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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS – DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/12 
PROCESSO Nº 12.392/12 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVO, 
REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO A SER EXECUTADA NO AQUÁRIO EXISTENTE NO PARQUE ZOOLÓGICO 
MUNICIPAL.  
Empresa ___________________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________________ Estado: ________________________ 

Telefone: _______________________________________ Fax:_______________________________________ 

Recebemos através do acesso à página www.bauru.sp.gov.br → Licitações – Licitações Geral → Tomada 
de Preços, o impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

                       Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

 

 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o 
preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável por meio do fax (14) 3235-1049 OU 
por e-mail: mariasoares@bauru.sp.gov.br  e compras@bauru.sp.gov.br  
 
A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Comissão Permanente da Prefeitura Municipal de Bauru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EDITAL 323/2012 – TP 006/12 – PROJETO ARQUITETONICO E EXECUTIVO 
 

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS – DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Edital de Licitação n.º 323/2012  

 

Processo n.º 12.392/2012 

Tomada de Preços nº 006/12 

 

O Município de Bauru, por sua Divisão de Licitação, torna público, a quem interessar possa, que a Comissão Permanente de 
Licitação fará realizar licitação pública, na modalidade de Tomada de Preços - Regime de Empreitada Por Preço Global - 
Tipo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal n.º 8666/93 e, as alterações introduzidas pelas Leis Federais n.º 8883/94, 
9854/99, e demais legislações pertinentes, objetivando CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS e EXECUTIVO, referente à reforma e ampliação a ser executada no aquário existente no Parque 
Zoológico Municipal, sito Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros KM 232+500m, em conformidade com as 
especificações e diretrizes oferecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Para ser admitido à presente Tomada de Preços, na condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar na 
Divisão de Licitação, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, sala 02 – Vila Noemy na cidade de Bauru, estado de São Paulo, até 
às 15h00min (quinze) horas do dia 13(treze) de julho de 2012, os envelopes a que se refere a Cláusula VII do Edital.  

A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 15h00min(quinze 
horas) do dia 13(treze) de julho de 2012, na sala de reunião da Secretaria Municipal da Administração, sito na  Praça 
das Cerejeiras, 1-59 - 2º andar sala 02, Jardim Santana. 

O edital de licitação poderá ser obtido junto à Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação, até o dia 
11(onze) de julho de 2012,  Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, partir da primeira publicação do presente.  

 

 

 

Daniel Alves da Silva 

Diretor da Divisão de Licitações 
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Edital de Licitação n.º 323/2012  

 

Processo n.º 12.392/2012 

Tomada de Preços nº 006/12 

 

O Município de Bauru, por sua Divisão de Licitação, torna público, a quem interessar possa que a Comissão Permanente de 
Licitação fará realizar licitação pública, na modalidade de Tomada de Preços - Regime de Empreitada Por Preço Global - 
Tipo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal n.º 8666/93 e, as alterações introduzidas pelas Leis Federais n.º 8883/94, 
9854/99, e demais legislações pertinentes, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS e EXECUTIVO, referente à reforma e ampliação a ser executada no aquário existente no 
Parque Zoológico Municipal, sito Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros KM 232+500m, em conformidade com as 
especificações e diretrizes oferecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Para ser admitido à presente Tomada de Preços, na condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar na 
Divisão de Licitação, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, sala 02 – Vila Noemy na cidade de Bauru, estado de São Paulo, até 
às 15h00min (quinze) horas do dia 13(treze) de julho de 2012, os envelopes a que se refere a Cláusula VII do Edital.  

A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 15h00min(quinze 
horas) do dia 13(treze) de julho de 2012, na sala de reunião da Secretaria Municipal da Administração, sito na  Praça 
das Cerejeiras, 1-59 - 2º andar sala 02, Jardim Santana. 

O edital de licitação poderá ser obtido junto à Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação, até o dia 
11(onze) de julho de 2012,  Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, partir da primeira publicação do presente. 

  

I - OBJETO DA LICITAÇÃO. 

1.1. A presente Tomada de Preços tem por objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS e EXECUTIVO, referente à reforma e ampliação a ser executada no aquário existente no Parque 
Zoológico Municipal, sito Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros KM 232+500m, em conformidade com as 
especificações e diretrizes oferecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de acordo com Termo de Referencia no 
Anexo IV deste Edital.  
1.2. A Licitante vencedora deverá celebrar contrato com o Município, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua 
assinatura podendo ser prorrogado, caso haja interesse entre as partes. 
 

II - EXECUÇÃO DO OBJETO. 

2.1. O prazo para o início dos serviços será de 03 (três) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato e o da 
conclusão será de até 90(noventa) dias corridos. 

2.2. Os Projetos deverão ser entregues na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60,  que serão analisados pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, sendo que em caso de necessidade de adequação(ões)/correção a licitante vencedora deverá providenciar 
em até 30(trinta) dias a contar da notificação. 
2.3. Todos os trabalhos desenvolvidos deverão atender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
as recomendações e padronizações da Prefeitura Municipal de Bauru. 

 2.3.1. Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis. 

2.4. Todos os documentos e os projetos deverão ter ART do profissional respectivo 

2.5. Todos os relatórios deverão ser feitos em formato A4, devidamente encadernados em duas vias, devendo também ser 
encaminhadas cópias em meio magnético dos mesmos em programas de texto em uso pela Prefeitura Municipal de Bauru. 

2.6. Os desenhos deverão ser realizados em formatos padronizados preferencialmente no tamanho A1 e deverão ser 
enviados para aprovação acompanhados de cópias em meio magnético digitalizado em Auto-Cad ou outro programa a ser 
especificado pela Prefeitura Municipal de Bauru. 
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III - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

3.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1)    Na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir o 
contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

  b.(1)  Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Município, no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

 

IV - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

4.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30(trinta) dias a contar da entrega de cada nota fiscal na Secretaria de 
Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição 
financeira a ser determinada pelo Município.   

