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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 001/2019 
PROCESSO Nº 65.996/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de obras de engenharia elétrica – iluminação pública (ip) 
para o fornecimento de materiais, mão-de-obra, acompanhamento/responsabilidade técnica, transporte de materiais e 
tudo o mais que se fizer necessário para a realização de serviços de instalação, remoção e melhorias de iluminação 
pública na cidade de Bauru, em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal 
de Obras – Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 
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) 3235-1287 ou por e-mail: 
mariasoares@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 
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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 236/2019 

Processo n.º 65.996/2018 

Tomada de Preços nº 001/2019 

 

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 Por 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 empresa especializada no ramo de obras de engenharia elétrica – iluminação pública (ip) 
para o fornecimento de materiais, mão-de-obra, acompanhamento/responsabilidade técnica, transporte de materiais e 
tudo o mais que se fizer necessário para a realização de serviços de instalação, remoção e melhorias de iluminação 
pública na cidade de Bauru, em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal 
de Obras – Termo de Referência – Anexo I deste Edital.  

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 9h (nove) horas do dia 17 (dezessete) de junho de 2019, os envelopes a que se refere a Cláusula IX do Edital. 

A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 9h (nove horas do 
dia 17 (dezessete) de junho de 2019, 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 12 
de junho de 2019, Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, partir da primeira publicação do presente. 

 

 

Talita Cristina Pereira Vicente  

Diretora da Divisão de Licitações 
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 Edital de Licitação n.º 236/2019  

Processo n.º 65.996/2018 

Tomada de Preços nº 001/2019 

 

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 Por 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 EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA – 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, 
ACOMPANHAMENTO/RESPONSABILIDADE TÉCNICA, TRANSPORTE DE MATERIAIS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER 
NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NA CIDADE DE BAURU, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL. 

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 9h (nove) horas do dia 17 (dezessete) de junho de 2019, os envelopes a que se refere a Cláusula IX do Edital. 

A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 9h (nove horas do 
dia 17 (dezessete) de junho de 2019, 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 12 
de junho de 2019, Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, partir da primeira publicação do presente. 

   

 I - OBJETO DA LICITAÇÃO. 

1.1.  O presente instrumento convocatório tem por objeto a Contratação de empresa especializada no ramo de obras 
de engenharia elétrica – iluminação pública (ip) para o fornecimento de materiais, mão-de-obra, 
acompanhamento/responsabilidade técnica, transporte de materiais e tudo o mais que se fizer necessário para a 
realização de serviços de instalação, remoção e melhorias de iluminação pública na cidade de Bauru, em 
conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras – Termo de Referência 
– Anexo I deste Edital, sendo:   

 1.1.1. Execução de instalação/remoção de bicos de luz e seus acessórios, nos padrões da distribuidora local – 
CPFL, com a conexão à rede da distribuidora, a serem entregues em pleno funcionamento, ao qual fica condicionada a 
medição/recebimento por parte do Município; 

1.1.2. os serviços serão executadas em diversas localidades dentro dos limites do Município de Bauru, cujos locais 
específicos serão apontados em ordem de serviço emitido pela Seção de Gestão de Iluminação Pública da Secretaria de 
Obras. 

1.2. O Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja 
interesse entre as partes, de acordo com o art. 57, da lei federal 8.666/93. 

 

II – PRAZO E EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1. Os serviços serão determinados através de Ordem de Serviço, que será emitida pela Secretaria Municipal de Obras, após 
a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Municipio, com veiculação as terças-feiras, quintas-feiras e sábados, 
sendo de inteira responsabilidade do licitante vencedor acompanhar as publicações; 

 2.1.1.  Após o recebimento da Ordem de Serviço a licitante vencedora, deverá iniciar os serviços em até 3 (três) dias 
úteis, sob pena de não o fazendo, serem aplicadas as penalidades cabíveis. 



 
 

EDITAL 236/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 – SERVIÇO DE EXPANSÃO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BAURU 

 

5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

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

 

  

 2.1.2.  As ordens de serviço deverão contemplar o mínimo de 10 (dez) intervenções podendo ser de instalação, 
realocação ou retirada, versando inclusive sobre localidades diversas dentro do Município. 

2.2. IMPLANTAÇÃO DE NOVOS BIPs (BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) / REALOCAÇÕES E RETIRADAS (ITEM 5.1 
DO TERMO DE REFERÊNCIA): 

2.2.1. Quando da instalação de BIPs em postes da CPFL, será emitida pelo Seção de Gestão de Iluminação da Secretaria 
de Obras da PMB uma ordem de serviço à licitante vencedora que deverá providenciar no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos o projeto e documentação necessária para aprovação junto à CPFL. 

2.2.2.  Após a aprovação do projeto e liberação para execução, a licitante vencedora terá o prazo de 30 (trinta) dias 
corridos para execução da obra, devendo comunicar oficialmente a conclusão e ligação definitiva do referido BIP.  

2.2.3. Não obstante o prazo para a execução a licitante vencedora deverá informar com antecedência a data específica 
dos serviços bem como a informação diária do local de trabalho, a ser informada através de e-mail endereçado a Seção de 
Gestão de Iluminação, indicado pelos fiscais do contrato. 

2.2.4. Quando houver necessidade de interferências no tráfego para execução dos serviços, a licitante vencedora será 
responsável por providenciar sinalização no local e solicitar a devida autorização do Departamento de Trânsito, eventuais 
custos ocorrerão por conta da licitante vencedora. 

2.3. O objeto, melhor descrito no item 3 do termo de referência, compreende a execução de instalação/remoção de bicos de 
luz e seus acessórios, nos padrões da distribuidora local – CPFL, com a conexão à rede da distribuidora, a serem entregues 
em pleno funcionamento, ao qual fica condicionada a medição/recebimento por parte do Município. 

2.3.1. Os serviços serão executados em diversas localidades dentro dos limites do Município de Bauru, cujos locais 
específicos serão apontados em ordem de serviço emitido pela Seção de Gestão de Iluminação Pública da Secretaria de 
Obras. 

2.3.1.1. Os serviços e quantitativos estão descritos no quadro constante no item 3 (três) do termo de referência. 

2.3.2. Os padrões a serem instalados serão os seguintes: 

 Braço médio do tipo MS15i; 

 Braço médio do tipo MS25i; 

 Braço longo do tipo LS25i; 

 Retirada de materiais e realocações. 

2.3.2.1. Os padrões de instalação e de materiais deverão seguir o determinado no item 3.1 do termo de referência. 

2.4. A licitante vencedora deverá observar e cumprir os dispositivos legais e técnicos, bem como fornecer as documentações 
atinentes por ocasião da execução dos serviços ou sempre que for solicitada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Bauru, em cumprimento ao item 4 do termo de referência. 

2.5. Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços da presente licitação, a empresa vencedora será obrigada 
a readequar os serviços prestados, sob pena de sujeitar-se não apenas à aplicação das multas e demais penalidades 
previstas no instrumento convocatório, mas também às sanções contratuais do Código de Defesa do Consumidor e demais 
legislações aplicáveis à espécie. 

2.6. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo de até 2 (dois) dias, 
contados da notificação por escrito. 

2.7. O objeto desta tomada de preço será fiscalizado pelo Municipio através de Fiscal e Gestor do Contrato indicados no 
subitem 2.7.1.2 do edital, e se houver alguma irregularidade, o Gestor será informado por escrito do ocorrido, sendo que este 
instaurará procedimento de aplicação de penalidade, observando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa. 
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 2.7.1 O Município de Bauru designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do Contrato a Secretaria Municipal de Obras, que 
terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento deste Contrato. 

