Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999;

q) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigível e apresentado na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou

balanços provisórios, podendo ser atualizados por Índices oficiais quando

encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, que

permitam aferir a condição financeira da empresa ou declaração de que está

desobrigado a elaboração do balanço por motivos legais, justificando.

q.1) As empresas beneficiadas pela Lei Complementar no 123 de dezembro de

2.006, que por força do regime tributário da Receita Federal optarem pela não

elaboração do Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do Exercício,

deverão apresentar declaração de não elaboração das mesmas, firmada pelo

Contador, constando o No do CRC do responsável técnico e assinatura com firma

reconhecida.

r) Comprovação de boa situação financeira da empresa, demonstrado através de

índices de Liquidez Geral (LG) ou (LT), Liquidez Corrente e de Solvência Geral (SG),

os quais deverão apresentar valores maiores ou iguais a 1,1 (> 1,1), solvência maior

que 0,8 (> ou = 0,8); resultantes das aplicações dasmª?
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LGaesssess9922 > ou z 1, 1

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC = --> ou = 1,1 

Passivo Circulante

Ativo Total
SQ acce - > ou = 0,8

Passível Circulante + Exigível a Longo Prazo

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

r.1) Os Índices acima deverão ser demonstrados pela Licitante, mediante memória
de Cálculo assinada pelo Contador da Empresa.

6.2 - A Comissão de Licitação poderá, a qualquer tempo, solicitar a
apresentação dos documentos originais para confronto.

6.3 - Com a apresentação do envelope HABILITAÇÃO, a licitante expressa o
pleno conhecimento de que assume inteira responsabilidade pela perfeita execução
do objeto desta Licitação, e adere aos termos do presente Edital e Contrato que vier
a serfirmado.

6.4 - Não serão aceitos protocolos de requerimentos dos documentos
elencados no item 6.1.

6.5 - Os documentos cujo prazo de validade não esteja especificado no
próprio corpo, em dispositivo legal ou neste Edital, terão validade de 90 (noventa)
dias da data de sua expedição.

6.6 - Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos
pela Comissão perante o site correspondente.

07 - DA PROPOSTA

7.1 - Elaboração das Propostas:

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

7.1.2 - Deverão ser apresentadas datilografadas, ou impress; m
IA l
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impressoras gráficas ou laser, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões ou

entrelinhas, numeradas, datadas, assinadas e rubricadas.

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

7.1.4 - Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama,

fax ou e-mail.

7.2 - Deverá conter, na proposta, o seguinte:

a) preço unitário, total e total geral;

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

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

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

e) declaração expressa de que se sujeita plenamente às condições do Edital e às

premissas preconizadas pela Comissão de Licitação. (ANEXO II)

7.3 - Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.3.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou

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

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

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

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

poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.3.2.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno

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

porventura se enquadrem na hipótese do $ 1o, do art. 44, da Lei Complementar no

123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

08 - DOS PREÇOS

8.1 - Os preços cotados deverão ser para a execução do objeto desta

Licitação, na Praça Dr. Washington Luis, no 01, Centro, Batatais/SP e nos mesmos

deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes,

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

tributários quando resultantes da execução do objeto da Licitação.0 ) /_% | 7
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8.2 - A Empresa não poderá, em hipótese alguma, propor, posteriormente,

modificações nos preços, prazos ou condições de sua proposta, sob a alegação de

insuficiência de dados.

09 - DOS PRAZOS

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

licitação sejam declaradas feriados ou ponto facultativo, e não havendo retificação

de convocação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente,

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

interessados.

9.2 - O prazo de validade do Contrato será de 02 (dois) meses, podendo ser

prorrogado se houver interesse da Administração, como faculta o inciso |, do artigo

57, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, contados a

partir da data da assinatura do Contrato.

9.3 - Nos casos de interrupção ou retardamento no fornecimento dos

materiais e execução da obra, por qualquer motivo, a empresa responsável

diligenciará para a sua conclusão e obtenção de outros meios necessários, devendo

o fato ser comunicado à Câmara Municipal de Batatais imediatamente, sem que

disso resulte qualquer responsabilidade ou ônus para a Câmara.

9.4 - Após a assinatura do Contrato, o prazo para iniciar a obra licitada será

de 05 (cinco) dias contados da expedição da ordem de execução da obra.

9.5 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta)

dias, contados a partir da data de sua abertura.

9.6 - O prazo para interposição de recursos, contra as decisões da Comissão

de Licitação, será de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, da Lei Federal no

8.666/93, a contar da intimação do ato, que será feita na forma da Lei.

9.7 - Após a competente homologação do processo, a empresa vencedora

será regularmente convocada para, no prazo máximo 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 responsável legal pela empresa,

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

número de agência e número da conta corrente da empresa.

