Processo nº 67/2013
Concorrência nº 03/2013

Prefeitura Municipal de Iperó
CNPJ 46.634.085/0001-60
Av. Santa Cruz, 355 – Fone (15) 3266-1321/ 3459-9999
CEP 18560-000 – IPERÓ – Estado de São Paulo
www.ipero.sp.gov.br

Folha __________

EDITAL CONVOCATÓRIO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ comunica aos interessados que acha
aberto, junto ao Departamento de Licitações a licitação/modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013 do tipo menor preço global com o
referido objeto:
“Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Construção da E. E.
Estação George Oetterer II - Iperó-SP, de acordo com Convenio nº 3448/2009 SE firmado com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação -FDE
conforme Decreto nº 27.102 de 23/06/1987 alterado pelo Decreto nº 51.925 de
22/06/2007”.
Os interessados poderão retirar o Edital junto ao Departamento de
Licitações nos horários 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.
A presente Licitação é do tipo menor preço global e regida pela Lei
Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a Lei Estadual nº
6.544de 22 de novembro de 1989.
Os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e
“PROPOSTAS DE PREÇOS” deverão ser entregues até o dia 12/07/2013 até as
09:00 horas no Paço Municipal, Av. Santa Cruz, nº 355 – Iperó/SP.
A data de abertura dos envelopes será no dia 12/07/2013 às 09:30
horas. A Sessão Solene para julgamento deste certame será realizado na Sala de
Licitações do Paço Municipal, Av. Santa Cruz, nº 355 – Iperó/SP.
Esclarecimentos sobre o edital poderão ser dirimidos no Departamento
de Licitações desta Prefeitura, cita à Av. Santa Cruz, nº 355 - Iperó nos horários das
14:00 às 16:00 horas.O custo de retirada de edital será de R$ 100,00 (cem reais).
Iperó, 27 de maio de 2013.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
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EDITAL
PROCESSO Nº 067/2013
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 003/2013
DEPTO. REQUISITANTE: Secretaria de Educação
OBJETO: “Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Construção da E. E.
Estação George Oetterer II - Iperó-SP, de acordo com Convenio nº 3448/2009 - SE firmado
com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE conforme Decreto nº 27.102 de
23/06/1987 alterado pelo Decreto nº 51.925 de 22/06/2007”.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA RECEBIMENTO DOS “ENVELOPES”: até dia 12/07/2013 às 09:00hs
DATA ABERTURA DOS “ENVELOPES”: 12/07/2013 às 09:30 hs
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iperó

01- PREÂMBULO
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA - em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e
9.648/98 e pela lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei Estadual nº 6.544
de 22 de novembro de 1989, mediante as condições estabelecidas neste Edital e aquelas que
compõem seus anexos. Os interessados deverão entregar os envelopes até as 09:00 horas do dia 12
de julho de 2013, no Paço Municipal cita à Avenida Santa Cruz – nº 355 Bairro Jardim Santa
Cruz, na cidade de Iperó. A sessão de abertura dos mesmos terá início às 09:30 horas do dia 12 de
julho de 2013, no Paço Municipal, na cidade de Iperó.

02- DO OBJETO
2.1 - “Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Construção da E. E. Estação
George Oetterer II - Iperó-SP, de acordo com Convenio nº 3448/2009- SE firmado com a
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE conforme Decreto nº 27.102 de
23/06/1987 alterado pelo Decreto nº 51.925 de 22/06/2007”, e especificações contidas nos
projetos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo,
que fazem parte integrantes deste edital.
Integram este edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:
I- Minuta de Contrato (ANEXO I);
Edital Concorrência n º 003/2013 Construção E. E. Estação George Oetterer II – Iperó/SP

Página 2

Processo nº 67/2013
Concorrência nº 03/2013

Prefeitura Municipal de Iperó
CNPJ 46.634.085/0001-60
Av. Santa Cruz, 355 – Fone (15) 3266-1321/ 3459-9999
CEP 18560-000 – IPERÓ – Estado de São Paulo
www.ipero.sp.gov.br

Folha __________

II- Proposta Padrão (ANEXO II);
III- Modelo de carta de Credenciamento (ANEXO III);
IV - Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho (ANEXO IV).
V- Atestado de visita técnica (ANEXO V);
VI – Modelo de declaração de que a Licitante está enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte nos termos do artigo 3° da Lei Complementar 123/06. (ANEXO VI);
VII - Planilha Quantitativa e Orçamentária (ANEXO VII);
VIII – Projetos (ANEXO VIII);
IX - Memoriais descritivos (ANEXO IX);
X - Cronograma físico-financeiro (ANEXO X).

03- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
3.1- Os “envelopes” deverão ser entregues até as 09:00 horas do dia 12/07/2013. A data de
abertura dos envelopes será no dia 12/07/2013 às 09:30 horas. A Sessão Solene para julgamento
deste certame será realizado na Sala de Licitações do Paço Municipal, Av. Santa Cruz, nº 355 –
Iperó/SP.
3.2- Dar-se por completa a presente licitação quando a empresa vencedora completar totalmente a
execução dos serviços do objeto em que lhe for adjudicado;
3.3- A contratada deverá prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Prefeitura, ou
por seus prepostos, sobre os serviços objeto deste edital;
3.4- O prazo de execução desta obra será de até 360 (trezentos e sessenta) dias do recebimento da
ordem de serviço expedido pela Secretaria de Obras, onde a empresa vencedora completará
totalmente o objeto da presente licitação.
3.5- Os serviços referentes ao objeto dessa licitação se iniciarão após ordem de inicio de serviços
expedida pela Secretaria de Obras.
3.6- A Ordem de Serviço será emitida após a assinatura do contrato com a empresa vencedora.
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04- DAS SANÇÕES
4.1- Pela inexecução total ou parcial do fornecimento contratado nesta licitação, ficará imposta as
sanções administrativas conforme artigos 86, 87 e 88 da lei 8.666/93;
4.2- Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades, para as quais tenha à licitante
concorrido diretamente, a ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura;
4.3- Multas de 30% (trinta por cento), sobre o faturamento adjudicado ao contratado, na hipótese
de inexecução total do contrato, que enseje a rescisão do mesmo;
4.4- Multas de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o faturamento adjudicado ao contratado,
quando a licitante executar o objeto contratual em desacordo com as normas e especificações
técnicas aplicáveis pelo órgão fiscalizador competente.
4.5 - Multas de 0,33% por dia de atraso sobre o valor do contrato por atraso na execução dos serviços, até
o limite de 30 (trinta);

4.6- A empresa contratada deverá corrigir as falhas de execução do objeto no prazo de dois dias
após o pedido solicitado pelo departamento responsável, sob pena de multa de mora de 10% sobre
o valor adjudicado;
4.7- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
4.8- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
4.9- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o à multa de 30% do valor total da proposta e às penalidades
legalmente estabelecidas, tais como ações por perdas e danos que o ato possa acarretar.