4.2. No caso de atraso no pagamento por parte do Município haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinquenta 
centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento art. 40, XIV, 
alínea “c” da Lei 8666/93. 

4.3. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e, ainda, não serão levados em consideração 
quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

4.4. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei 
Federal nº 8666/93. 

 

V - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. A despesa estimada de R$ 64.500,00(sessenta e quatro mil e quinhentos reais) onerará o recurso orçamentário, 
reservado na ficha nº 372 – 18.541.0025-2061-3.3.90-39 – Fonte de Recursos: Fundos Especiais de Despesa – Vinculados – 
FDO Mun. Zoológico – Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

VI - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1. Serão consideradas em condições de participação as empresas que atenderem os requisitos do presente edital e 
apresentarem as seguintes documentações: 

6.1.1. Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bauru, devendo ser observado o 
prazo de validade dos documentos constantes no cadastro na data da presente tomada de preços, dando conta da 
obediência das exigências do art. 27, c/c o art. 37 da Lei Federal nº 8666/93, assegurado ao já cadastrado o direito de 
apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão. É assegurado ainda aos demais licitantes o direito 
de acesso aos documentos constantes do C.R.C., na fase de recurso,  

6.1.1.1. Os interessados que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral a que se refere o item 
anterior deverão apresentar, até 03 (três) dias antes da data prevista para entrega das propostas, toda a documentação 
necessária à obtenção do cadastramento constante nos arts. 27 a 31 da Lei  Federal n.º 8666/93, c/c os arts. 32 e 35 da 
legislação mencionada conforme determina o art. 22; § 2º; do mesmo diploma legal. A relação de documentos encontra-se na 
Divisão de Licitação e no site  www.bauru.sp.gov.br. 

6.1.2. Certidão de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA; 

6.1.3 Um atestado, podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
em nome da licitante, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, comprovando o 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação; 
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6.1.4. Apresentação de, no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado em nome do responsável técnico, devidamente registrado na entidade profissional competente, 
comprovando o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

6.1.4.1. A Comprovação do vínculo jurídico do profissional relacionado neste subitem será efetuada mediante cópia 
do contrato de trabalho com a empresa ou ficha de empregado da empresa ou registro do empregado; ata de 
eleição de diretoria ou contrato social devidamente registrado no órgão competente, com validade na data da 
licitação; ou pela certidão de registro e quitação junto ao CREA com validade na data da licitação; bem como por 
qualquer outro contrato ou instrumento jurídico considerado idôneo para demonstrar que o profissional indicado 
pela licitante integra seu quadro, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços., nos termos do art. 30, § 1º, I da Lei 
Federal nº 8.666/93 e Súmula nº 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;  

 6.1.5.    Poderá ser apresentado um único atestado, em atendimento as alíneas “6.1.3” e “6.1.4” deste subitem, 
desde que no mesmo atestado conste como responsável e contratada, a licitante participante e o 
responsável técnico indicado pela mesma; 

6.2. No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 
123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição; 

 6.2.1. Em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 

 6.2.2. A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93, sendo facultada a Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a contratação ou revogar a licitação; 

 6.2.3. A comprovação de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte far-se-á mediante a 
apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/07 do 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO-DNRC ou outro documento idôneo; 

6.3. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições 
constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal. 

 

6.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando que 
não possui sucursal, imóvel e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do Município de 
Bauru, conforme determina o art. 1º, § 1º da Lei Municipal n. º 5.305 de 28 de novembro de 2005 se for o caso; 
ou seja , empresa não sediada em Bauru e que se enquadra nas hipóteses descritas (Anexo IX). Caso 
contrário deverá ser apresentada a Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Tributos 
Mobiliários e Imobiliários, emitida pela Prefeitura Municipal de Bauru ou, ainda, caso a empresa não possua 
imóvel e sucursal em Bauru, mas esteja prestando serviço de tributação neste Município, porém não possua 
cadastro municipal por ser o pagamento do tributo devido retido no momento do pagamento , nos termos do 
art. 1º, §1º, da Instrução Normativa nº 26/2010, deverá informar tal situação na declaração. 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (Anexo XI); 

c) Declaração expressa de responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas; 

 
 

VII - DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

7.1. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que estejam cumprindo as sanções dos 
incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8666/93, com suas alterações posteriores e que: 
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7.1.1. estejam sob o regime de falências decretadas, concordatárias ou em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial; 

  7.1.2. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual e municipal; 

7.1.3. funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com subcontratação ou 
formas assemelhadas; 

7.1.4.  entre cujos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja dirigente, funcionário ou 
servidor público municipal; 

7.2. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de responsabilidade 
administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

7.3. Será considerada para efeitos de alcance da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos, apenas perante os órgãos, entidades e 
unidades administrativas concernentes ao Poder Público que lhe aplicou a sanção, consoante definição encartada na própria 
Lei de Licitações, em seu art. 6º, inciso XII. 

 

VIII - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

8.1. Para participar da presente Tomada de Preços na condição de licitante, deverá o interessado entregar, na Divisão de 
Licitação, localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2 andar, sala 02 – Vila Noemy, no dia, local e hora estabelecidos no 
preâmbulo deste Edital, os envelopes com a documentação e proposta comercial, na forma que segue: 

 

8.2. Envelope n. º 01 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”. 

8.2.1. A documentação para habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, rubricado no 
fecho, contendo em destaque a palavra “DOCUMENTAÇÃO” e com a identificação da empresa, a menção ao número da 
presente licitação e do respectivo processo, e conterá as documentações exigidas na cláusula 6.1, que será aceita no 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial 
ou por servidor da Administração, mediante a apresentação do respectivo original. Caso a documentação tenha sido emitida 
pela Internet, só será aceita se for original, se for cópia deverá também ser autenticada. 