 2.7.2. O Município de Bauru designa ainda, como Gestor do Contrato o Sr. José Rodrigo de Oliveira, engenheiro 
eletricista, CPF 279.039.458-07 e como fiscal o Sr. Evandro da Silva Pinto, eletricista instalador, CPF 17.250.998-42, 
servidores vinculados a Secretaria Municipal de Obras. 

2.7.3. O gestor e fiscal do Contrato por parte do Município de Bauru, terão as atribuições previstas no art. 67 da Lei 
Federal 8.666/93. 

2.8. Até o final de cada mês a fiscalização verificará os serviços executados e, caso estejam corretos, emitirá termo provisório 
de aceite dos serviços. Caso haja algum problema o termo não será emitido e a Contratada deverá fazer as devidas 
adequações para que o termo seja emitido. 

2.9. Para fins de medição, será adotada os procedimentos constantes na cláusula III deste Edital.  

2.10. A medição mensal dos serviços deverá ser apresentada pela licitante vencedora e encaminhada à fiscalização até o dia 
5 (cinco) do mês subsequente da realização do serviço. 

2.11. A fiscalização do Município, fará a análise da medição mensal e estando de acordo, encaminhará a licitante vencedora, 
para a emissão da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 

 

III - DA MEDIÇÃO 

3.1. As medições serão efetuadas mensais pela Secretaria Municipal de Obras, sendo apurado o serviço executado no 
período.  

 3.1.1. A medição dos serviços executados levará em conta o número de vezes e o tipo de serviço realizado, de 
acordo com a planilha quantitativa e orçamentária que integrar o contrato e será finalizada no primeiro dia útil de cada mês, 
abrangendo todo o serviço realizado no mês anterior. 

 3.1.2. No ato da entrega da medição dos serviços, a fiscalização terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos para 
conferência e liberação dos serviços para emissão da nota fiscal de pagamento. 

 3.1.3 Não será considerado para efeito de medição o cumprimento parcial, assim entendido, por exemplo, apenas o 
fornecimento de documentos técnicos, fornecimento ou deposição de materiais, ou qualquer outra forma que não se amolde a 
empreitada caracterizada na planilha de serviços. 

 

IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1- A despesa estimada de R$ 892.160,00 (oitocentos e noventa e dois mil, cento e sessenta reais) onerará o recurso 
orçamentário, reservado na ficha nº 443, elemento 39, sub-elemento 43, Centro de Custo 137, Fonte de Recurso 01, Vínculo 
01, Destinação de Recursos 110.000, Aplicação de Recursos 110.000, Área de Atuação 110.000 – Secretaria Municipal de 
Obras. 

 

V – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

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

a) Se disser respeito a 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 2 (dois) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
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 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 2 (dois) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 

 

VI  - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

6.1. O pagamento será efetuado de acordo com as medições aprovadas e serviços executados até o 30º (trigésimo) dia 
corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica 
de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo Município.  

6.2 Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiros por parte do Município de Bauru, a realização dos 
serviços poderá vir a ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem que isso represente quebra de 
contrato a ensejar rompimento de avença e ou justificar pagamento de multa 

 6.2.1. No caso de atraso no pagamento por parte do município (contratante) 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 federal 8.666/93).   

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

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

6.5.  As Notas Fiscais deverão conter o número do contrato, a modalidade licitatória e o número da licitação. 

 6.5.1.  A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente estar acompanhada dos seguintes documentos: 

  6.5.1.1 Cópia dos holerites, comprovantes de pagamentos de salários, guia de FGTS (GPIP), INSS (GPS) 
de cada empregado constante da execução dos serviços, correspondente ao mês da nota fiscal atual ou fatura vencida, na 
forma do art. 31, §§ 3º e 4º da Lei 8.212/91; 

6.5.1.2. No caso da licitante vencedora se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o 
Município efetuará a notificação para que a licitante vencedora apresente os documentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de aplicação de penalidades, 
estando sujeita a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 78, I c/c art. 79 da Lei Federal 8.666/93 e da denúncia da 
situação ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego para as providências pertinentes.  

  6.5.1.3.  Também no corpo da Nota Fiscal, deverá a empresa contratada, destacar as seguintes 
retenções: ISSQN, INSS e IRPJ, quando essas forem obrigatórias. Em caso negativo, a empresa deverá apresentar 
declaração formal de que é beneficiária de tal(is) isenção(ões). 

6.6. Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas relativas à execução do presente Contrato, cabendo ao 
Municipio exclusivamente o pagamento da importância contratada. 

6.7. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiros. 

 

VII - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderá participar desta Licitação, toda e qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que 
seja especializada e credenciada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas 
contidas neste Edital e seus Anexos; 

7.1.1. 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 à 45 do mesmo diploma legal. 
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 7.2.  Serão consideradas em condições de participação as empresas que atenderem os requisitos do presente edital e 
apresentarem as seguintes documentações: 

7.2.1. 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,  

7.2.1.1. 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. 

 7.2.2. Certidão de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA e/ou CAU; 

 7.2.3. Para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa será necessária à apresentação de 01 
(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; 

b.1)     Será considerado o atestado compatível se comprovado a execução de, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) dos serviços de instalação de unidade de iluminação pública do tipo MS15i, deverá ser composta de 
luminária integrada, lâmpada a vapor de sódio de 150 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a vapor de sódio de 150 
Watts, fotocélula, braço médio e ferragens, em conformidade com padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação 
Pública - Montagem, em poste de concreto circular, duplo T ou de madeira, e interligado na rede secundária da 
concessionária, com fornecimento dos materiais, mão de obra e documentos técnicos (memorial descritivo, projeto executivo 
e ARTs de projeto e execução, nos termos da Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 7.2.4. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado em nome do responsável técnico, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, comprovando o 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto do certame.  

 7.2.4.1. 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 ou CAU 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;  

7.2.4.1.1. Quando se tratar de dirigente(s) de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da 
Ata da Assembleia, referente à sua investidura no cargo ou do Contrato Social. 

7.2.5. Poderá ser apresentado um único atestado, em atendimento aos itens “7.2.3” e “7.2.4”, desde que no mesmo 
atestado conste como responsável e contratada, a licitante participante e o responsável técnico indicado pela mesma; 

7.3.  No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar 
nº 123/06, alterada pela lei complementar 147/2014, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 7.3.1. Em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) 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; 

 7.3.2. 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; 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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  7.3.3. 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. 

7.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) 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); 

b)  Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº  9854 
de 27 de outubro de 1.999 (Anexo III); 

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

 

VIII - DAS RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

8.1 Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 

8.3.1. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração de acordo com o art. 87 inc. III da Lei 8.666/93 ou art. 7º, caput da Lei 10.520/2002. 

8.3.2. Tenham sido declarados inidôneos, por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal; 8.3.3. Estejam 
sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial. 

8.3.4. Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com subcontratação ou 
formas assemelhadas; 

8.3.5. Isoladamente ou em Consórcio, são responsáveis pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 
da qual autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

8.3.6. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

8.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de responsabilidade 
administrativa e penal cabível, conforme legislação vigente. 

 

IX - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 

9.1. Para participar do presente Convite na condição de licitante, deverá o interessado entregar, na Divisão de Licitação, sito a 
 Praça das Cerejeiras, 1-59 – sala 02 – Vila Noemy, no dia, local e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, os 
envelopes com a documentação,  proposta comercial e o credenciamento, na forma que segue: 

9.1.1. Credenciamento: O documento de credenciamento deverá ser entregue à Comissão Permanente de 
Licitações, separadamente dos envelopes previstos nos subitens 9.2 e 9.3, acompanhado de documento que identifique o 
credenciado, diretor, sócio proponente, ou preposto, e no caso de preposto ou representante legal, a procuração deve 
mencionar os poderes a que está investido, sendo que para desistência de interposição de recursos, tal poder deverá ser 
expresso; 

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

           9.1.3. Quando a proponente se fizer representar por seu diretor ou um de seus sócios, deverá ser apresentado o 
contrato social ou estatuto da empresa, em original ou por cópia autenticada, tratando-se de representante legal deverá ser 
juntado, ainda, instrumento de procuração; 

        9.1.4. O documento relativo ao credenciamento deverá ser apresentado em conformidade com o modelo constante 
do Anexo II do presente edital, em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticado por cartório 
competente, ou por servidor da Administração. 
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 9.2. Envelope n. º 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 9.2.1. 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 ou pessoa física, a menção 
ao número da presente licitação e do respectivo processo, e conterá os documentos exigidos na cláusula VII, que serão 
aceitos no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de 
imprensa oficial ou autenticado 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.  