5. CONDIÇÕES E FORMA DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar da presente licitação, pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras ou
estrangeiras que atendam as condições exigidas do edital, que se enquadrarem no ramo de
atividade pertinente ao objeto da licitação e satisfizerem plenamente a todos os termos, em
especial, não incorrer em qualquer das condições impeditivas discriminadas abaixo:


Ter sido declarado inidôneo por ato do poder público;
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Estar sob processo de falência ou concordata;



Estar impedido de contratar com a Administração Pública ou qualquer de seus órgãos
descentralizados;

5.2- Não serão admitidas neste certame à participação de empresas enquadradas nas disposições do
artigo 9º da Lei Federal n° 8.666/93 e seus parágrafos, posteriormente alterada pela Lei Federal n°
8.883/84.
5.3- Também estarão impedidas de participar desta Licitação, empresas que tenham algum
dirigente, gerente, sócio e responsável técnico, que seja diretor ou servidor da licitadora, nos termos
do artigo 9º, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93.
5.4 - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cópia, desde que autenticada por cartório competente, ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
5.5- Quando da entrega dos envelopes, ou nas sessões de sua abertura, os interessados deverão
apresentar credenciamento do respectivo representante no procedimento licitatório de acordo com
o modelo constante do Anexo III.
5.5.1- A não apresentação do credenciamento de representante impedirá a manifestação do
licitante durante os trabalhos da Comissão.
5.6- Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condições
gerais e particulares ao objeto da licitação, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como
elemento impeditivo da correta formulação da proposta, ou do integral cumprimento do contrato.
5.7- As licitantes deverão verificar o conteúdo dos Anexos, sendo que decairá do direito de
impugnar os termos do Edital de Licitação perante PMI/SP, a licitante que não o fizer até o 2º
(segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação na licitação, nos termos
do artigo 41, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
5.8- Os interessados em participar do presente certame deverão entregar no local, e até a data e
hora indicados no preâmbulo deste edital à documentação de habilitação e a proposta de preços,
cada uma em envelope fechado e indevassável, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, com as seguintes anotações no anverso:

ENVELOPE
Nº
01
–
DOCUMENTAÇÃO
HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013
(razão ou denominação social e endereço do licitante)

DE
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013
(razão ou denominação social e endereço do licitante)

6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 1)
6.1- Deverá conter no Envelope nº 1 - Habilitação:
6.2  Habilitação jurídica:
6.2.1 registro comercial, no caso de empresa individual; ou
6.2.2  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial e, na hipótese de sociedade por ações, acompanhados de
documentos da eleição e posse dos seus diretores; ou
6.2.3  inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício.
6.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
6.3.1  prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

6.3.2 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver;
6.3.3  prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Tributos Federais e
Certidão Negativa da Dívida da União, expedidos, respectivamente, pela Secretaria da Receita
Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal (tributos mobiliários) do
domicílio ou sede do licitante;
6.3.4  prova de regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT);

6.3.5  prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
6.3.6  prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  FGTS;

6.4- QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO - FINANCEIRO
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6.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
6.4.2- Cópia da comprovação de garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no “caput”
e § 1º do artigo 56 da Lei 8666/93, no valor de R$ 38.777,37 (Trinta e oito mil setecentos e setenta
e sete reais e trinta e sete centavos).
6.4.2.1- A garantia prestada pelo licitante será restituída após a assinatura do contrato com a
empresa vencedora, mediante solicitação, e liberação por parte da prefeitura no prazo de 10 (dez)
dias úteis contados da solicitação.
6.4.3- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
6.5 - Habilitação Técnica
6.5.1- Comprovação da licitante, de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pela entidade
competente (CREA), detentor de atestado e/ou certidão de responsabilidade técnica, com acervo
no CREA, por execução de obra ou serviço de características semelhantes e compatíveis com o
objeto desta licitação.
6.5.1.1- A comprovação deverá ser feita:
a) Com vínculo empregatício do profissional relacionado na alínea anterior, com a empresa,
através de xerox da carteira profissional e do livro de Registro de Empregados, ou
b) Profissional contratado, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, ou
c) através do contrato social ou ata de eleição, se o profissional for sócio da licitante.

6.5.2- Registro ou inscrição da empresa e de seu responsável técnico no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e cópia da carteira do CREA do responsável
técnico da empresa.
6.5.2.1- Se os registros forem de outra unidade da federação os mesmos deverão ser vistados pelo
CREA São Paulo.
6.5.3- Pelo menos 01 (um) atestado devidamente acervado pelo CREA, com relevância técnica ou
valores significativos, conforme segue:
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6.5.3.1- Atestado de capacidade técnico operacional, comprovando a execução de serviços de
características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto da presente licitação, fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.