10 - DAS CONDIÇÓES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 - Os materiais necessários e a obra deverão ser entregues e

executados, pela proponente vencedora, no prédio da Câmara Municipal de

Batatais, à Praça Dr. Washington Luís, no 01, Centr
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12 - DOS REAJUSTES

12.1 - Os preços não serão reajustados, salvo se a Legislação Federal

permitir e nas condiçõesdela.

13 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

13.1 - No dia, hora e local designados, a Comissão de Licitação promoverá a

abertura do envelope HABILITAÇÃO, examinará e rubricará a documentação

apresentada, com vista à habilitação ou inabilitação das Licitantes. Na mesma

sessão, caso haja Licitantes inabilitadas e estas desistirem expressamente da

interposição de recursos, será promovida a abertura do envelope contendo a

PROPOSTA.

13.2 - Serão consideradas inabilitadas as proponentes que:

a) não satisfizerem todas as exigências e condições do Edital;

b) não apresentarem, no prazo definido pela Comissão de Licitação, os

esclarecimentos solicitados;

c) fizerem menção no envelope HABILITAÇÃO, ao conteúdo do envelope

PROPOSTA;

d) apresentarem propostas baseadas em propostas dos outros concorrentes.

13.3 - Documentos de Habilitação

13.3.1 - Os documentos serão abertos pelo Presidente da Comissão e todas

as folhas serão rubricadas por ele e pelos membros da Comissão, ficando à

disposição 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 -

HABILITAÇÃO, serão de pronto inabilitados, recebendo de volta o Envelope no "2" -

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

ocorrência. Caso o licitante inabilitado por este processo manifeste intenção de

exercer o direito de petição ou recurso, seu envelope só poderá ser devolvido após o

decurso do prazo legal.

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

examinados pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes, sendo

registrados em ata, assinada por todos os presentes, as impugnações, soluções e

manifestações de concordância para o prosseguimento do processo licitatório.

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

qualquer manifestação de interposição de recurso deverá ser efetuada no decorrer

( 1a
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da sessão, não cabendo tal medida posteriormente constando como registro em ata.

13.3.5 - As decisões dos recursos e a abertura ou não do Envelope no "2",

das empresas atingidas pela impugnação, serão comunicadas a todos os

proponentes.

13.3.6 - Estarão habilitadosos licitantes que atenderem a todas as exigências

contidas no item 6 deste Edital.

13.3.7 - Ficará sob guarda da Comissão os Envelopes no "2" de todos os

licitantes habilitados, mesmo que algum deles tenham sido objeto de recurso ou de

interpelação.

13.3.8 - Decorridos todos os prazos de recurso, ou tendo havido desistência

expressa destes, ou após o julgamento, a Comissão de Licitação procederá a

abertura do Envelope no "2" - PROPOSTA DE PREÇOS,

13.3.9 - Não ocorrendo a abertura do Envelope no '2" - PROPOSTA DE

PREÇOS na sessão de abertura prevista neste Edital, a Comissão de Licitação,

marcará nova data, hora e local, sempre comunicando previamente a todos os

interessados.

13.4 - Propostas de Preços.

13.4.1 - Os procedimentos iniciais para a sessão de abertura do Envelope no

"2" - PROPOSTA DE PREÇOS, serão os adotados no item 13.3.1.

13.4.2 - O Presidente da Comissão fará, em seguida, a abertura dos

envelopes das Propostas de Preços das empresas habilitadas, analisando os

preços.

13.5 - Do Julgamento.

13.5.1 - A presente Licitação é do tipo "execução indireta no regime de

empreitada por preço global", e será considerada vencedora a empresa que, tendo

apresentado a proposta de acordo com as especificações e atendidas as demais

exigências do Edital, cotar o menor preço.

13.5.2 - A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que:

a) Contiverem qualquer limitação, reserva ou condição contrastante com o

presente Edital;

b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis conforme previsão do

artigo 48, II, 81o, 'a' e 'b', e $2o, da Lei 8.666/93;

c) Não constarem informações suficientes para a perfeita identificação,

qualificação, avaliação dos preços dos materiais e da obra ofertados.
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13.5.3 - A Comissão de Licitação poderá solicitar dos Licitantes, em todas as
fases da Licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, se
entender que são necessários para seu julgamento, sendo que os esclarecimentos
não poderão implicar em modificação das condições do preço ofertado.

13.54 - O não comparecimento da Licitante ao ato de abertura das
propostas, ou a falta de sua assinatura nas respectivas atas, implicará na aceitação
das decisões da Comissão de Licitação.

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

13.5.6 - Para as hipóteses acima, será lavrada ata circunstanciada, assinada
pelos membros da Comissão e pelos Licitantes que o desejarem.