8.3. Envelope n. º 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”. 
8.3.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, rubricado no fecho, 

contendo em destaque a palavra “PROPOSTA”, com a identificação da empresa ou pessoa física, a menção ao número da 
presente licitação e do processo. 
 8.3.2. Deverá ainda, ser apresentada em uma via única em impresso próprio,  contendo o número da Tomada de 
Preços, o CNPJ ou CPF, endereço, nome do licitante, datilografada ou computadorizada, sem rasuras, emendas, entrelinhas 
ou ressalvas, datada e assinada por pessoa com poderes para tanto. 
  
 8.3.3. A proposta deverá conter ainda: 
  8.3.1. O preço para cada item, com valor unitário e total expresso em algarismo e por extenso, em moeda 
nacional, incluso os encargos sociais, previdenciários e tributários e, quaisquer outros custos e demais ônus diretos ou 
indiretos, necessários a execução do objeto licitado. Não serão admitidas despesas adicionais em separado; 

  8.3.2. Prazo de validade que deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da 
proposta. Caso não conste na proposta o prazo de validade será considerado de 90 (novena) dias; 

83.3. No caso de divergências entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão sempre os valores 
indicados por extenso; 

   8. 3.4. Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante; 

   8.3.5. Dados (nome, RG e CPF) do representante legal do proponente, designado para eventual e 
posterior assinatura do contrato, juntando ainda instrumento de mandato, se for o caso do contrato ser assinado por  
procurador com poderes para tanto. 

 8. 3.6. Data e assinatura do Representante Legal da proponente. 
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8.3.4. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra prestação do serviço e ainda não serão levados em 
consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. Não se admitirá proposta que apresente 
preços unitários simbólico, irrisórios ou de valor zero ou incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não estabeleça limites mínimos para os 
mesmos. 

 

IX - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1. Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO,  PROPOSTA E  CREDENCIAL: 

 9.1.1. os envelopes n.º  01 e n.º 02, concernentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
COMERCIAL, respectivamente, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações, que os receberá no local, até 
a data e hora e nas condições  estabelecidos neste edital; 

 

 

9.1.2. O documento relativo ao credenciamento, de no máximo 02 (dois) representantes por empresa, 
convidados a assistirem a sessão pública da licitação, deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, 
separadamente dos envelopes previstos no subitem anterior, acompanhado de documento que identifique o credenciado, 
diretor ou sócio proponente, ou preposto, devendo, no caso de prepostos, mencionar os poderes a que está investido, sendo 
que para desistência de interposição de recursos, tal poder deverá ser expresso; 

9.1.2.1. O documento de credenciamento será retido pela Comissão Permanente de Licitações e juntado ao 
processo licitatório; 

9.1.2.2. O documento relativo ao credenciamento deverá ser apresentado em original ou por qualquer processo de 
cópia, desde que autenticado por cartório competente, ou por servidor da Administração. 

 

X - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

10.1. A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei 
Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

 10.1.1. Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO: 

   10.1.1.1. Uma vez aberto o envelope e iniciada a análise da “DOCUMENTAÇÃO” não serão admitidos 
proponentes retardatários e nem serão permitidas quaisquer retificações ou inclusões de documentos; salvo os 
expressamente solicitados pela Comissão em eventual diligência, nos casos legais,  

  10.1.1.2. os documentos contidos no envelope n. º 01 DOCUMENTAÇÃO serão examinados e rubricados 
pelos membros da Comissão, bem como pelos proponentes ou seus representantes credenciados; 

  10.1.1.3. qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 01 (DOCUMENTAÇÃO), o 
será através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo inserida em ata, que será assinada pelos 
membros da Comissão,  pelos proponentes ou seus credenciados; 

  10.1.1.4. os envelopes contendo a “PROPOSTA” de empresas inabilitadas ficarão à disposição das mesmas 
após o transcurso dos prazos de recurso e a publicação do resultado no Diário Oficial do Município; 

  10.1.1.5. a Comissão Permanente de Licitações, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase da licitação 
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

  10.1.1.6. a Comissão Permanente de Licitação reserva-se 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; 

10.1.2. Critérios para julgamento da documentação: 

 10.1.2.1. serão inabilitados da presente licitação os participantes que: 

  10.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamentos 
em partes essenciais, sem a devida ressalva; 
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  10.1.2.1.2. Não atenderem ou preencherem as condições exigidas neste edital (Das Restrições e 
Condições de Participação); 

  10.1.2.13. Os licitantes que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus anexos ou com irregularidades, serão 
inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 

10.1.2.2. se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a inabilitação. 

 

10.1.3. Abertura do envelope PROPOSTA: 

 10.1.3.1. os envelopes PROPOSTA das proponentes habilitadas serão abertos pela Comissão Permanente de 
Licitações no mesmo local mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação, se houver 
desistência expressa de interposição de recursos, ou depois de decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados 
os interpostos, e com data e horário comunicado através da imprensa oficial; 

10.1.3.2. uma vez abertas às propostas, imutáveis e acabadas, não serão admitidas quaisquer providências 
posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades 
previstas neste edital; 

10.1.3.3. as propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem 
como pelos proponentes ou seus representantes presentes e será procedida a sua leitura. 