6.5.3.2 - O(s) atestado(s), estipulados no presente edital deverá comprovar a execução dos
serviços de maior relevância técnica ou valores compatíveis, no mínimo 50% (cinqüenta por
cento) previsto no projeto.
6.5.3.3– Os serviços de maior relevância técnica a serem comprovados de acordo com o
mencionado no item acima, são:
1) Serviços de Infraestrutura e Superestrutura;
2) Cobertura;
3) Parte de instalações elétrica
6.5.4- Atestado de visita técnica, de acordo com Anexo V, emitida pela Prefeitura Municipal de
Iperó, comprovando que a licitante inteirou-se de todas as condições e peculiaridades dos serviços,
de que tem pleno conhecimento das condições necessárias à realização dos serviços;
6.5.4.1- A visita técnica será agendada pela Prefeitura Municipal de Iperó, no Departamento de
Licitações, Avenida Santa Cruz, n° 355, Jardim Santa Cruz, Iperó/SP, ou pelo telefone (15) 32661321 ramal 228 ou 3459-9999 ramal 213, no horário de funcionamento desta municipalidade.
6.5.4.2- A visita técnica deverá ser efetuada pelo representante legal designada pela empresa. O
mesmo deverá estar devidamente credenciado com carta em papel timbrado da empresa, assinada
por um do(s) representante(s) legal (is). Em se tratando de sócio proprietário, o credenciamento se
dará através do contrato social, a documentação ficará de posse desta Prefeitura.
6.6- Indicação da pessoa, legalmente credenciada a assinar contrato com a Municipalidade,
mencionando: nome, nacionalidade, estado civil, qualificação profissional, endereço residencial,
CPF e RG e declaração expressa conferindo-lhe poderes para desistir da interposição de recursos.
6.7- As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da
regularidade fiscal para o momento posterior ao julgamento das propostas e ter preferência no
critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também, declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresas de pequeno porte (conforme o caso) nos termos da
Lei Complementar n° 123/06, e que querem exercer a preferência no critério de desempate no
julgamento das propostas de preços.
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6.7.1- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de
habilitação os documentos referentes á regularidade fiscal, todavia, apresentada a declaração
constante no item 7.7 acima, eventual restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas
de preços, como condição para a assinatura do contrato, na forma Lei Complementar 123/06.
6.8– Prova do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,
apresentada na forma da legislação, conforme modelo constante do Anexo IV.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02)
7.1 - Proposta Padrão (ANEXO II), fornecido pela licitadora, em 01 (uma) via, datilografada ou
impressa por sistema eletrônico de processamento de dados, redigida em português, sem emendas
ou rasuras, contendo Razão Social, endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax e e-mail
(quando existente), nome e Endereço do Signatário, Função/Cargo. Deverá ser apresentada em
envelope fechado e indevassável que também serão rubricados por todos os presentes antes de
abertos.
7.2- O prazo mínimo da validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, que deverá ser preenchido
na proposta padrão (ANEXO II). Caso não conste na proposta, o prazo de validade será
considerado de 60 (sessenta) dias.
7.3- Declaração que nos preços apresentados estão inclusos todos os encargos fiscais, sociais,
trabalhistas, previdenciários, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre a obra e os custos
diretos e indiretos.
7.4- Planilha orçamentária da empresa licitante com a mesma conformação e quantitativos do
ANEXO VII.
7.5- Composição de custos de cada um dos itens da Proposta de Preços;
7.6- Declaração por escrito da licitante de que conhece o local da obra e que seu projeto e
especificações são compatíveis, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela
execução de acréscimos ou observância de decréscimos, com as conseqüências econômicas
decorrentes de divergências não contestadas oportunamente;
7.7 - Planejamento do Controle Físico da Obra em sistema informatizado, nos termos do Anexo II,
parte integrante deste edital;
7.8 - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos e todos os encargos, tais como,
salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, despesas gerais diretas e indiretas, despesas
financeiras, contingências não caracterizadas como força maior, necessário para a execução do
objeto do contrato;
7.9- Os preços deverão ser expressos em moeda nacional, em algarismos arábicos e escritos por
extenso, sem emendas, rasuras ou entrelinhas;
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7.10- No caso de divergência entre o preço em algarismo arábico e o preço por extenso, será
considerado, este último, e, havendo divergência entre o preço total e o unitário prevalecerá o
preço unitário.
7.11- As propostas que não atenderem as exigências do edital serão desclassificadas;
8. ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1- Às 09:30 horas do dia 12 de julho de 2013, no Paço Municipal, no endereço constante no
preâmbulo deste edital, dar-se-á o procedimento de abertura dos envelopes contendo a
documentação e proposta de preços.
8.2- A Comissão Julgadora examinará, primeiramente, a documentação de habilitação (Envelope
nº 01) e fará sua apreciação.
8.2.1- Uma vez aberto o envelope e iniciada a análise da documentação de habilitação não serão
permitidas quaisquer retificações ou inclusões, salvo aquelas expressamente solicitadas pela
Comissão.
8.3- As proponentes que não satisfizerem as exigências e formalidades previstas neste edital serão
declaradas inabilitadas da licitação, não sendo abertos os seus envelopes contendo as propostas de
preços, que lhes serão devolvidos fechados, desde que não tenha havido recurso, ou caso tenha
negado o recurso interposto, mencionando-se em ata o motivo da exclusão.
8.4- Posteriormente, será procedida a abertura dos envelopes propostas de preço (Envelope nº 02),
dos participantes habilitados, desde que transcorrido o prazo legal, sem interposição de recursos
ou por desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, sendo tudo consignado
em ata.
8.5- Todas as documentações serão rubricadas pelos membros da Comissão Julgadora e pelos
licitantes presentes.
8.6- Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita de pessoas credenciadas
pelas empresas participantes.

9. DO JULGAMENTO
9.1- A presente licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos, conforme artigo 3º da Lei Federal 8.666/93.
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9.2 A Comissão Permanente de Licitações, designada pela autoridade competente (Portaria
nº 22 de 002 de janeiro de 2013), na forma do disposto no art. 51, caput, da Lei Federal 8.666/93,
procederá à classificação das propostas das licitantes habilitadas, julgando pelo critério do menor
preço.
9.3- A classificação final será feita do menor preço global licitado do objeto deste certame;
9.4- No caso de empate será escolhida a vencedora por meio de sorteio público ante a prévia
convocação dos licitantes, conforme artigo 45 da Lei Federal 8.666/93.
9.5- A Comissão, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase da licitação, promover
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
9.6- À Comissão julgadora fica reservado o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em
parte, ou rejeitar todas as propostas, sem que caiba aos participantes direito a qualquer
indenização, desde que justificadamente haja conveniência administrativa e por razões de
interesse público.
9.7- No caso de empate será adotado o seguinte procedimento: Na situação em que duas empresas
apresentarem o mesmo valor, e dentre elas estiver uma enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, esta será considerada vencedora (se dentre elas existirem duas ou mais
empresas assim qualificadas, a classificação será decidida por sorteio).
9.8- Nas situações em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como
microempresas e empresas de pequeno porte apresentar o mesmo valor, a classificação será
decidida por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes classificados serão convocados,
indicando-se o dia e a hora do local do evento.
9.9- Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio sem que compareçam todos os
convocados, o sorteio realizar-se-á com a presença de qualquer número de licitantes presentes.
9.10- Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte forem
de até 10% (dez por cento) superiores á proposta mais bem classificada, desde que esta também
não se enquadre nessas categorias, proceder-se á da seguinte forma:
9.11- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após convocada,
poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, proposta de preço inferior aquela considerada
vencedora do certame, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor.
9.12- Não sendo vencedora, a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que por ventura se
enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
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9.13- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no item 10.10, será realizado sorteio entre
elas para que se identifiquem aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10. DA CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO
10.1- O licitante vencedor deverá assinar o contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias contados
da data em que for convocado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ sob pena de decair o
direito de contratação e incidir na multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total de sua
proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais 8.666/93 e 8.883/94.
10.2- Quando o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, é
facultado à Administração convocar as outras licitantes na ordem de classificação para fazê-lo
com igual prazo e condições da proposta vencedora, ou ainda, revogar a licitação,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
10.3- O licitante vencedor é obrigado a aceitar nas mesmo condições contratuais, os acréscimos,
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu total, de acordo com o art. 65, II § 1º da
Lei Federal 8.666/93.
11- DA FORMA DE PAGAMENTO, DAS MEDIÇÕES E DA REMUNERAÇÃO DOS
SERVIÇOS.
11.1- Tendo por base a solicitação e orientação da Secretaria de Obras, para cada serviço, a
Contratada deverá apresentar a correspondente MEDIÇÃO DE SERVIÇOS para aprovação da
Contratante.
11.2- A Contratante terá cinco dias para aprovação da MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, a partir de seu
recebimento, podendo rejeitá-las no todo ou em parte, na constatação de qualquer irregularidade.
11.3- Estando a MEDIÇÃO DE SERVIÇOS devidamente aprovada pela Contratante, será a
mesma enviada para aprovação da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO (FDE) o que através do responsável pelo Convenio nº 3448/2009. A Contratada
somente providenciará a emissão e entrega da respectiva nota fiscal ou nota fiscal-fatura, quando
houver a liberação do respectivo Convênio acima citado através da Secretaria Responsável. Se não
apresentar qualquer incorreção ou erro de cálculo, será paga pela Contratante de acordo com a
liberação de verba do Convênio nº. 3448/2009.
11.4- Como condição imprescindível para o pagamento do faturamento, a Contratada deverá
apresentar juntamente com este, comprovante de quitação do INSS, FGTS e ISS, referente aos
serviços prestados no Município de Iperó, relativo à obra, correspondente ao mês imediatamente
anterior ao pagamento que estiver sendo efetuado.
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11.5- As faturas subseqüentes apresentadas, sem as documentações previstas nos itens anteriores,
implicarão na suspensão dos respectivos pagamentos, sem quaisquer ônus à Contratante.
11.6- Nenhum pagamento isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades deste contrato, ou
implicará em aceitação ou aprovação definitiva dos serviços executados.
11.7- A Contratante se reserva o direito de descontar, de quaisquer pagamentos devidos à
Contratada, eventuais créditos apurados que tiver contra esta.
11.8- A Contratada se compromete a não negociar ou promover cobrança por terceiros, de
quaisquer títulos relativos a este contrato, que não contenham o aceite da Contratante, salvo
quando se tratar de cobrança bancária.