14 - DOS RECURSOS

14.1 - Dos atos decorrentes da presente licitação, cabem:

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

a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;,
c) anulação ou revogação da licitação;
d) rescisão do contrato, a que se refere este Edital;
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

14.1.2 - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da
decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba
recurso hierárquico.

14.1.3 - Pedido de reconsideração da decisão de suspensão temporária de
contratar com a Administração, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

14.2 - A intimação dos atos referidos no item 14.1.1, alíneas "a", "b", "c" e "e",
anteriormente descritos, excluídos os relativos à advertência e multa de mora, e no
item 14.1.3, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, no site da Câmara
Municipal e, também, no site da Prefeitura Municipal de Batatais, salvo para os
casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato
em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata. É?
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14.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item 14.1.1 acima, terá

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes

razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos

demais recursos.

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

poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

14.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05

(cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,

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

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

14.6 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração

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

interessado.

15 - ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E

ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - A Adjudicação e Homologação serão efetuadas pelo Presidente da

Câmara Municipal.

15.2 - Para o fiel cumprimento das condições ajustadas entre a Câmara

Municipal de Batatais e a empresa declarada vencedora da licitação, esta será

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

Contrato e regula-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-

lhes supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de

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

15.3 - Caso a empresa convocada não compareça para assinatura do

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

classificada seguinte e assim sucessivamente.

15.4 - O regime jurídico do Contrato de que trata esta licitação confere à

Licitadora, em relação a ele, a prerrogativa de alterá-lo, unilateralmente, bem assim

modificar ou interromper a prestação dos serviços contratados, para melhor adequá-

los às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do Contratado.

16 - DAS SANÇÓES

16.1 - O atraso injustificado na execução dos serviços, sujeitará à Contratada

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

Contrato. ,?
[,],

&&_ A 
Praça Dr Ls, 01 - CEP 14.200-035 - Te: -

Sit: s ap govbr onai: conarabaltaiscarppabataa s ap aos dr



 

KS

R

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

rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas neste

Edital.

16.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Licitadora poderá,

garantida prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

|- Advertência;

II - Multa, na forma prevista no Contrato;,

III - Suspensão temporária de participar em licitação da Licitadora, pelo prazo de

dois anos.

16.4 - As sanções previstas nos incisos | e III do item anterior, poderão ser

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

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

16.5 - Sem prejuízos das sanções previstas, a Contratada sujeitar-se-á à

seguinte multa:

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

inexecução total ou parcial do ajuste;

b) se a licitante vencedora não cumprir com o objeto desta licitação,

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

notificada na forma da Lei incidirá em mora e responderá pelo pagamento de multa

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

por motivo de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

17 - DA CAUÇÃO

17.1 Será exigida da vencedora a prestação de garantia, que deverá ser

apresentada junto ao Departamento competente da Câmara Municipal de Batatais,

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

forma de caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança

bancária.

18 - OMISSÓES

18.1 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão

de Licitação.

19 - DISPOSIÇÓES FINAIS

19.1 - Na execução dos serviços a Câmara Municipal reserva-se o/ireito de
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manter equipe de fiscalização em todas as fases, bem como determinar ao licitante

vencedor o afastamento de qualquer pessoa que, motivadamente, repute

indesejável ao serviço, assim como exercer ampla fiscalização dos serviços e que

em hipótese alguma eximirá a empresa Contratada das responsabilidades inerentes

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

terceiros, seja por ato próprio, seja por ato de seus operários e/ou prepostos.

19.2 - A empresa Contratada deverá manter durante toda a execução do

Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação,

devendo a regularidade fiscal ser averiguada a cada pagamento e apresentadas

juntamente com a nota fiscal.

19.3 - A Câmara Municipal de Batatais poderá revogar ou anular a presente

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

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

não aceitar os serviços incompatíveis com as especificações exigidas.

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

causar à Câmara Municipal ou a terceiros, seja por ato próprio, seja por ato de seus

funcionários e/ou preposto, decorrente da execução do objeto da presente Licitação.

19.5 - As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela licitante

vencedora, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação

trabalhista, não se estabelecendo quaisquer relações entre terceiros contratados e a

Câmara Municipal de Batatais/SP.

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

Edital, que será afixado na Câmara Municipal de Batatais e publicado, seu extrato,

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

também, no site da Prefeitura Municipal de Batatais.

20 - ANEXOS

ANEXO | - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (item 6.1, letra "m", deste

Edital).

ANEXO I! - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO

EDITAL.

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO.
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO V- TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

ANEXO Vl - CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TCE -

SP

ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO.

ANEXO IX - PLANTA, PLANILHAS, MEMORIAL E CRONOGRAMA.

BATATAIS/SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2022

EK2)

ARDOMARQUES PEREIRA
PRESIDENTE

  

 

MARCELO DAMASCENA -
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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