10.1.3.4. Qualquer manifestação feita durante a fase de abertura do envelope n.º 02 “PROPOSTA”, o será através 
de pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, devendo toda e qualquer declaração pertinente constar da 
ata que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos proponentes; 

10.1.3.5. A Comissão Permanente de Licitações, designada pela autoridade competente Portaria GP n.º 074/2011, 
na forma do disposto no art.  51, caput, da Lei Federal n.º 8666/93, procederá à classificação das propostas das licitantes 
habilitadas,  julgando pelo critério de menor preço; 

 

10.1.4. Critérios para julgamento da PROPOSTA: 

 

 10.1.4.1. Desclassificação: 

 10.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Estiverem em desacordo com o edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

c) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, verificadas de acordo com o disposto no § 1º, do art. 48 da 
Lei Federal n.º 8666/93, alterado pela Lei Federal n.º 9648/98. 

 10.1.4.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 
(oito) dias úteis para apresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a desclassificação. 

 

10.1.4.2. Classificação: 

10.1.4.2.1. Após o exame das propostas a Comissão Permanente de Licitações fará a classificação, levando em 
conta exclusivamente o menor preço global das que atendam integralmente o Edital: 

a) A classificação se fará pela ordem crescente de preços; 

b) No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público, convocando-se 
previamente todas as empresas licitantes. 

10.1.4.2.2. Ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja, quando o classificado 
for empresa de pequeno porte ou microempresa e a proposta do mesmo for igual ou até 10% (dez por cento) superior à 
proposta mais bem classificada (1º), a empresa de pequeno porte ou microempresa poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
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10.1.4.2.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese acima 
prevista, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes com propostas de valor igual ou 
até 10%(dez por cento) superior à proposta mais bem classificada (1º) na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

 10.1.4.2.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no intervalo de até 10%(dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, será realizado sorteio 
entre elas para definição daquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 10.1.4.2.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 10.1.4.2.6. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte; 

  10.1.4.2.7. A nova proposta deverá ser apresentada, em original ou cópia autenticada, por escrito e devidamente 
assinada, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação para apresentação da mesma, sob pena de preclusão; 

 

10.1.4.3. Da Adjudicação: 

  10.1.4.3.1. O objeto da licitação será adjudicado às propostas selecionadas, obedecida à ordem de 
classificação. 

 

 

XI - DIVULGAÇÃO: 

11.1. A divulgação dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, tendo como princípio a sua publicidade e levando-se 
em conta a agilidade dos modernos meios de comunicação, será feito por: 

a) Telegrama  fax ou e-mail, com confirmação do recebimento; 

b) Comunicação direta aos interessados via representantes presentes à reunião lavrado em ata; 

c) Publicação no Diário Oficial do Município, quando for expressa exigência legal. 

11.2. Os atos objetos de divulgação são os relativos à habilitação ou inabilitação de licitação, desclassificação ou 
classificação de propostas, resultado do certame, anulação ou revogação da licitação, e demais ocorrências que afetem o 
desenrolar do processo, e possam influir na isenção dos procedimentos. 

 

 

XII - DA CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO. 

12.1. A adjudicatária deverá assinar o contrato e retorná-lo ao Departamento de Comunicação e Documentação no prazo de 
até 02(dois) dias úteis, se sediada no Município de Bauru e, de até 05(cinco) dias úteis, se fora do Município, a contar do 
recebimento do mesmo. 

12.2.  O Departamento de Comunicação e Documentação convocará a adjudicatária para assinar o contrato, que deverá 
fazê-lo no prazo e nas condições estabelecidas, sob pena de decair do direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8666/93 e 
8883/94. 

12.3. Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, é facultado à Administração 
convocar as outras proponentes 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 8666/93 e item 12.2. deste 
edital. 

12.4. A Administração, em todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidades para si, independente de ação, notificação 
ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis à contratada, rescindir o 
contrato, baseada nas Leis Federais nº 8666/93 e 8883/94. 

 

XIII - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

13.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o Município de Bauru reserva-se 
o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total do contrato, 
além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93, quais sejam: 
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 13.1.1. Advertência; 

 13.1.2. Multa de 10% do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da multa 
prevista no item 13.1; 

 13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, com prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

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

13.2. A CONTRATADA, depois de cientificada pelo Município da imposição de qualquer penalidade, poderá apresentar, no 
prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa para decisão. 

 

XIV - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

14.1. A proponente poderá solicitar esclarecimentos complementares através de correspondência protocolada na Divisão 
de Licitações aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 

14.2. As consultas de esclarecimentos poderão ser formuladas, com no mínimo 03 (três) dias de antecedência antes da 
data final consignada para a entrega das propostas, e, se consideradas pertinentes, a exclusivo critério da Comissão 
Permanente de Licitações, serão respondidas. 

14.3. Caso a proponente não solicite esclarecimentos dentro do prazo legal, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 
suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, qualquer reclamação posterior. 

 

XV - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO 

15.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 
113, da Lei Federal nº 8666/93;  

15.2 Dos atos da Administração praticados na presente TOMADA PREÇO, cabem os recursos previstos no art. 109 da Lei 
Federal nº 8666/93 os quais, se interpostos, deverão observar o prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e 
o disposto nos incisos e parágrafos do mesmo artigo, tendo efeito suspensivo; 

15.3. Os recursos deverão ser protocolados na Divisão de Licitações, sito a Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar,  aos 
cuidados da Comissão Permanente de Licitação, em duas vias sendo a segunda via devolvida no ato, como recibo. 

15.4. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre 
matéria já decidida em grau de recurso. 

15.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

15.6. Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

15.7. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa; 

15.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados, mediante 
publicação da decisão no Diário Oficial de Bauru. 

 

XVI - DA VISITA TÉCNICA. 