12 - DO RECEBIMENTO DA OBRA
12.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido provisoriamente nos ternos do art. 73 inciso
I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
12.2- O recebimento definitivo da obra será efetuado mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de 90 dias da conclusão dos serviços, observado o disposto
no artigo 69 da Lei 8.666/93.

13. DO DIREITO DE PETIÇÃO
13.1- Das decisões da Administração cabem recurso ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação de Licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93;
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
13.2 Os interessados em interpor recurso, ao fazê-lo, deverão dar entrada no protocolo da Seção
de Expediente Protocolo e Arquivo da PMI/SP.
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13.3- A Licitante poderá abdicar do direito de recurso relativo ao julgamento da habilitação e/ou
do julgamento da licitação, desde que o declare, por escrito, na reunião em que for divulgado o
resultado.
13.3- A intimação dos atos será efetivada mediante publicação na Imprensa Oficial do Município.
13.4- Somente poderá impugnar recurso quem tiver legitimidade e interesse para fazê-lo.
13.5- Interposto o recurso, a CPL intimará e dará vista deste às demais licitantes para impugná-lo,
se assim o desejarem, no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
13.6- Findo o prazo previsto no subitem 9.1, a CPL apreciará o recurso, podendo realizar instrução
complementar, opinando pela manutenção ou reforma do ato recorrido.
14. DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
14.1- As despesas resultantes desta licitação deverão onerar as dotações orçamentárias órgão
07.03.00 - despesa 174 referente ao exercício de 2013 e suas respectivas para o exercício de 2014
por se tratar de processo plurianual.
14.2- As despesas diretas ou indiretas inerentes à execução dos serviços correrão por conta da
CONTRATADA.
15. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
15.1- Executar a obra em conformidade com este edital;
15.2- Utilizar materiais e mão-de-obra adequados para execução;
15.3- Responsabilizar-se por qualquer dano causado por seus empregados ou terceirizado, e as
possíveis indenizações;
15.4- Recolher todos os impostos, taxas e contribuições relativas à obra e aos prestadores de
serviço;
15.5- Manter diário de obra devidamente atualizado;
15.6- Manter canteiro de obra de acordo com o necessário para execução.
15.7- Manter a vigilância e segurança do local e dos materiais durante o período executivo;
15.8- Providenciar sinalização de segurança durante a execução da obra;
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15.9- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Prefeitura, ou por seus prepostos,
sobre o fornecimento do objeto deste Edital.
15.10- A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra, materiais, máquinas, equipamentos, e
tudo mais o que for necessário ao pleno desenvolvimento dos trabalhos para execução das obras.
16- RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
16.1- Fornecer todas as informações necessárias para a execução da obra;
16.2- Acompanhar e fiscalizar toda a obra;
16.3- Verificar e aprovar planilhas de medição
17 – DA GARANTIA DA OBRA
17.1- Executado o objeto contratual a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da
obra, conforme estabelece as Normas Técnicas previstas na ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas).
17.2- A empresa contratada deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do contrato conforme
artigo 56 da Lei 8666/93.
18- DA FISCALIZACÃO E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
18.1- Os trabalhos serão desenvolvidos sob orientação e fiscalização da Secretaria Municipal de
Obras da contratante, sem que isso importe redução nas responsabilidades legais e contratuais da
CONTRATADA, ou quanto os danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, sejam por atos
próprios da CONTRATADA, ou por atitudes de seus empregados ou prepostos.
19- DA REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA
19.1- A CONTRATADA manterá Engenheiro preposto e responsável pela obra, que a
representará na execução do contrato o qual deverá acompanhar a execução, prestando toda
assistência técnica necessária. O engenheiro deverá comparecer diariamente ao local da execução
da obra, permanecendo durante o tempo que for determinado pela fiscalização da
CONTRATANTE, sendo seu comparecimento consignado no diário de ocorrência.

20- DO DIÁRIO DE OBRAS
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20.1- A CONTRATADA deverá manter o diário de obras e de ocorrências, destinado a registrar
todas as visitas que se verificarem, assim como as ordens, determinações da fiscalização,
anotações de ordem técnica, reclamações, condições climáticas (tempo) e outras que se fizerem
necessárias.
21- DA MÃO-DE-OBRA
21.1- A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra necessária para plena execução dos
serviços contratados por profissional competente em cada ramo de atividade.
21.2- A CONTRATADA devera manter na obra mestres, operários e funcionários em numero e
especialização compatíveis com a natureza dos serviços.
21.3- A CONTRATADA fica obrigado a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da
comunicação qualquer engenheiro, mestre, operários, funcionários ou subordinado de qualquer
categoria e que a, critério da fiscalização, venham demonstrar conduta nociva ao bom andamento
da obra ou incapacidade técnica.
21.4- A CONTRATADA é responsável perante a CONTRATANTE por todos os atos de seus
subordinados durante a execução da obra.
22- DOS MATERIAIS
22.1- Todos os materiais a serem empregados na obra serão especificados no projeto,
comprovadamente de primeira qualidade de acordo com as normas da ABNT, que serão
previamente vistoriados para aprovação do Secretário de Obras da CONTRATANTE, e nos casos
em que houver falta ou dúvida sobre determinado material, deverá ser feita consulta ao autor do
projeto através da Fiscalização da CONTRATANTE, cabendo a este ultimo a decisão final.
22.2- Se as circunstancias ou condições locais tornarem aconselháveis à substituição de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante
expressa autorização por escrito da CONTRATANTE.
22.3- A CONTRATADA fita obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela
CONTRATANTE, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificação.
23- DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
23.1- A CONTRATADA deverá fornecer e conservar na obra todo o maquinário, equipamento e
ferramentas necessários à execução dos serviços.
23.2- A CONTRATANTE poderá exigir, por inadequada ou sem condições de uso, a substituição
imediata de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da CONTRATADA, sendo que os
atrasos decorrentes de tais fatos, não serão abonados.