9.3. Envelope nº 02- PROPOSTA COMERCIAL. 

 9.3.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em envelope separado, lacrado e indevassável, rubricado no 
fecho, contendo em destaque a palavra “PROPOSTA COMERCIAL”, com a identificação da empresa ou pessoa física, a 
menção ao número da presente licitação e do processo e conterá os documentos exigidos na cláusula décima, que serão 
aceitos no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de 
imprensa oficial ou autenticado por servidor da Administração, mediante a apresentação do respectivo original. Caso a 
documentação tenha sido emitida pela Internet, será aceita como original.  

9.2.2.  A Proposta Comercial deverá conter os elementos necessários à sua avaliação, consistentes em: 

9.3.3. Nome CPF e RG ou razão social e CNPJ; 

9.3.4. Número do processo e da Tomada de Preços; 

9.3.5. Preço Global referente ao objeto desta licitação. 

9.3.5.1. No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, custos diretos e 
indiretos, bem como todos os encargos e custos necessários para a prestação do serviço.  

9.3.4. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir do dia fixado no preâmbulo 
para entrega dos envelopes. Caso não conste expressamente o prazo de validade este será considerado como sendo de 
90(noventa) dias. 

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

9.3.6. Dados (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, cargo/função exercido, CPF/MF, cédula de identidade e 
domicílio) do representante legal da empresa, designado para eventual e posterior assinatura do contrato, juntando ainda 
instrumento de mandato, se for o caso da ata ser assinada por  procurador com poderes para tanto.  

9.3.7. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, ressalvadas as hipóteses do art. 65, da Lei Federal nº 
8666/93 aplicáveis ao presente caso. 

9.3.8. A apresentação da proposta pelo licitante importará na sua plena concordância com os termos e regras 
constantes deste ato convocatório. 

9.3.9.  Serão desclassificadas as propostas de preço que: 

a) estiverem em desacordo com o Edital; 

b) não estiverem assinadas pelo licitante participante; 

c) apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou com taxas  excessivas; 

d) apresentarem preços manifestamente inexequíveis, verificadas de acordo com o disposto no 
§1º, do art. 48, da Lei Federal nº 8666/93, alterado pela Lei nº 9648/98. 

      9.3.9.1.  No caso da proposta ser considerada inexequível, nos termos da letra “d”, a Comissão Permanente 
de Licitações solicitará justificativa detalhada da composição dos custos para avaliação. Caso essa proposta seja adjudicada, 
deverá a comissão exigir as garantias de que trata o art. 48, II e parágrafos e o art. 56, ambos da Lei Federal nº 8666/93. 

9.4. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para apresentação de outra, escoimada a causa que ensejou a desclassificação, conforme facultado pelo §3º, do art. 48, da 
Lei Federal nº 8666/93. 
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 9.5. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contraprestação de serviço e, ainda não serão levadas em 
consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. Não se admitirá proposta que apresente 
preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero ou incompatível com os preços dos insumos e salários de mercados, 
acrescidos dos respectivos encargos, ressalvada hipótese da Administração, aceitando as justificativas detalhadas 
apresentadas pelo proponente resolver adjudicá-la, exigindo as garantias de que trata o art. 48, II e parágrafos e o art. 56, 
ambos da Lei Federal nº 8666/93. 

 

X - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

10.1. Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA COMERCIAL E CREDENCIAMENTO: 

 10.1.1. 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. 

 

XI - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

11.1. O certame será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações. 

11.1.1 Abertura dos envelopes 

11.1.1.1. Uma vez aberto os envelopes 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. 

11.1.1.2. Os documentos contidos nos envelopes serão examinados e rubricados pelos membros da 
Comissão, bem como pelos proponentes ou seus representantes credenciados. 

11.1.1.3. Qualquer manifestação feita durante as sessões de abertura dos envelopes será através de 
pessoa devidamente credenciada pelo licitante proponente, sendo inserida em ata, que será assinada pelos 
membros da Comissão e pelos proponentes ou seus credenciados; 

11.1.1.4 Os envelopes contendo as propostas de preços dos licitantes inabilitadas ficarão a disposição das 
mesmas após o transcurso dos prazos de recursos ou a publicação do resultado dos mesmos casos interpostos. 

11.1.1.5. A Comissão, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase da licitação, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

11.1.1.6. A Comissão Permanente de Licitações reserva-se no 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; 

11.1.1.7. A publicidade das decisões da Comissão Permanente de Licitações far-se-à mediante publicação 
no Diário Oficial do Município de Bauru, nos moldes do art. 109, § 1º da Lei Federal n.º 8666/93, com as alterações 
da Lei Federal n.º 8883/94. 

 

11.2.  JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

11.2.1 Abertura do Envelope Proposta e Análise Preliminar Das Propostas Comerciais De Preço 

11.2.1.1 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; 
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 11.2.1.2. 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; 

11.2.1.3. 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. 

11.2.1.4. 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; 

11.2.1.5. A Comissão Permanente de Licitações, designada pela autoridade competente Portaria GP n.º 
29/2019, 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 global; 

11.2.1.6. As propostas comerciais dos licitantes habilitados serão analisadas de acordo com o art. 48 da Lei 
Federal nº 8666/93, sendo que a avaliação considerará até três casas decimais. 

 

11.3. Critérios para julgamento da PROPOSTA: 

11.3.1. Desclassificação: 

 11.1.3.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Estiverem em desacordo com o edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

c) Apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou com taxas excessivas; 

d) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, 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. 
  

11.3.4.1.2. 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. 

11.4.  Classificação: 

11.4.1. 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, nos termos do art. 45, §2º da Lei 
nº 8666/93 e art. 46, §2º da mesma Lei.  

11.4.2. 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; 

   11.4.3. 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; 

11.4.4. 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; 
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 11.4.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

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

11.4.7. 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; 

 

11.5. Da Adjudicação: 

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

 

XII – DA DIVULGAÇÃO. 

12.1.  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. 

12.2.  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. 

 

XIII - DA GARANTIA 

13.1 A licitante vencedora, na data da assinatura do contrato, prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, nas modalidades previstas no art. 56, § 1º, I à III e §§ 2º e 4º da Lei Federal 8.666/93, tendo sua validade até a data 
da conclusão de todos os serviços;  

 13.1.1  Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pelo licitante vencedor, esta deverá cobrir todo o 
prazo de vigência do contrato, acrescido de 60 (sessenta) dias; 

  13.1.2 A Caução inicial e os reforços poderão ser feitos nos termos do Artigo 57 da Lei Federal 8666/93; 

  13.1.3 A garantia escolhida pelo proponente deverá ser complementada sempre que houver defasagem em relação 
ao valor inicial. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmado com o licitante vencedor, a garantia 
deverá ser renovada, mantendo-se os mesmos percentuais sobre o valor do contrato, atualizado e cobrindo-se o prazo 
prorrogado acrescido de mais 60 (sessenta) dias; 

  13.1.4 A garantia depositada poderá, a critério da Prefeitura Municipal de Bauru, ser utilizada para cobrir eventuais 
multas ou não cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelo Contratado; 

  13.1.5 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a garantia deverá ser reconstituída imediatamente pelo 
Contratado, de forma a manter o valor compatível com o valor da contratação; 

 13.1.6 A garantia prestada pelo Contratado será liberada ou restituída até 10 (dez) dias consecutivos após o 
cumprimento fiel e correto dos termos contratuais; 

 13.1.7 No caso de caução em dinheiro, a garantia será restituída, mediante requerimento da licitante vencedora, 
após o cumprimento fiel e correto dos termos contratuais, corrigida monetariamente pelo I.P.C.A/I.B.G.E ou outro índice de 
correção oficial do Municipio, que venha a substituí-lo. 
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 XIV- DA CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO. 