16.1. A visita técnica não é obrigatória, sendo facultativa, uma vez que a área é aberta, com livre acesso. Qualquer dúvida 
entrar em contato com Luiz Antonio da Silva Pires, Diretor da Divisão de Zoológico – Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, sito Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros KM 232+500m  - Bauru/SP,  
(0xx)14 3203-5229.  
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XVII - DAS OBRIGAÇÕES 

17.1. A licitante vencedora, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei  Federal n º 8666/93, fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, mediante  aditamento contratual. 

17.2. A licitante vencedora é obrigada, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato 
quando constatados vícios, defeitos ou incorreções de execução ou de materiais empregados. 

17.3. Correrão por conta e risco da licitante vencedora todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

XIII- CONDIÇÕES GERAIS. 

18.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital será conforme art. 110, da Lei Federal nº 8666/93. 

18.2. É facultada à comissão ou Autoridade superior deste Município, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente na proposta. 

18.3. Os proponentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas da lei. 

19.4. Não poderá a licitante vencedora ceder ou transferir o Contrato a ser celebrado, no todo ou em parte, bem como 
caucionar ou utilizar o mesmo para qualquer operação financeira sem prévia  e expressa autorização do Município. 

18.5. Até a assinatura do contrato, a Adjudicatária poderá ser desclassificada, se o Município tiver conhecimento de fato 
desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeiro e qualificação técnica, não 
apreciada pela Comissão, ou decorrentes de fatos supervenientes, só conhecidos após o julgamento; 

18.6. Ocorrendo à desclassificação da Adjudicatária por fatos referidos no item anterior deste Edital, o Município poderá 
convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

18.7. Poderão ser constituídas comissões técnicas de livre escolha do Prefeito para assessorar a Comissão de Licitações em 
qualquer etapa do procedimento licitatório; 

18.08. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

18.09. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Convite junto a Divisão de Licitação, 
localizada na Avenida Dr. Nuno de Assis nº 14-60, 1º andar sala 02, Jd. Santana no horário das 8:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 18:00 horas. 

18.10. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as 
questões suscitadas da interpretação desta licitação, seu Contrato e demais atos deles decorrentes. 

XIX – ANEXOS. 

19.1 - São peças integrantes do presente edital, Anexos de I a IX. 

        Divisão de Licitação, 25 de abril de 2012. 

 

Daniel Alves da Silva 

Diretor da Divisão de Licitação 
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Anexo I 

MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Em Papel Timbrado da Licitante) 

(Local e Data) 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar. 

Bauru - SP 

 

Tomada de Preços n.º 006/12 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente fica credenciado, o Sr(s) ..................., (nome, qualificação e residência), portador da Carteira de Identidade N.º. 
.........., Expedida em.../.../..., pelo ............, CPF N. º. ..., Para representar a............ (nome, endereço, CNPJ), inscrita na 
Tomada de Preços em epígrafe, a ter início nesta data, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive 
prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor recursos, assinar atas e manifestar-se quanto à desistência 
dos mesmos. 

 

 

Atenciosamente 

 

---------------------------- 

(Representante da Licitante) 
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Anexo II 

CONTRATO 

CONTRATO  N.º 

PROCESSO  N.º 13.392/12 

 

CONTRATO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVO, REFERENTE À REFORMA E 
AMPLIAÇÃO A SER EXECUTADA NO AQUÁRIO EXISTENTE NO 
PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL, SITO RODOVIA COMANDANTE 
JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 232+500M, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA. 

 

   O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ. sob n.º 46.137.410/0001-80, 
doravante denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado por Valcirlei Gonçalves da Silva, Secretário Municipal do 
Meio Ambiente, por força dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1986 e  de nº 6618, de 27 de maio de 1993, ambos 
alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, e a empresa ........................ estabelecida na cidade de ..........., na 
rua ........., n.º ..., inscrita no CNPJ/MF sob n.º..........., em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato  
por............................., portador do RG. n.º ..................... e CPF  n.º.............................. 

     As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 
8666/93, e suas diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8883/94, tanto quanto pelas cláusulas e condições 
do Edital nº 323/2012 da Tomada de Preços n.º 006/12, que faz parte integrante do Processo n.º 12.392/12 bem como as 
seguintes: 

 

     Cláusula Primeira: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

1.1  Constitui objeto da presente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS e EXECUTIVO, referente à reforma e ampliação a ser executada no aquário existente no Parque 
Zoológico Municipal, sito Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros KM 232+500m, em conformidade com as 
especificações e diretrizes oferecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de acordo com Termo de Referencia no 
Anexo IV deste Edital nº 323/12. 
1.2.  A CONTRATADA deverá celebrar contrato com o Contratante, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado, caso haja interesse entre as partes. 
 

    Cláusula Segunda: - EXECUÇÃO DO OBJETO. 

2.1.  O prazo para o início dos serviços será de 03 (três) dias corridos, contados da assinatura do contrato e o da 
conclusão será de até 90(noventa) dias corridos. 

2.2.  Os Projetos deverão ser entregues na Av Dr Nuno de Assis, 14-60, que serão analisados pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, sendo que em caso de necessidade de adequação (ões)/correção a CONTRATADA  deverá providenciar em 
até 30(trinta) dias a contar da notificação. 
2.3.  Todos os trabalhos desenvolvidos deverão atender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
e as recomendações e padronizações Do CONTRATANTE. 

   2.3.1. Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis. 

2.4.  Todos os documentos e os projetos deverão ter ART do profissional respectivo 

2.5.  Todos os relatórios deverão ser feitos em formato A4, devidamente encadernados em duas vias, devendo também ser 
encaminhadas cópias em meio magnético dos mesmos em programas de texto em uso pela Prefeitura Municipal de Bauru. 