24- DA DIREÇÃO DA OBRA
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24.1- A direção técnica da obra será exercida por profissionais legalmente habilitados da
CONTRATADA secundados por mestres e/ou encarregados com experiência e idoneidade pessoal
e técnica comprovada.
24.2– A CONTRATANTE poderá, a seu critério, exigir a substituição imediata de todo e qualquer
dos integrantes do grupo de direção local.
25- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
25.1- Na execução dos serviços a CONTRATADA obedecerá ao Projeto e ao disposto nas
especificações contidas nos elementos técnicos anexos a este contrato.
25.2- Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, não se aceitando qualquer
justificativa para serviços mal executados ou alegação de inexistência de mão de obra
especializada.
25.3 - A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados.
25.4 - A CONTRATADA dará início aos serviços de correção no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após o recebimento da comunicação a respeito.
26 - DA LIMPEZA DA OBRA
26.1- A CONTRATADA deverá manter a obra limpa, com remoção de entulhos, e materiais
provenientes da escavação, principalmente nos locais de acesso a residenciais e de tráfego,
visando minimizar transtornos a população.
27- DA VIGILANCIA DA OBRA
27.1- A CONTRATADA fica obrigado a manter perfeito e ininterrupto serviço de vigilância,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer os
serviços executados e /ou materiais estocados.
29- DA SEGURANÇA DA OBRA
29.1- A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados necessários no sentido de
garantir internamente a segurança das pessoas dentro do canteiro da obra, bem como evitar danos
ou prejuízos por acidentes às coisas próprias ou de terceiros.
29.2- Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho na
execução das obras, bem como as indenizações ou prejuízos que possam ser devidas a
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por fatores oriundos dos serviços contratados, e seus
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funcionários deverão ter registros nas carteiras de trabalho e usar os “EPI'S” obrigatórios para
proteção dos trabalhadores.

30- DOS SIN1STROS NA OBRA
30.1- A CONTRATADA ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e cuidados
necessários, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a CONTRATANTE, a seus operários e a
terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais
danos, ficando sempre direta e indiretamente responsável pelas conseqüências originadas de
acidentes que se verificarem, isentando a Contratante de toda e qualquer responsabilidade.

31– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS
31.1- A Prefeitura Municipal de Iperó poderá revogar a licitação por interesse público, devendo
anulá-la sempre em decisão fundamentada de ofício ou por provocação de terceiros, conforme
artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
31.2- É vedada a cessão ou a transferência total ou parcial do OBJETO sem autorização da
CONTRATANTE.
31.3 - Só serão recebidas impugnações a este Edital que forem protocoladas na Prefeitura
Municipal de Iperó, Avenida Santa Cruz, nº 355 – Jardim Santa Cruz.
31.4- Os itens constantes do presente Edital, bem como os elementos técnicos a ele anexos,
constituirão parte integrante do contrato que será celebrado entre as partes.
31.5- O extrato do contrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo até o
vigésimo dia, contados do quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.
31.6- Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela Licitante vencedora
que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas
neste certame e seus anexos, independentemente de transcrição.
31.7- Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como
as que estiverem em regime de falência ou concordata.
31.8- A licitante vencedora é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes a legislação
fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar a Prefeitura
Municipal de Iperó e/ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto licitado, respondendo
por si e seus sucessores.
31.9- Os materiais a serem aplicados na execução dos serviços, serão previamente vistoriados para a
aprovação pelo Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Iperó, que deverão ser de 1ª
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qualidade e obedecer rigorosamente às normas técnicas da A.B.N.T. e dimensões exigidas nos
memoriais descritivos, projetos e planilha orçamentária.
31.10- A mão de obra a ser executada obrigatoriamente deverá ser aplicada por profissional
competente em cada ramo de atividade.
31.11- Os serviços serão rigorosamente fiscalizados pelo Departamento de Obras da licitadora.
31.12- Consideram-se enquadrado no inciso II, do artigo 88 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações as empresas que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar
o procedimento licitatório, ficando sujeita a pena de suspensão temporária do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
31.13- A presente licitação será adjudicada e homologada pelo Sr. Prefeito Municipal nos termos
do artigo 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
31.14 - A participação nessa licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos e
seus anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos, normas gerais, ou
parciais aplicáveis.
31.15- O não comparecimento do licitante no ato da abertura dos envelopes ou a falta de sua
assinatura nas respectivas das atas implicará na aceitação das decisões da Comissão Permanente
de Licitações salvo o previsto no artigo 109 da Lei n° 8666/93 e suas alterações.
31.16- Não será permitida a remessa de envelopes por via postal ou qualquer documentação
enviada por meio de telex, telegramas ou fax-simile.
31.17- O contratado fica obrigado a aceitar nas condições contratuais os acréscimos e supressões
que se fizerem na obra, até os valores previstos no artigo 65 parágrafo 1° da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
31.18- Para maiores esclarecimentos, contatar o Setor de Licitações desta Prefeitura, no telefone
(15) 3266.1321- ramal 228 ou (015) 3459-9999 ramal 213 com relação às dúvidas sobre este
certame.
31.19- Em entendimento ao artigo 22, parágrafo 3º da Lei nº 8.666/93, e para conhecimento do
público expede-se o presente Edital que é afixado no quadro de editais desta municipalidade pelo
período de sua vigência.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 27 DE MAIO DE 2013.