14.1.  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. 

14.2.  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. 

14.3.  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.  

14.4.  O município poderá a qualquer tempo e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 
judicial, rescindir a avença ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80 da Lei Federal  nº 8666/93, estando assegurados, em 
quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

14.5. Caso a empresa vencedora seja de estado diverso do Estado de São Paulo, deverá a mesma comprovar, para fins de 
assinatura do contrato, a chancela ou registro no CREA/SP demonstrando que tem condição legal de atuar neste Estado, nos 
termos da Resolução nº 336/89 do CONFEA. 

 

XV - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

15.1.  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: 

 15.1.1. Advertência; 

 15.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no item 15.1; 

 15.1.3. 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; 

15.1.4. 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. 

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

 

XVI - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

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

16.2. 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. 

16.3.  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. 
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 XVII  - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO 

17.1.  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.  

17.2.  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. 

17.3.  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. 

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

17.5.  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. 

17.6.  Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

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

17.8.  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. 

 

XVIII - DA VISITA TÉCNICA. 

18.1.  A visita técnica não é obrigatória, sendo facultativa, uma vez que a área é aberta, com livre acesso. Qualquer 
dúvida entrar em contato com Engº José Rodrigo de Oliveira, Secretaria Municipal de Obras, sito na Avenida Dr. Nuno de 
Assis, nº 14-60 - Bauru/SP, (0xx)14 3235-1416.  

 

XIX - DAS OBRIGAÇÕES 

19.1. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 § 1º da Lei 
Federal n º 8666/93. 

19.2. A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 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. 

19.3. A licitante vencedora é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade à fiscalização ou 
acompanhamento pelo órgão interessado. 

19.4. Obriga-se a licitante vencedora a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação 
exigidas no certame licitatório. 

19.5. Correrão por conta e risco da licitante vencedora todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, 
ficais e comerciais resultantes da execução do presente contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

XX - CONDIÇÕES GERAIS. 

20.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital será conforme art. 110, da Lei Federal nº 8666/93. 
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 20.2. 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. 

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

20.4. 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. 

20.5. 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; 

20.6. 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; 

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

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

20.9.  O presente contrato está vinculado ao Edital nº 236/2019, de acordo com o art. 55, inc. XI, da Lei Federal nº 8666/93 
e à proposta da licitante vencedora. 

20.10. Não poderá a LICITANTE VENCEDORA, ceder ou transferir o Contrato, no todo ou em parte, bem como caucionar ou 
utilizar o mesmo para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do Município. 

20.11. 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. 

20.12.  Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este edital junto a Divisão de Licitação, localizada na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy no horário das 08hs às 12hs e das 13h30’ às 17hs. 

20.13.  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. 

 

XXI – ANEXOS. 

21.1. São peças integrantes do presente edital os Anexos de I a VIII 

 

Divisão de Licitação, 27 de maio de 2019. 

 

 

 
Clodoaldo Armando Gazzetta 

Prefeito  
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 ANEXO I  

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de obras de engenharia elétrica – iluminação pública (ip) para o 
fornecimento de materiais, mão-de-obra, acompanhamento/responsabilidade técnica, transporte de materiais e tudo o mais 
que se fizer necessário para a realização de serviços de instalação, remoção e melhorias de iluminação pública na cidade de 
Bauru, melhor descrito no item específico – objeto. 

 

1 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses. 

    

2 – JUSTIFICATIVA 

A presente contratação visa atender a uma demanda reprimida consistente na instalação e melhoria de 
aproximadamente 800 (oitocentos) novos pontos de iluminação pública, os quais já contam com rede de distribuição de 
energia elétrica e os que surgirem durante a vigência do contrato. 

A demanda ora apontada decorre em sua maioria de obras de extensão de rede de energia elétrica em locais públicos 
atendidos pelo programa de Universalização de Energia Elétrica – Luz Para Todos, mantido pelo governo Federal e 
executados pelas distribuidoras – CPFL no caso de Bauru, o qual visa levar energia elétrica a consumidores efetivos em 
situação de ocupação regular e também em localidades cujas extensões de rede foram custeadas pela Prefeitura para a 
interligação de bairros/acessos viários, vide planilha demonstrativa em anexo. 

Fato cediço que é, a Resolução 414/10 da ANEEL deliberou pela transferência dos ativos de ip das distribuidoras para 
os Municípios. No caso de Bauru, o Município optou por discutir judicialmente tal transferência, obtendo ganho de causa em 
primeira instância – processo judicial 0003774-71-2013.403.6108  Justiça Federal. 

Em paralelo, em meados de 2014, a CPFL não mais se dispôs a orçar novos pontos para expansão e melhoria do 
parque de iluminação, sendo que, daí pra diante, deu-se o acúmulo ora apontado, cuja solução vislumbrada consiste na 
presente contratação. 

Consigne-se que a Secretaria de Obras não dispõe de materiais que atendam a totalidade da demanda, tampouco 
recursos humanos e técnicos que possibilitem a execução sem que haja descontinuidade dos demais serviços públicos já 
prestados. 

3 – DO OBJETO 

Execução de instalação/remoção de bicos de luz e seus acessórios, nos padrões da distribuidora local – CPFL, com a 
conexão à rede da distribuidora, a serem entregues em pleno funcionamento, ao qual fica condicionada a 
medição/recebimento por parte do Município. 

As obras serão executadas em diversas localidades dentro dos limites do Município de Bauru, cujos locais específicos 
serão apontados em ordem de serviço emitido pela Seção de Gestão de Iluminação Pública da Secretaria de Obras. 

Os padrões a serem instalados serão os seguintes: 

 Braço médio do tipo MS15i; 

 Braço médio do tipo MS25i; 

 Braço longo do tipo LS25i; 

 Retirada de materiais e realocações. 

O quadro abaixo apresenta os serviços e as respectivas quantidades visando o atendimento frente a demanda reprimida 
apresentada no item 2. 
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SERVIÇOS UNID QTD 

Retirada de conjunto de luminária pública e deposição em almoxarifado da PM Bauru, composto de braço, 
luminária, lâmpada, relê e demais ferragens. 

un 200 

Instalação de unidade de iluminação pública dotada de luminária integrada, lâmpada a vapor de sódio de 
150 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a vapor de sódio de 150 Watts, fotocélula, braço médio e 
ferragens, tipo MS15i, em conformidade com padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação Pública - 
Montagem, em poste de concreto circular, duplo T ou de madeira, e interligado na rede secundária da 
concessionária, com fornecimento dos materiais, mão de obra e documentos técnicos (memorial descritivo, 
projeto executivo e ARTs de projeto e execução. 

un 600 

Instalação de unidade de iluminação pública dotada de luminária integrada, lâmpada a vapor de sódio de 
250 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a vapor de sódio de 250 Watts, fotocélula, braço médio e 
ferragens, tipo MS25i, em conformidade com padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação Pública - 
Montagem, em poste de concreto circular, duplo T ou de madeira, e interligado na rede secundária da 
concessionária, com fornecimento dos materiais, mão de obra e documentos técnicos (memorial descritivo, 
projeto executivo e ARTs de projeto e execução. 