2.6.  Os desenhos deverão ser realizados em formatos padronizados preferencialmente no tamanho A1 e deverão ser 
enviados para aprovação acompanhados de cópias em meio magnético digitalizado em Auto-Cad ou outro programa a ser 
especificado pelo CONTRATANTE. 
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     Cláusula Terceira: VALOR DO CONTRATO E PAGAMENTO 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto da Cláusula Primeira a importância de R$ ................. (...), que 
será suportado pelas dotações orçamentárias: ficha nº 372 – 18.541.0025-2061-3.3.90-39 – Fonte de Recursos: Fundos 
Especiais de Despesa – Vinculados – FDO Mun. Zoológico – Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
3.2. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30(trinta) dias a contar da entrega de cada nota fiscal na Secretaria de 
Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição 
financeira a ser determinada pelo Município.   

3.3. No caso de atraso no pagamento por parte do Município haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinquenta 
centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento art. 40, XIV, 
alínea “c” da Lei 8666/93. 

3.4. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei 
Federal nº 8666/93. 

3.5. No preço acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos 
legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a agravá-los, sendo de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 
3.6. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das certidões apresentadas na fase de habilitação, 
comprovando regularidade quanto à Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) E 
Trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 
3.7. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 3.5., implicará na suspensão do (s) 
pagamento (s) até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 
3.8. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, nos 
termos do previsto no item 3.7.  
 
    Cláusula Quarta: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1.  A CONTRATADA, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei Federal n º 8666/93, fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. . 
4.2.  A CONTRATADA é obrigada corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato 
quando constatados vícios, defeitos ou incorreções de execução ou de materiais empregados. 
4.3.  Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, 
ficais e comerciais resultantes da execução do presente contrato. 
 

Cláusula Quinta: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
5.1.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1)        Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da contratante, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

  b.(1)  Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
contratante, no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

  
    Cláusula Sexta: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
6.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o Contratante reserva-se o direito 
de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total do contrato, além 
das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93, quais sejam: 
 6.1.1. Advertência; 
 6.1.2. Multa de 10% do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da multa 
prevista no item 6.1; 
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 6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, com 
prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

6.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
6.2. A CONTRATADA, depois de cientificada pelo Município da imposição de qualquer penalidade, poderá apresentar, no 
prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa para decisão. 
 
    Cláusula Sétima: RESCISÃO CONTRATUAL 
7.1.  O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, a qualquer tempo o presente contrato, conforme arts. 77 e 78 
inciso I ao XII e XVII, da Lei Federal nº 8666/93. 
7.2.  Em caso de rescisão contratual pelos motivos dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA 
perderá em favor do CONTRATANTE a garantia a que se refere a Clausula Décima deste contrato, sendo exigida ainda a 
complementação referente a multa de 10% (dez por cento), nos termos da Clausula Oitava. 
7.3.  Em caso de atraso no cronograma das obras, por culpa da CONTRATADA, este contrato estará rescindido de pleno 
direito, sem prévio aviso ou medida judicial. Neste caso o CONTRATANTE imitir-se-á, imediatamente, na posse das obras, 
sem mais formalidades 93. 
 
    Cláusula Oitava: DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. O presente contrato está vinculado ao Edital nº 323/2012, de acordo com o art. 55, inciso XI, da Lei Federal  nº 8666/93 e 
à proposta da contratada. 
8.2. Não poderá a CONTRATADA, ceder ou transferir o Contrato a ser celebrado, no todo ou em parte, bem como caucionar 
ou utilizar o mesmo para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
8.3. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras n.º 1-59, CNPJ 46.137.410/0001-80, 
número do processo e número do contrato. 
 
 
    Cláusula Nona: DO FORO 
9.1. Fica eleito e convencionado entre as partes o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, para solução de 
qualquer litígio ou ações decorrentes do presente contrato, ou ainda de sua execução. 
9.2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04(quatro) vias de igual teor, com 02  
(duas) testemunhas a tudo presente. 

Bauru, _____ de _______ de 2012. 
 
 

VALCIRLE I  GONÇALVES DA S ILVA 
Secre tá r io  Mun ic ipa l  do  Me io  Ambien te  

 
 
 

CONTRATADA 
 
Tes temunhas:  
 
Nome:      Nome :  
RG:      RG:  
Ass i na tu ra :      Ass i na tu ra :  
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ANEXO III 

Declaração  de cumprimento Art. 27 da Lei Federal 8666/93 e Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 

 

REF.: Tomada de Preços n.º 006/12 

 

 

A empresa: _______________________________________, inscrito do CNPJ n.º __________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. (a)________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 
n.º __________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9854, 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.  

 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

Diretrizes para Contratação de Projeto para Reforma e Ampliação do Aquário do Zoológico Municipal de 
Bauru 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E 
EXECUTIVO, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO A SER EXECUTADA NO AQUÁRIO EXISTENTE NO PARQUE 
ZOOLÓGICO MUNICIPAL, SITO RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 232+500M 
 

.   
 

1- CARACTERÍSTICA DO PROJETO 
 
O Aquário do Parque Zoológico de Bauru possui 24 anos de existência. O Aquário caracteriza-se por uma edificação de 

alvenaria com estrutura de madeira, formado por um circuito de visitação em meia lua, onde são dispostos 12 tanques  de 

água doce de 1,2m³ cada, 8 tanques de 0,25m³ e no centro possui mais 12 tanques de 0,3m³ cada.  

Por trás dos aquários periféricos um corredor técnico e duas salas de apoio completam a estrutura do prédio. 