Depto jurídico.
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FELIPE CASTRO CAMPOS
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTOS
PRESIDENTE DA CPL

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2013
PROCESSO 067/2013

Pelo presente instrumento, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, CNPJ 46.634.085/0001-60, com sede à Av. Santa Cruz, 355, Iperó/SP, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXXXX,
residente e domiciliado a XXXXXXX, Nº XXXXXX, Bairro XXXXXXXXX, Iperó/SP,
denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado à empresa XXXXXXXXXXX, CNPJ
XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXXXXXX, neste ato pôr seu representante
legal XXXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXXXXX, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, têm pôr justo e contratado, a “Contratação de
empresa para Prestação de Serviços de Construção da E. E. Estação George Oetterer II Iperó-SP, de acordo com Convenio nº 3448/2009- SE firmado com a Fundação para o
Desenvolvimento da Educação - FDE conforme Decreto nº 27.102 de 23/06/1987 alterado
pelo Decreto nº 51.925 de 22/06/2007” e conforme especificações contidas nos projetos,
memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo, que fazem
partes integrantes deste edital, com integral observância e sujeições às normas consubstanciadas na
Lei Federal nº 8.666/93, no que for aplicável, tanto quanto pelas cláusulas e condições da
Concorrência nº 003/2013 - Processo Administrativo nº 067/2013, bem como às condições
estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1- A CONTRATADA na qualidade de adjudicada na Licitação modalidade Concorrência Pública
nº 003/2013 se obriga, nos termos de sua proposta vencedora a executar a “Contratação de
empresa para Prestação de Serviços de Construção da E. E. Estação George Oetterer II Iperó-SP, de acordo com Convenio nº 3448/2009- SE firmado com a Fundação para o
Desenvolvimento da Educação - FDE conforme Decreto nº 27.102 de 23/06/1987 alterado
pelo Decreto nº 51.925 de 22/06/2007” e conforme especificações contidas nos projetos,
memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo, que fazem
partes integrantes deste edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO
2.1- Dar-se por completa a presente licitação quando a empresa vencedora completar totalmente a
execução dos serviços do objeto em que lhe for adjudicado;
2.2- A contratada deverá prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Prefeitura, ou
por seus prepostos, sobre os serviços objeto deste edital;
2.3- O prazo de execução desta obra será de até 360 (trezentos e sessenta) dias do recebimento da
ordem de serviço expedido pela Secretaria de Obras, onde a empresa vencedora completará
totalmente o objeto da presente licitação.
2.4- Os serviços referentes ao objeto dessa licitação se iniciarão após ordem de inicio de serviços
expedida pela Secretaria de Obras.
2.5- A Ordem de Serviço será emitida após a assinatura do contrato com a empresa vencedora.
2.6- Conduzir a obra objeto deste certame em estrita observância à legislação federal, estadual,
municipal, encargos trabalhistas, tributário e securitário incidente sobre a execução do contrato
pertinente ao objeto do presente contrato;
2.7- Ë de responsabilidade exclusiva da Contratada a utilização de pessoal para a execução do
objeto deste contrato, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, cujo ônus e obrigações em
nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Contratante.
2.8- O contrato poderá ser prorrogado atendendo requerimento da CONTRATADA e a critério da
CONTRATANTE, quando ocorrer um dos seguintes eventos:
2.9- Casos de força maior, inclusive ocorrências de chuvas prolongadas.
2.9.1- No caso de força maior, a inevitabilidade do atraso, a absoluta falta de culpa da
CONTRATADA, a relação direta de causa efeito entre o alegado e o atraso na execução das obras
e serviços contratados deverão ser cabalmente demonstrados e documentados, além de
comprovados pela CONTRATADA, para a apreciação e decisão da CONTRATANTE.
2.10- Ato ou fato da Administração Municipal, que possa criar óbices ao andamento normal das
obras e serviços.
2.11- O atraso verificado deverá ser documentado em processo administrativo que tramitará junto
a CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DAS MEDIÇÕES E DA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
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3.1- Tendo por base a solicitação e orientação da Secretaria de Obras, para cada serviço, a
Contratada deverá apresentar a correspondente MEDIÇÃO DE SERVIÇOS para aprovação da
Contratante.
3.2- A Contratante terá cinco dias para aprovação da MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, a partir de seu
recebimento, podendo rejeitá-las no todo ou em parte, na constatação de qualquer irregularidade.
3.3- Estando a MEDIÇÃO DE SERVIÇOS devidamente aprovada pela Contratante, será a mesma
enviada para aprovação da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo que através do
responsável pelo Convenio nº3448/2009. A Contratada somente providenciará a emissão e entrega
da respectiva nota fiscal ou nota fiscal-fatura, quando houver a liberação do respectivo Convênio
acima citado através da Secretaria Responsável. Se não apresentar qualquer incorreção ou erro de
cálculo, será paga pela Contratante de acordo com a liberação de verba do Convênio nº
3448/2009.
3.4- Como condição imprescindível para o pagamento do faturamento, a Contratada deverá
apresentar juntamente com este, comprovante de quitação do INSS, FGTS e ISS, referente aos
serviços prestados no Município de Iperó, relativo à obra, correspondente ao mês imediatamente
anterior ao pagamento que estiver sendo efetuado.
3.5- As faturas subseqüentes apresentadas, sem as documentações previstas nos itens anteriores,
implicarão na suspensão dos respectivos pagamentos, sem quaisquer ônus à Contratante.
3.6- Nenhum pagamento isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades deste contrato, ou
implicará em aceitação ou aprovação definitiva dos serviços executados.
3.7- A Contratante se reserva o direito de descontar, de quaisquer pagamentos devidos à
Contratada, eventuais créditos apurados que tiver contra esta.
3.8- A Contratada se compromete a não negociar ou promover cobrança por terceiros, de
quaisquer títulos relativos a este contrato, que não contenham o aceite da Contratante, salvo
quando se tratar de cobrança bancária.
CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO
4.1- O licitante vencedor é obrigado aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu total, de acordo com o art. 65, II § 1º da
Lei Federal 8.666/93.
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4.2- A Administração, em todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidades para si,
independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá sem
prejuízo das demais penalidades aplicáveis a contratada, rescindir o contrato, baseada nas Leis
Federais 8.666/93 e 8.883/94.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA

5.1- As despesas resultantes desta licitação deverão onerar as dotações orçamentárias Ficha 174 –
07.03.00 do exercício de 2013 e sua correspondente para 2014 por se tratar de processo plurianual.
5.2- As despesas diretas ou indiretas inerentes à execução dos serviços correrão por conta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES
6.1- Pela inexecução total ou parcial do fornecimento contratado nesta licitação, ficará imposta as
sanções administrativas conforme artigos 86, 87 e 88 da lei 8.666/93;
6.2- Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades, para as quais tenha à licitante
concorrido diretamente, a ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura;
6.3- Multa de 30% (trinta por cento), sobre o faturamento adjudicado ao contratado, na hipótese
de inexecução total do contrato, que enseje a rescisão do mesmo;
6.4- Multas de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o faturamento adjudicado ao contratado,
quando a licitante executar o objeto contratual em desacordo com as normas e especificações
técnicas aplicáveis pelo órgão fiscalizador competente.
6.4 - Multa de 0,33% por dia de atraso sobre o valor do contrato por atraso na execução dos serviços, até
o limite de 30 (trinta);

6.5- A empresa contratada deverá corrigir as falhas de execução do objeto no prazo de dois dias
após o pedido solicitado pelo departamento responsável, sob pena de multa de mora de 10% sobre
o valor adjudicado;
6.6-suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
6.7- declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1- A rescisão deste contrato dar-se-á de acordo com o disposto do artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 suas alterações.
7.2- A CONTRATANTE aplicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato
reajustado, se ocorrer à rescisão com base no disposto anterior.
7.3- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.4- A rescisão contratual obedecerá às disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
7.5- A rescisão do Contrato poderá ser:
a) Unilateral e restrita da CONTRATANTE nos casos constantes nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei Nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre às partes, reduzido a Termo no processo de Licitação, desde que
haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) Judicial, nos termos da legislação.
7.6- A inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste contrato pela CONTRATADA enseja
a sua rescisão pela CONTRATANTE;
7.7- Constituem motivos para a rescisão contratual pela CONTRATANTE, os previstos no artigo
78 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
7.8- Nos casos previstos nos incisos XII a XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido.