un 50 

Instalação de unidade de iluminação pública dotada de luminária integrada, lâmpada a vapor de sódio de 
250 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a vapor de sódio de 250 Watts, fotocélula, braço longo e 
ferragens, tipo LS25i, em conformidade com padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação Pública - 
Montagem, em poste de concreto circular, duplo T ou de madeira, e interligado na rede secundária da 
concessionária, com fornecimento dos materiais, mão de obra e documentos técnicos (memorial descritivo, 
projeto executivo e ARTs de projeto e execução. 

un 150 

Realocação de unidade de iluminação pública padrão CPFL - remoção e reinstalação, tipos diversos em 
poste da distribuidora e interligado na rede secundária da concessionária, com fornecimento dos materiais 
pela PM Bauru e mão de obra, transportes e documentos técnicos (memorial descritivo, projeto executivo e 
ARTs de projeto e execução, por conta da contratada. 

un 50 

 

3.1 – PADRÕES DE INSTALAÇÃO E DE MATERIAIS 

 A instalação de unidade de iluminação pública do tipo MS15i, deverá ser composta de luminária integrada, lâmpada 
a vapor de sódio de 150 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a vapor de sódio de 150 Watts, fotocélula, braço 
médio e ferragens, em conformidade com padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação Pública - 
Montagem, em poste de concreto circular, duplo T ou de madeira, e interligado na rede secundária da 
concessionária, com fornecimento dos materiais, mão de obra e documentos técnicos (memorial descritivo, projeto 
executivo e ARTs de projeto e execução; 

 A instalação de unidade de iluminação pública do tipo MS25i, deverá ser composta de luminária integrada, lâmpada 
a vapor de sódio de 250 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a vapor de sódio de 250 Watts, fotocélula, braço 
médio e ferragens, tipo MS25i, em conformidade com padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação Pública 
- Montagem, em poste de concreto circular, duplo T ou de madeira, e interligado na rede secundária da 
concessionária, com fornecimento dos materiais, mão de obra e documentos técnicos (memorial descritivo, projeto 
executivo e ARTs de projeto e execução; 

 A instalação de unidade de iluminação pública do tipo LS25i, deverá ser composta de luminária integrada, lâmpada 
a vapor de sódio de 250 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a vapor de sódio de 250 Watts, fotocélula, braço 
longo e ferragens, em conformidade com padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação Pública - Montagem, 
em poste de concreto circular, duplo T ou de madeira, e interligado na rede secundária da concessionária, com 
fornecimento dos materiais, mão de obra e documentos técnicos (memorial descritivo, projeto executivo e ARTs de 
projeto e execução; 

 Retirada de conjunto de luminária pública e deposição em almoxarifado da PM Bauru, composto de braço, luminária, 
lâmpada, relê e demais ferragens; 
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  Realocação de unidade de iluminação pública padrão CPFL - remoção e reinstalação, tipos diversos em poste da 
distribuidora e interligado na rede secundária da concessionária, com fornecimento dos materiais pela PM Bauru e 
mão de obra, transportes e documentos técnicos (memorial descritivo, projeto executivo e ARTs de projeto e 
execução, por conta da contratada. 

  

4 - LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS. 

A contratada deverá observar e cumprir os dispositivos legais e técnicos a seguir elencados, bem como fornecer as 
documentações atinentes por ocasião da execução dos serviços ou sempre que for solicitada pela fiscalização da PM Bauru. 

 ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

 NBR 5101 - Iluminação Pública  

 NBR 13593/2011 - Reator Ignitor para lâmpada vapor de sódio a alta pressão - Especificação e ensaios.  

 CPFL - GED 3670 - Projeto de Iluminação Pública;  

 CPFL - GED 2583 - Iluminação Pública - Braço Médio e Longo;  

 CPFL - GED 4245 - Iluminação Pública - Luminária Integrada com kit removível (reator, ignitor e capacitor);  

 CPFL - GED 2586 - Iluminação Pública - Lâmpadas Vapor de Sódio a Alta Pressão;  

 CPFL - GED 5151 - Fornecedores de Materiais de Iluminação Pública; 

 CPFL - GED 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação ou intervenção nas redes das 
distribuidoras. 

As normas e padrões estão disponíveis para consulta no site www.cpfl.com.br clicando sobre a Distribuidora CPFL 
Paulista e seguir o caminho: Orientações Técnicas / Publicações Técnicas - link – Normas Técnicas.  

 

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.  

5.1 - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS BIPs (BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) / REALOCAÇÕES E RETIRADAS 

Quando da instalação de BIPs em postes da CPFL, será emitida pelo Seção de Gestão de Iluminação da Secretaria de 
Obras da PMB uma ordem de serviço à CONTRATADA que deverá providenciar no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos o 
projeto e documentação necessária para aprovação junto à CPFL. Após a aprovação do projeto e liberação para execução, a 
CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para execução da obra, devendo comunicar oficialmente a conclusão 
e ligação definitiva do referido BIP.  

Não obstante o prazo para a execução a CONTRATADA deverá informar com antecedência a data específica dos 
serviços bem como a informação diária do local de trabalho, a ser informada através de e-mail endereçado a Seção de 
Gestão de Iluminação, indicado pelos fiscais do contrato. 

Quando houver necessidade de interferências no tráfego para execução dos serviços, a CONTRATADA será 
responsável por providenciar sinalização no local e solicitar a devida autorização do Departamento de Trânsito, eventuais 
custos ocorrerão por conta da CONTRATADA. 

 

5.2 –  DA ORDEM DE SERVIÇO E MEDIÇÕES 

As ordens de serviço deverão contemplar o mínimo de 10 (dez) intervenções podendo ser de instalação, realocação ou 
retirada, versando inclusive sobre localidades diversas dentro do Município. Por outro lado poderão ser exigidos volumes 
maiores que esgotem o total contratado em período de 180 dias, ao que a contratada deverá estar apta com materiais em 
mão de obra. 
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 A medição dos serviços executados levará em conta o número de vezes e o tipo de serviço realizado, de acordo com a 
planilha quantitativa e orçamentária que integrar o contrato e será finalizada no primeiro dia útil de cada mês, abrangendo 
todo o serviço realizado no mês anterior. 

No ato da entrega da medição dos serviços, a fiscalização terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos para conferência e 
liberação dos serviços para emissão da nota fiscal de pagamento. 

Não serão considerados para efeito de medição o cumprimento parcial, assim entendidos, por exemplo, apenas o 
fornecimento de documentos técnicos, fornecimento ou deposição de materiais, ou qualquer outra forma que não se amolde a 
empreitada caracterizada na planilha de serviços. 

 

6 - MATERIAIS E INSTALAÇÕES.  

Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, sendo que a fiscalização terá plenos poderes 
para solicitar, a qualquer momento, ensaios que atestem a qualidade, podendo rejeitar, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE, os materiais que estiverem em desacordo com o especificado em planilha no memorial descritivo ou mesmo 
quando a fiscalização constatar qualquer irregularidade.  

Os materiais a serem empregados para os novos pontos de iluminação pública (BIP) que utilizam os postes da CPFL 
deverão ser obrigatoriamente de fornecedores cadastrados conforme Normas (GED) da CPFL, novos em estado e aparência, 
sem uso.  

Os demais materiais constantes da planilha para utilização em obras não vinculadas à CPFL, deverão ter certificação 
INMETRO e ser conforme especificados, sendo que, caso a CONTRATADA optar por utilizar materiais similares aos 
indicados em planilha, a mesma deverá fornecer uma peça de amostragem para aprovação pelo fiscal da obra antes da 
aquisição de todo o material. O fiscal do contrato terá pleno direito de recusar o material apresentado como similar se o 
mesmo não atender as necessidades da obra, e/ou não possuir todas as características do material indicado em planilha, ou 
seja, durabilidade, grau de proteção, cor, tamanho, material e demais características. Todas as solicitações para análise de 
materiais similares deverão ser protocoladas com antecedência mínima de dez dias da aquisição do material, acompanhada 
de uma amostra para análise. 