O Projeto de reforma e revitalização do Aquário deverá proporcionar a melhoria da estrutura técnica e de visitação dotando o 

mesmo de novas atrações, com maior conforto e aproveitamento por parte do visitante, ao mesmo tempo em que deve 

preservar o partido arquitetônico do prédio existente. 

O Projeto como um todo deverá ser desenvolvido em duas escalas distintas: I) Estudo Preliminar de Arquitetura, 

contemplando o prédio como um todo; e II) Projeto Executivo de um Aquário Amazônico de Grande Porte. 

 

2- As mudanças necessárias previstas na reforma deverão incluir: 

2.1 -  EDIFICAÇÃO – CIRCUITO DE VISITAÇÃO E ÁREAS TÉCNICAS (Estudo Preliminar de Arquitetura) 

• O Estudo Preliminar deverá propor alternativas para a melhoria da ventilação e a condição de conforto térmico da 

edificação; 

• Deverá redistribuir o circuito de visitação com o objetivo de obter maior permanência do visitante na área interna do 

prédio; 

• Revitalizar a fachada do Aquário, com a projeção de um letreiro em placa de vidro, com cascata e lago de peixes e 

plantas; 

• Propor a revitalização dos pequenos aquários da ilha central e um lago/cascata para a entrada do edifício; 

• O Estudo Preliminar de Arquitetura deve contemplar ainda a revisão/projeção de áreas técnicas destinadas à 

quarentena, preparo de alimentos e ao controle de qualidade de água; 

 

2.4  - AQUÁRIO AMAZÔNICO DE GRANDE PORTE (Projeto Executivo) 

• � Projetar Aquário de água doce de cerca de 20 m³ para abrigar espécies de grandes peixes amazônicos, para ser 

disposto na periferia do salão principal do Aquário, em substituição à galeria de pequenos aquários; 

• � Aquário pode ser projetado em concreto armado, alvenaria ou aço revestido por fibra, dependendo dos custos, da 

forma e das soluções apresentadas no projeto; 
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• � Visor deve ser composto por uma ou mais peças de vidro cristal laminado ou acrílico, dependendo dos custos, da 

forma e das soluções apresentadas no projeto; 

• � Bombeamento deve ser feito por bomba centrífuga com controle eletrônico de rotação; 

• � Sistema de filtragem deve contemplar filtragem física (filtro mecânico de mídia granular pressurizado), biológica 

(substrato específico com superfície > 3.000 m²/m³) e esterilização (por ultravioleta > 30.000 µw/cm²/s ou ozônio 

em dose adequada e regulável de acordo com as especificações desenvolvidas no projeto); 

• � O projeto de cenografia deste tanque deve prever a simulação de um ambiente de floresta alagada, com barranco 

e árvores cenográficas, que deverão ser confeccionadas em fibra, cimento e revestimento especial ou outra 

técnica usual em aquários de visitação pública; 

• � Sistema de Iluminação pode contemplar luz natural e deve incluir conjunto de lâmpadas Halógena de quartzo e 

iodo ou LED, com espectro luminoso e temperatura de cor adequada para a temática do tanque. 

 

3 - Premissas do Projeto: 

• O Estudo Preliminar de Arquitetura deverá produzir informações técnicas sucintas e suficientes para a 

caracterização geral da reforma do Aquário, incluindo indicações das funções, dos usos, das formas, das dimensões 

e das localizações dos ambientes da edificação. 

• � O Estudo Preliminar de arquitetura deve preservar o partido arquitetônico da edificação; 

• � O projeto do Aquário Amazônico deve ser desenvolvido ao nível executivo e deve incluir todas as disciplinas 

necessárias para a construção do mesmo. 

• � O projeto deve considerar técnicas construtivas, soluções arquitetônicas e equipamentos de baixo impacto 

ambiental; 

• � O projeto deverá ser desenvolvido com base nas diretrizes estabelecidas pela Diretoria do Zoológico; 

• � O projeto do Sistema de Suporte à vida para o Aquário Amazônico deverá proporcionar qualidade de água, com 

parâmetros adequados para a manutenção das espécies em exibição. Deverá ser projetado sistema que contemple 

uma taxa de circulação adequada, filtragem física (mecânica), biológica e esterilização da água. Deverá ser 

especificado ainda sistema de monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água. 

• � O projeto de cenografia deverá considerar os ambientes exibidos nos aquários e apresentar elementos, materiais e 

técnicas, necessários para dotar os mesmos de aparência natural e realista; 

• � O projeto como um todo deverá levar em conta o montante de recurso disponível para reforma; 

 

4- Produtos e Serviços. 

4.1. Estudo Preliminar de Arquitetura da Edificação 

a. Levantamento do Estágio atual da Edificação 

b. Planta baixa, Cortes e Fachada 

c. Memorial Descritivo 

 

4.2. Projeto Executivo do Aquário Amazônico 

4.2.1. Projeto Executivo da Estrutura 
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a. Planta 

b. Planilha de materiais 

 

4.2.2. Projeto Executivo do Sistema de Suporte à Vida (SSV) 

a. Planilha com especificação de Equipamentos de filtragem e iluminação  

b. Projeto de Hidráulica 

c. Projeto de Elétrica 

d. Projeto de Iluminação 

 

4.3. Projeto Executivo de Cenografia 

a. Planta baixa, Cortes e Perspectivas 

b. Memorial descritivo 

 

4.4. Orçamento 

a. Orçamento de Materiais e Serviços para a Obra 

 

5- DA ENTREGA DOS PROJETOS - PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

 

a – Tanto o Estudo Preliminar de Arquitetura quanto os  projetos executivos devem ser entregues com apresentação da ART 

respectiva. Devem estar compatíveis entre si, e adequados para a imediata licitação da obra. 

b - Os projetos arquitetônicos serão elaborados considerando o prédio como um todo 

c - Na elaboração o profissional projetista deverá considerar nas suas escolhas e opções, a oferta local de materiais e a 

facilidade de manutenção do prédio quando pronto.  

d - Todos os projetos deverão ser entregues a um dos membros designados para acompanhar, analisar, atestar a 

regularidade e ou sugerir alterações necessárias, referentes aos projetos de construção nomeados através da Portaria 

GP nº 20/2011 em conjunto com os arquitetos da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente a Direção do 

Zoológico.  

e - Apresentação: Os desenhos deverão ser entregues em duas vias nos tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por 

cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm e arquivo digital (Autocad . dwg e outros). 