7.9- Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da
CONTRATANTE, previsto no artigo 77 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações,
sem prejuízo de indenização por perdas e danos que toda rescisão possa acarretar.
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CLÁUSULA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO
8.1- Constituição Federal
8.2- Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 atualizada pelas leis nº 8.883/91, 9.032/95,
9.648/98 e 9.854/99, Lei Estadual nº 6.544 de 22 de novembro de 1989.
8.3- Lei Orgânica Municipal.
8.4- Os casos omissos, não solucionáveis por essa norma, submetem-se aos preceitos de direito
público em primeiro lugar, para depois lhes sê aplicar a teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.
8.5- O presente instrumento e firmado de acordo com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas
alterações e pela Lei Estadual nº 6.544 de 22 de novembro de 1989.

8.6- Ficam vinculadas e integram este contrato as condições do Edital da Concorrência nº
003/2013 a proposta da CONTRATADA, e os respectivos anexos.

8.7- O presente Contrato é regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pela
Lei Estadual nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, e, nos casos omissos, subsidiariamente pelo
Código Civil e demais das legislações pertinentes.
CLÁUSULA NONA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE
9.1- A Contratada reconhece os direitos da Contratante em casos de rescisão administrativa, em
face do regime jurídico deste contrato administrativo, independentemente de ação, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E À PROPOSTA
10.1- As partes se vinculam ao contido no edital da licitação, seus anexos e na proposta ofertada
pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA
11.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido provisoriamente nos ternos do art.73 inciso
I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
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11.2- O recebimento definitivo da obra será efetuado mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de até 03 (três) meses, observado o disposto no artigo 69 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1- Executar a obra de conformidade com objeto e seus anexos;
12.2 - Utilizar materiais e mão-de-obra adequada para execução;
12.3- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados ou terceirizados, e
as possíveis indenizações;
12.4 - Recolher todos os impostos, taxas e contribuições relativas à obra e aos prestadores de
serviço;
12.5- Manter diário de obra devidamente atualizado;
12.6- Manter canteiro de obra de acordo com o necessário para execução.
12.7 - Manter a vigilância e segurança do local e dos materiais durante o período executivo;
12.8- Providenciar sinalização de segurança durante a execução da obra;
12.9- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Prefeitura, ou por seus prepostos,
sobre o fornecimento do objeto deste Edital.
12.10- É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer mão de obra, materiais, máquinas,
equipamentos, e tudo mais o que for necessário ao pleno desenvolvimento dos trabalhos para
execução das obras
12.11- A Contratada se obriga a executar serviços extraordinários que vierem a serem necessários
e não previstos no memorial descritivo, desde que seus preços unitários sejam previamente
submetidos e autorizados pela PMI.
12.12- A contratada não poderá sub-empreitar os serviços contratados no seu todo, podendo,
contudo, fazê-lo parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta sob a
Prefeitura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

13.1- Fornecer todas as informações necessárias para a execução da obra;
13.2- Acompanhar e fiscalizar toda a obra;
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13.3- Verificar e aprovar planilhas de medição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA DA OBRA
14.1- Executado o objeto contratual a CONTRATADA respondera pela solidez e segurança da
obra, conforme estabelece as Normas Técnicas previstas na ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas).
14.2- Deverá o Contratado prestar garantia de R$ ----------------------------(-------------------------),
conforme artigo 56 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZACÃO E DESENVOLVIMENTO DOS
TRABALHOS
15.1- Os trabalhos serão desenvolvidos sob orientação e fiscalização da Secretaria Municipal de
Obras da contratante, sem que isso importe redução nas responsabilidades legais e contratuais da
CONTRATADA, ou quanto os danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, sejam por atos
próprios da CONTRATADA, ou por atitudes de seus empregados ou prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA
16.1- A CONTRATADA manterá Engenheiro preposto e responsável pela obra, que a
representará na execução do contrato o qual deverá acompanhar a execução, prestando toda
assistência técnica necessária. O engenheiro deverá comparecer diariamente ao local da execução
da obra, permanecendo durante o tempo que for determinado pela fiscalização da
CONTRATANTE, sendo seu comparecimento consignado no diário de ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO DIÁRIO DE OBRAS
17.1- A CONTRATADA deverá manter o diário de obras e de ocorrências, destinado a registrar
todas as visitas que se verificarem, assim como as ordens, determinações da fiscalização,
anotações de ordem técnica, reclamações, condições climáticas (tempo) e outras que se fizerem
necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA MÃO-DE-OBRA
18.1- A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra necessária para plena execução dos
serviços contratados por profissional competente em cada ramo de atividade.
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18.2- A CONTRATADA devera manter na obra mestres, operários e funcionários em numero e
especialização compatíveis com a natureza dos serviços.

18.3- A CONTRATADA fica obrigado a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da
comunicação qualquer engenheiro, mestre, operários, funcionários ou subordinado de qualquer
categoria e que a, critério da fiscalização, venham demonstrar conduta nociva ao bom andamento
da obra ou incapacidade técnica.