 

7 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA). 

ITEM 1.1 – RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIA PÚBLICA E DEPOSIÇÃO EM ALMOXARIFADO DA PM BAURU, 
COMPOSTO DE BRAÇO, LUMINÁRIA, LÂMPADA, RELÊ E DEMAIS FERRAGENS.  

ITEM 1.2 – INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOTADA DE LUMINÁRIA INTEGRADA, LÂMPADA A 
VAPOR DE SÓDIO DE 150 WATTS, REATOR (KIT INTEGRADO) PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 150 WATTS, 
FOTOCÉLULA, BRAÇO MÉDIO E FERRAGENS, TIPO MS15I, EM CONFORMIDADE COM PADRÃO TÉCNICO DA CPFL, 
CITO GED-3446 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MONTAGEM, EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, DUPLO T OU DE 
MADEIRA, E INTERLIGADO NA REDE SECUNDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, 
MÃO DE OBRA E DOCUMENTOS TÉCNICOS (MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO E ARTS DE PROJETO E 
EXECUÇÃO. 

ITEM 1.3 – INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOTADA DE LUMINÁRIA INTEGRADA, LÂMPADA A 
VAPOR DE SÓDIO DE 250 WATTS, REATOR (KIT INTEGRADO) PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 250 WATTS, 
FOTOCÉLULA, BRAÇO MÉDIO E FERRAGENS, TIPO MS25I, EM CONFORMIDADE COM PADRÃO TÉCNICO DA CPFL, 
CITO GED-3446 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MONTAGEM, EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, DUPLO T OU DE 
MADEIRA, E INTERLIGADO NA REDE SECUNDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, 
MÃO DE OBRA E DOCUMENTOS TÉCNICOS (MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO E ARTS DE PROJETO E 
EXECUÇÃO. 

ITEM 1.4 – INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOTADA DE LUMINÁRIA INTEGRADA, LÂMPADA A 
VAPOR DE SÓDIO DE 250 WATTS, REATOR (KIT INTEGRADO) PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 250 WATTS, 
FOTOCÉLULA, BRAÇO LONGO E FERRAGENS, TIPO LS25I, EM CONFORMIDADE COM PADRÃO TÉCNICO DA CPFL, 
CITO GED-3446 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MONTAGEM, EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, DUPLO T OU DE 
MADEIRA, E INTERLIGADO NA REDE SECUNDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, 
MÃO DE OBRA E DOCUMENTOS TÉCNICOS (MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO E ARTS DE PROJETO E 
EXECUÇÃO. 
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 ITEM 1.5 – REALOCAÇÃO DE UNIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CPFL - REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, 
TIPOS DIVERSOS EM POSTE DA DISTRIBUIDORA E INTERLIGADO NA REDE SECUNDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA, 
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA PM BAURU E MÃO DE OBRA, TRANSPORTES E DOCUMENTOS 
TÉCNICOS (MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO E ARTS DE PROJETO E EXECUÇÃO, POR CONTA DA 
CONTRATADA. 

  

8 - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  

Toda documentação necessária para aprovação junto à CPFL será de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
levantamento de campo, projeto, memorial, desenho, fornecimento e recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica), e demais documentos solicitados pela CPFL para aprovação, conforme norma GED-3670. A CONTRATADA deverá 
fornecer à Secretaria de Obras – Seção de Gestão de Iluminação Pública, uma cópia em meio eletrônico dos documentos 
para aprovação. 

 

9 - GARANTIAS TÉCNICAS.  

A CONTRATADA deverá garantir o perfeito funcionamento das instalações e a qualidade dos materiais empregados.  

A CONTRATADA deverá substituir, sem nenhum ônus ao CONTRATANTE, quaisquer equipamentos e/ou materiais que 
apresentarem problemas devido a instalações impróprias e/ou defeitos de fabricação. 

 

10 - NOTAS GERAIS.  

Todas as modificações, especificações e outras informações sobre os serviços só poderão ser feitas através de ata de 
reunião.  

Todo material retirado de instalações existentes a serem desativadas deverão ser entregues em local determinado pelo 
fiscal do contrato.  

Por ocasião da licitação a empresa proponente deverá apresentar o responsável técnico da área de Engenharia Elétrica 
/ Eletrotécnica, com acervo técnico que comprove a atuação no seguimento iluminação pública bem como a empresa deverá 
comprovar sua espertize mediante acervo técnico que comprove ter desempenhado a empreitada de fornecimento de 
materiais e mão de obra em serviços implantação de iluminação pública junto a concessionária de energia/rede pública de 
iluminação. 

Fim do certame licitatório e assinado o contrato a contratada terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para 
apresentar a sua equipe à Seção de Gestão de Iluminação Pública. 

Todos os materiais a serem efetivamente utilizados na obra deverão estar de acordo com a descrição técnica e marca 
constantes da proposta vencedora, ser novos, em estado e aparência, sem uso, conter indicação de fabricante e modelo, bem 
como deverão ser submetidos à inspeção de tais condições antes da efetiva instalação, podendo ser rejeitado pela PMB caso 
não atenda quaisquer dos requisitos. 

 

 
José Rodrigo de Oliveira 
Engº Eletricista – Secretaria Municipal de Obras 
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 Anexo II 

MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Em Papel Timbrado da Licitante) 

(Local e Data) 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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

Bauru - SP 

 

Tomada de Preços n.º _____/2019 

 

 

 

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 

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

___________________________________________ 

assinatura do representante legal 
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 Anexo III 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 

PROCESSO N.º 65.996/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXPANSÃO 
DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BAURU, 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 pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. Ricardo Zanini 
Olivatto por força dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1.986 e  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 
_____/2019 da Tomada de Preços n.º _____/2019, que faz parte integrante do Processo n.º 65.996/2018 bem como as 
seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

1.1.  Constitui objeto do presente a Contratação de empresa especializada no ramo de obras de engenharia elétrica – 
iluminação pública (ip) para o fornecimento de materiais, mão-de-obra, acompanhamento/responsabilidade técnica, transporte 
de materiais e tudo o mais que se fizer necessário para a realização de serviços de instalação, remoção e melhorias de 
iluminação pública na cidade de Bauru, em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria 
Municipal de Obras – Termo de Referência – Anexo I do Edital nº _____/2019, sendo:   

 1.1.1. Execução de instalação/remoção de bicos de luz e seus acessórios, nos padrões da distribuidora local – 
CPFL, com a conexão à rede da distribuidora, a serem entregues em pleno funcionamento, ao qual fica condicionada a 
medição/recebimento por parte do Município; 

1.1.2. os serviços serão executadas em diversas localidades dentro dos limites do CONTRATANTE, cujos locais 
específicos serão apontados em ordem de serviço emitido pela Seção de Gestão de Iluminação Pública da Secretaria de 
Obras. 

1.2. O Contrato terá vigência pelo prazo de 16 (dezesseis) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso 
haja interesse entre as partes, de acordo com o art. 57, da lei federal 8.666/93. 