5.1. Do Projeto Arquitetônico  

- Projeto arquitetônico completo em arquivo digital em AutoCad [.dwg]:  

- Planta com lay-out em escala 1:50 ou 1:100 [conforme dimensões do lay-out];  

- Plantas, implantações, cortes, elevações e cobertura em escala 1:50;  

- Ampliações em escala 1:20;  

- Detalhamentos e pormenores em escala 1:10;  

- Especificações de materiais: acabamentos, revestimentos, metais, luminárias e esquadrias, sem citar marca ou modelo 

(conforme a Lei 8.666/93 e suas atualizações);  

- Cores internas e externas;  
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- Lay-out de elétrica com locação de tomadas, interruptores, pontos de energia em geral, pontos de lógica, luminosos, 

etc....  

 

5.2. Projetos técnicos executivos complementares  

a. Projeto estrutural completo, de acordo com o projeto arquitetônico, contendo todas as especificações necessárias 

para a execução da obra em conformidade com as Normas da ABNT.  

b.  Projeto de instalações elétricas, de acordo com o projeto arquitetônico, contendo todas as especificações 

necessárias para a execução da obra. Todos os elementos do projeto deverão estão em conformidade com as 

Normas da ABNT.  

c.  Projeto de instalação hidráulica de acordo com o projeto arquitetônico, contendo todas as especificações 

necessárias para a execução da obra, relação de materiais e memórias de cálculo. Todos os elementos do projeto 

deverão estão em conformidade com as Normas da ABNT. 

  

6- Especificações e Normas Técnicas - Memorial Descritivo completo para futura execução da obra 

- Observação: Todos os documentos e os projetos deverão ter a ART do profissional respectivo 

a. Memorial Técnico Descritivo: com descrição pormenorizada de todas as etapas e sistema da construção do prédio, 

de acordo com a planilha de custos, com:  

- especificação de materiais.  

- especificações e normas técnicas a serem seguidas na execução da obra.  

- restrições e orientações na execução da obra.  

- especificação de controle de execução das tarefas e serviços, etc...  

b. Deverá ser apresentado e entregue em 02 vias impressas em papel sulfite A4 e arquivo eletrônico (Windows Word - 

.doc).  

 

8- ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

A Empresa deverá realizar o acompanhamento da obra, com pelo menos 4 visitas “in loco” atestando a correta execução do 

projeto proposto. 

 

9. PRAZOS: 

O prazo estipulado para a execução dos serviços é de 90 dias 
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ANEXO V 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

 

Município de Bauru 

Órgão ou entidade: ______ 

Contrato nº _______ 

Objeto: ______ 

Contratante: Município de Bauru 

Contratada: 

Advogado(s): (*) 

 

    Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso, e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

     Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar 
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

    Local e data 

 

 

    _____________ 

    Contratante 

 

 

    _____________ 

    Contratada 

 

(*) Facultativo,. Indicar quando já constituído.  
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ANEXO VI 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 323/2012  

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Local e data 

 

À ............... (indicação do órgão licitante) 

................... (indicação da Cidade e Estado) 

 

REF. TOMADA DE PREÇOS N.º 006/12  

 

À Comissão Permanente de Licitações, 

 

 

Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
__________________, não possui sucursal , imóvel e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do 
Município de Bauru. 

 

 

 

...................., .... de ............. de 2012. 

 

......................................................................... 

assinatura do representante legal 

 

 

  

OBS:  ESTE ANEXO  DEVERÁ  SER APRESENTADO SOMENTE POR EMPRESAS NÃO SITUADA NO  MUNICÍPIO DE 
BAURU E QUE NÃO POSSUA FILIAL OU IMÓVEL EM BAURU.  
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ANEXO V I I  

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O  CONTRATO 

 

 

Nome  

Ca rgo   

RG n º    

Ende reço  Res idenc ia l  ( * )   

Ende reço  Comerc i a l  ( * )   

Te l e fone  ( xx )  0000 -0000 

E -ma i l   

 

*  Não  deve  se r  o  ende reço  do  Órgão /Pode r .  Deve  se r  o  ende reço  onde pode rá  se r  encon t rado ,  
caso  não  es te j a  ma i s  exe rcendo  o  mandato  ou  ca rgo .  

 

 

 

Responsáve l  pe lo  a tend imento  a  requ is ições  de  documentos  do  TCESP 

 

Nome  

Ca rgo   

Ende reço  Comerc ia l  do  
Órgão /Se to r  

 

Te l e fone  e  Fax   

E -ma i l   

 

 Bauru,  de de 2012. 

 RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO V I I I  

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

     A Firma/Empresa _____________________________________ , sediada na rua 
____________________ , no ______ , __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas 
da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

     __________, _____ de ______ de ______. 

 

    ________________________________ 

assinatura do representante legal 
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ANEXO IX  

PLANILHA 

 

PRODUTO 

Quantidade Valor Total Unitário Valor Total 

Desenvolvimento de Projeto 
arquitetônico e executivo para 
reforma do aquário do Zoológico 

01  R$ 64.500,00   R$ 64.500,00  

 