18.4- A CONTRATADA é responsável perante a CONTRATANTE por todos os atos de seus
subordinados durante a execução da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS MATERIAIS
19.1- Todos os materiais a serem empregados na obra serão especificados no projeto,
comprovadamente de primeira qualidade de acordo com as normas da ABNT, que serão
previamente vistoriados para aprovação do Secretário de Obras da CONTRATANTE, e nos casos
em que houver falta ou dúvida sobre determinado material, deverá ser feita consulta ao autor do
projeto através da Fiscalização da CONTRATANTE, cabendo a este ultimo a decisão final.
19.2- Se as circunstancias ou condições locais tornarem aconselháveis à substituição de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante
expressa autorização por escrito da CONTRATANTE.
19.3- A CONTRATADA fita obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela
CONTRATANTE, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
20.1- A CONTRATADA deverá fornecer e conservar na obra todo o maquinário, equipamento e
ferramentas necessários à execução dos serviços.
20.2- A CONTRATANTE poderá exigir, por inadequada ou sem condições de uso, a substituição
imediata de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da CONTRATADA, sendo que os
atrasos decorrentes de tais fatos, não serão abonados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DIREÇÃO DA OBRA
21.1- A direção técnica da obra será exercida por profissionais legalmente habilitados da
CONTRATADA secundados por mestres e/ou encarregados com experiência e idoneidade pessoal
e técnica comprovada.
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21.2– A CONTRATANTE poderá, a seu critério, exigir a substituição imediata de todo e qualquer
dos integrantes do grupo de direção local.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
22.1- Na execução dos serviços a CONTRATADA obedecerá ao Projeto e ao disposto nas
especificações contidas nos elementos técnicos anexos a este contrato.
22.2- Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, não se aceitando qualquer
justificativa para serviços mal executados ou alegação de inexistência de mão de obra
especializada.
22.3 - A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados.
22.4 - A CONTRATADA dará início aos serviços de correção no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após o recebimento da comunicação a respeito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA LIMPEZA DA OBRA
23.1- A CONTRATADA deverá manter a obra limpa, com remoção de entulhos, e materiais
provenientes da escavação, principalmente nos locais de acesso a residenciais e de tráfego,
visando minimizar transtornos a população.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VIGILANCIA DA OBRA
24.1- A CONTRATADA fica obrigado a manter perfeito e ininterrupto serviço de vigilância,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer os
serviços executados e /ou materiais estocados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA
25.1- A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados necessários no sentido de
garantir internamente a segurança das pessoas dentro do canteiro da obra, bem como evitar danos
ou prejuízos por acidentes às coisas próprias ou de terceiros.
25.2- Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho na
execução das obras, bem como as indenizações ou prejuízos que possam ser devidas a
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por fatores oriundos dos serviços contratados, e seus
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funcionários deverão ter registros nas carteiras de trabalho e usar os “EPI'S” obrigatórios para
proteção dos trabalhadores.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DOS SIN1STROS NA OBRA
26.1- A CONTRATADA ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e cuidados
necessários, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a CONTRATANTE, a seus operários e a
terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais
danos, ficando sempre direta e indiretamente responsável pelas conseqüências originadas de
acidentes que se verificarem, isentando a Contratante de toda e qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1 - Fica a Contratada obrigada a aceitar as supressões e acréscimos até o limite de 25% do
valor do contrato, nos termos do artigo 65, inciso 1º da lei 8.666/93
27.2- Para a presente contratação não serão aceitos reajustes monetários durante a vigência do
contrato.
27.3- As partes contratantes elegem o Foro de Boituva, com renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da presente avença.
27.4- E por estarem de acordo com as cláusulas acima, assina o presente em 03 (três) vias de igual
teor, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.
Prefeitura Municipal de Iperó, ___de _______________de 2013.
Minuta de Contrato Aprovada
Departamento jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_________________________
_________________________
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ANEXO II

PROCESSO Nº 067/2013.
CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº 003/2013.

PROPOSTA PADRÃO
Razão Social: __________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________
Cidade: ___________________________________Estado: ____________________________
CNPJ/Inscrição Municipal: _________________________________________CEP: _______________
Telefone: ________________________________________ Fax:_________________________________

Propomos executar, por preço global, o objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
003/2013, referente à Contratação de empresa para “Contratação de empresa para Prestação de
Serviços de Construção da E. E. Estação George Oetterer II - Iperó-SP, de acordo com
Convenio nº 3448/2009- SE firmado com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação FDE conforme Decreto nº 27.102 de 23/06/1987 alterado pelo Decreto nº 51.925 de
22/06/2007”, e especificações contidas nos projetos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e
cronograma físico-financeiro, em anexo, que fazem partes integrantes deste edital, em
conformidade com as especificações constantes do edital respectivo. A remuneração incluindo
todos os encargos operacionais e tributos devidos corresponderão ao preço global de:
R$ _______________________
(_______________________________).
Declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.
Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no
edital da licitação em referência e em seus anexos, e que inexiste qualquer vínculo de natureza
técnica, comercial econômica, financeira ou trabalhista com servidor da Prefeitura Municipal de
Iperó.
Declaramos para os devidos fins, que tenho pleno conhecimento do
local onde serão realizados os serviços objeto da presente licitação.
Nome do Signatário: __________________________________________________________
RG: _________________________________CPF: ____________________________________
Assinatura: _______________________________
Local: ________________________________________________________________________
Data: ________________________________________________________________________
Carimbo do proponente com o CNPJ:
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ANEXO III
MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº _______/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ

Pelo presente, designamos o Senhor (a) ____________, portador do R.G. nº _______________
para nosso representante credenciado a responder por esta empresa junto a V. Sas. em tudo o que
se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e
interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e às propostas
apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

___________________, _____ de ______________ de 2013.

Assinatura do Responsável pela Empresa

____________________________________________
Assinatura do Representante
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO

DECLARAÇÃO

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ

___________________, CNPJ nº _________, estabelecida à Rua ______________ nº ________,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

______________, ____ de _______________ de 2013.

____________________________________
Assinatura do Responsável pela Empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Processo nº 067/2013.
Concorrência nº 003/2013.

DECLARO, para atender às exigências do Edital de Concorrência nº
003/2013, que a empresa ____________________________________, com sede à Rua/Avenida
_________________________________, CNPJ_____________________ procedeu nesta data
visita e vistoria nas instalações, para a execução do objeto, constantes do Anexo do Edital, tendo
pleno conhecimento das obrigações e deveres exigidos.

______________________, ____ de _________________ de ___________

RESPONSÁVEL DA PROPONENTE:
ASSINATURA: ___________________________
NOME:
QUALIFICAÇÃO:
IDENTIDADE:

PELA PREFEITURA:

ASSINATURA: _________________________
(Carimbo)
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ANEXO VI

PROCESSO N.º 067/2013 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2013

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste
ato
convocatório,
que
a
empresa
___________________________________________________________ (denominação da pessoa
jurídica), CNPJ n° ____________________________________ é Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 cujo termo declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o
direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência n°
003/2013, realizado pelo Município de Iperó, Estado de São Paulo.

Local e Data.

______________________________________________
Nome do representante
RG n°:
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Comprovante de recebimento de Edital de Licitação.

Recebemos o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/2013.
Objeto: “Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Construção da
E. E. Estação George Oetterer II - Iperó-SP, de acordo com Convenio nº
3448/2009- SE firmado com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação FDE conforme Decreto nº 27.102 de 23/06/1987 alterado pelo Decreto nº 51.925
de 22/06/2007”.

____/_____/_______.
DATA

______________________
ASSINATURA

NOME DA EMPRESA:_______________________________________
CNPJ:______________________________________________________
END.:______________________________________________________
FONE:___________________________________

CARIMBO DA EMPRESA____________________________________
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