 

Cláusula Segunda: PRAZO E EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1. Os serviços serão determinados através de Ordem de Serviço, que será emitida pela Secretaria Municipal de Obras, após 
a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Municipio, com veiculação as terças-feiras, quintas-feiras e sábados, 
sendo de inteira responsabilidade do licitante vencedor acompanhar as publicações; 

 2.1.1.  Após o recebimento da Ordem de Serviço a CONTRATADA, deverá iniciar os serviços em até 3 (três) dias úteis, 
sob pena de não o fazendo, serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

 2.1.2.  As ordens de serviço deverão contemplar o mínimo de 10 (dez) intervenções podendo ser de instalação, 
realocação ou retirada, versando inclusive sobre localidades diversas dentro do Município. 
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 2.2. IMPLANTAÇÃO DE NOVOS BIPs (BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) / REALOCAÇÕES E RETIRADAS (ITEM 5.1 
DO TERMO DE REFERÊNCIA): 

2.2.1. Quando da instalação de BIPs em postes da CPFL, será emitida pelo Seção de Gestão de Iluminação da Secretaria 
de Obras da PMB uma ordem de serviço à CONTRATADA que deverá providenciar no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos o projeto e documentação necessária para aprovação junto à CPFL. 

2.2.2.  Após a aprovação do projeto e liberação para execução, a CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos 
para execução da obra, devendo comunicar oficialmente a conclusão e ligação definitiva do referido BIP.  

2.2.3. Não obstante o prazo para a execução a CONTRATADA deverá informar com antecedência a data específica dos 
serviços bem como a informação diária do local de trabalho, a ser informada através de e-mail endereçado a Seção de 
Gestão de Iluminação, indicado pelos fiscais do contrato. 

2.2.4. Quando houver necessidade de interferências no tráfego para execução dos serviços, a CONTRATADA será 
responsável por providenciar sinalização no local e solicitar a devida autorização do Departamento de Trânsito, eventuais 
custos ocorrerão por conta da CONTRATADA. 

2.3. O objeto, melhor descrito no item 3 do termo de referência, compreende a execução de instalação/remoção de bicos de 
luz e seus acessórios, nos padrões da distribuidora local – CPFL, com a conexão à rede da distribuidora, a serem entregues 
em pleno funcionamento, ao qual fica condicionada a medição/recebimento por parte do Município. 

2.3.1. Os serviços  serão executados em diversas localidades dentro dos limites do Município de Bauru, cujos locais 
específicos serão apontados em ordem de serviço emitido pela Seção de Gestão de Iluminação Pública da Secretaria de 
Obras. 

2.3.1.1. Os serviços e quantitativos estão descritos no quadro constante no item 3 (três) do termo de referência. 

2.3.2. Os padrões a serem instalados serão os seguintes: 

 Braço médio do tipo MS15i; 

 Braço médio do tipo MS25i; 

 Braço longo do tipo LS25i; 

 Retirada de materiais e realocações. 

2.3.2.1. Os padrões de instalação e de materiais deverão seguir o determinado no item 3.1 do termo de referência. 

2.4. A CONTRATADA deverá observar e cumprir os dispositivos legais e técnicos, bem como fornecer as documentações 
atinentes por ocasião da execução dos serviços ou sempre que for solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE, em 
cumprimento ao item 4 do termo de referência. 

2.5. Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços da presente licitação, a CONTRATADA será obrigada a 
readequar os serviços prestados, sob pena de sujeitar-se não apenas à aplicação das multas e demais penalidades previstas 
no instrumento convocatório, mas também às sanções contratuais do Código de Defesa do Consumidor e demais legislações 
aplicáveis à espécie. 

2.6. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazê-los no prazo de até 2 (dois) dias, 
contados da notificação por escrito. 

2.7. O objeto desta tomada de preço será fiscalizado pelo CONTRATANTE através de Fiscal e Gestor do Contrato indicados 
no subitem 2.7.1.2 do contrato, e se houver alguma irregularidade, o Gestor será informado por escrito do ocorrido, sendo que 
este instaurará procedimento de aplicação de penalidade, observando-se os princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa. 

 2.7.1 O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do Contrato a Secretaria Municipal de Obras, que 
terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento deste Contrato. 
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 2.7.2. O Município de Bauru designa ainda, como Gestor do Contrato o Sr. José Rodrigo de Oliveira, engenheiro 
eletricista, CPF 279.039.458-07 e como Fiscal o Sr. Evandro da Silva Pinto, eletricista instalador, CPF 17.250.998-42, 
servidores vinculados a Secretaria Municipal de Obras. 

2.7.3. O gestor e fiscal do Contrato por parte do CONTRATANTE, terão as atribuições previstas no art. 67 da Lei 
Federal 8.666/93. 

2.8. Até o final de cada mês a fiscalização verificará os serviços executados e, caso estejam corretos, emitirá termo provisório 
de aceite dos serviços. Caso haja algum problema o termo não será emitido e a CONTRATADA deverá fazer as devidas 
adequações para que o termo seja emitido. 

2.9. Para fins de medição, será adotada os procedimentos constantes na cláusula III deste contrato.  

2.10. A medição mensal dos serviços deverá ser apresentada pela CONTRATADA e encaminhada à fiscalização até o dia 5 
(cinco) do mês subsequente da realização do serviço. 

2.11. A fiscalização do Município, fará a análise da medição mensal e estando de acordo, encaminhará a CONTRATADA, 
para a emissão da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 

 

Cláusula Terceira: DA MEDIÇÃO 

3.1. As medições serão efetuadas mensais pela Secretaria Municipal de Obras, sendo apurado o serviço executado no 
período.  

 3.1.1. A medição dos serviços executados levará em conta o número de vezes e o tipo de serviço realizado, de 
acordo com a planilha quantitativa e orçamentária que integrar o contrato e será finalizada no primeiro dia útil de cada mês, 
abrangendo todo o serviço realizado no mês anterior. 

 3.1.2. No ato da entrega da medição dos serviços, a fiscalização terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos para 
conferência e liberação dos serviços para emissão da nota fiscal de pagamento. 

 3.1.3 Não será considerado para efeito de medição o cumprimento parcial, assim entendido, por exemplo, apenas o 
fornecimento de documentos técnicos, fornecimento ou deposição de materiais, ou qualquer outra forma que não se amolde a 
empreitada caracterizada na planilha de serviços.  

 

Cláusula Terceira: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

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

a) Se disser respeito a 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 do Contratante, no 
prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, 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 CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado 
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Cláusula Quarta: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO 

4.1 O pagamento será efetuado de acordo com as medições aprovadas e serviços executados até o 30º (trigésimo) dia 
corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal 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 Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiros por parte do CONTRATANTE, a realização dos 
serviços poderá vir a ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem que isso represente quebra de 
contrato a ensejar rompimento de avença e ou justificar pagamento de multa 

 4.2.1. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE 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 federal 8.666/93).   

4.3. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levadas 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. 

4.5.  As Notas Fiscais deverão conter o número do contrato, a modalidade licitatória e o número da licitação. 

 4.5.1.  A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente estar acompanhada dos seguintes documentos: 

  4.5.1.1 Cópia dos holerites, comprovantes de pagamentos de salários, guia de FGTS (GPIP), INSS (GPS) 
de cada empregado constante da execução dos serviços, correspondente ao mês da nota fiscal atual ou fatura vencida, na 
forma do art. 31, §§ 3º e 4º da Lei 8.212/91; 

4.5.1.2. No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o 
Município efetuará a notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de aplicação de penalidades, 
estando sujeita a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 78, I c/c art. 79 da Lei Federal 8.666/93 e da denúncia da 
situação ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego para as providências pertinentes.  

  4.5.1.3.  Também no corpo da Nota Fiscal, deverá a CONTRATADA, destacar as seguintes retenções: 
ISSQN, INSS e IRPJ, quando essas forem obrigatórias. Em caso negativo, a CONTRATADA deverá apresentar declaração 
formal de que é beneficiária de tal(is) isenção(ões). 

4.6. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à execução do presente Contrato, cabendo o 
CONTRATANTE exclusivamente o pagamento da importância contratada. 

4.7. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiros. 

 

Cláusula Quinta: VALOR DO CONTRATO  

5.1.  O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto da Cláusula Primeira a importância de R$ ................. (...), 
que será suportado pela  dotação orçamentária ficha nº 443, elemento 39, sub-elemento 43, Centro de Custo 137, Fonte de 
Recurso 01, Vínculo 01, Destinação de Recursos 110.000, Aplicação de Recursos 110.000, Área de Atuação 110.000 – 
Secretaria Municipal de Obras.  

Cláusula Sexta: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1.  A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 § 1º da Lei 
Federal n º 8666/93. 

6.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 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. 
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 6.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente o CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade à fiscalização ou acompanhamento 
pelo órgão interessado. 

6.4. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas 
no certame licitatório. 

6.5.  Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 
previdenciários, ficais e comerciais resultantes da execução do presente contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

Cláusula Sétima: DA GARANTIA 

7.1 A CONTRATADA, na data da assinatura do contrato, prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 
nas modalidades previstas no art. 56, § 1º, I à III e §§ 2º e 4º da Lei Federal 8.666/93, tendo sua validade até a data da 
conclusão de todos os serviços;  

 7.1.1  Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela CONTRATADA, esta deverá cobrir todo o 
prazo de vigência do contrato, acrescido de 60 (sessenta) dias; 

  7.1.2 A Caução inicial e os reforços poderão ser feitos nos termos do Artigo 57 da Lei Federal 8666/93. 

  7.1.3 A garantia escolhida pela CONTRATADA deverá ser complementada sempre que houver defasagem em 
relação ao valor inicial. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, a 
garantia deverá ser renovada, mantendo-se os mesmos percentuais sobre o valor do contrato, atualizado e cobrindo-se o 
prazo prorrogado acrescido de mais 60 (sessenta) dias. 

  7.1.4 A garantia depositada poderá, a critério do CONTRATANTE, ser utilizada para cobrir eventuais multas ou não 
cumprimento de obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA. 

  7.1.5 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a garantia deverá ser reconstituída imediatamente pela 
CONTRATADA, de forma a manter o valor compatível com o valor da contratação. 

 7.1.6 A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída até 10 (dez) dias consecutivos após o 
cumprimento fiel e correto dos termos contratuais; 

 7.1.7 No caso de caução em dinheiro, a garantia será restituída, mediante requerimento da licitante vencedora, após 
o cumprimento fiel e correto dos termos contratuais, corrigida monetariamente pelo I.P.C.A/I.B.G.E ou outro índice de 
correção oficial do Municipio, que venha a substituí-lo. 

 

Cláusula Oitava: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

8.1.  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: 

 8.1.1. Advertência; 

 8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no item 8.1; 

 8.1.3. 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; 

8.1.4. 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. 

8.2.  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. 
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 Cláusula Nona: DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1.  O presente contrato está vinculado ao Edital nº 236/2019, de acordo com o art. 55, inc. XI, da Lei Federal nº 
8666/93, ao Termo de Referência – Anexo I e à proposta da CONTRATADA. 

9.2. Não poderá a CONTRATADA, ceder ou transferir o Contrato, no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar o 
mesmo para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

9.3. 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 Décima: RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

10.1. O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 
judicial, rescindir a avença ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80 da Lei Federal  nº 8666/93, estando assegurados, em 
quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.  

10.2. Em caso de rescisão contratual pelos motivos dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8666/93, a CONTRATADA perderá 
em favor do CONTRATANTE a garantia a que se refere à Cláusula Sétima deste contrato, sendo exigida ainda a 
complementação referente a multa de  10% (dez por cento) do valor do contrato, nos termos da Cláusula Oitava. 

 

Cláusula Décima Primeira: DO FORO 

11.1. 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. 

12.2.  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 2019. 

 

R i c a rd o  Z a n i n i  O l i v a t t o  

S e c r e t á r i o  M u n i c i p a l  d e  O b r a s  

 

 

C O N T R A T A D A  

T e s t e m u n h a s:  

N o m e :       N o m e :  

R G :       R G :  

A s s i n a t u r a :       A s s i n a t u r a :  
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 ANEXO IV 

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

 

REF.: Tomada de Preços n.º _____/2019 

 

 

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.  

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

___________________________________________ 

assinatura do representante legal 
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 ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Tomada de Preços nº 01/2019 – Processo nº 65.996/2018 

Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras 

(Nome, endereço, CNPJ, inscrição estadual da empresa e e-mail) 

================================================================================= 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA – ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (IP) PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, ACOMPANHAMENTO/RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA, TRANSPORTE DE MATERIAIS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE BAURU, EM 
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN QTDD V.UNITÁRIO V. TOTAL 

1 

Retirada de conjunto de luminária pública e 
deposição em almoxarifado da PM Bauru, composto 
de braço, luminária, lâmpada, relê e demais 
ferragens. 

Unid 200 

  

2 

Instalação de unidade de iluminação pública dotada 
de luminária integrada, lâmpada a vapor de sódio de 
150 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a 
vapor de sódio de 150 Watts, fotocélula, braço médio 
e ferragens, tipo MS15i, em conformidade com 
padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação 
Pública - Montagem, em poste de concreto circular, 
duplo T ou de madeira, e interligado na rede 
secundária da concessionária, com fornecimento dos 
materiais, mão de obra e documentos técnicos 
(memorial descritivo, projeto executivo e ARTs de 
projeto e execução. 

Unid 600 

  

3 

Instalação de unidade de iluminação pública dotada 
de luminária integrada, lâmpada a vapor de sódio de 
250 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a 
vapor de sódio de 250 Watts, fotocélula, braço médio 
e ferragens, tipo MS25i, em conformidade com 
padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação 
Pública - Montagem, em poste de concreto circular, 
duplo T ou de madeira, e interligado na rede 
secundária da concessionária, com fornecimento dos 
materiais, mão de obra e documentos técnicos 
(memorial descritivo, projeto executivo e ARTs de 
projeto e execução. 

Unid 50 
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4 

Instalação de unidade de iluminação pública dotada 
de luminária integrada, lâmpada a vapor de sódio de 
250 Watts, reator (kit integrado) para lâmpada a 
vapor de sódio de 250 Watts, fotocélula, braço longo 
e ferragens, tipo LS25i, em conformidade com 
padrão técnico da CPFL, cito GED-3446 - Iluminação 
Pública - Montagem, em poste de concreto circular, 
duplo T ou de madeira, e interligado na rede 
secundária da concessionária, com fornecimento dos 
materiais, mão de obra e documentos técnicos 
(memorial descritivo, projeto executivo e ARTs de 
projeto e execução. 

Unid 150 

  

5 

Realocação de unidade de iluminação pública 
padrão CPFL - remoção e reinstalação, tipos 
diversos em poste da distribuidora e interligado na 
rede secundária da concessionária, com 
fornecimento dos materiais pela PM Bauru e mão de 
obra, transportes e documentos técnicos (memorial 
descritivo, projeto executivo e ARTs de projeto e 
execução, por conta da contratada. 

Unid 50 

  

 VALOR GLOBAL  

 

PRAZO DE EXECUÇÃO:________________________(conforme cláusula 2 do edital) 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:_________________(conforme cláusula 6.  do edital) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ___________(conforme cláusula 9, item 9.3.4 do edital) 

BANCO:_______AGÊNCIA:___________CONTA:____________ 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:____________________ 

 

 

____________de ______________ de____________ 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA/CARIMBO  E  CNPJ   OU CPF 

 

NA ENTREGA DESTA PROPOSTA O FORNECEDOR ESTA CONCORDANDO COM AS NORMAS CONTIDAS NO EDITAL 
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 ANEXO VI 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
MUNICÍPIO DE BAURU 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
 
CONTRATADA:  
 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  
 
OBJETO:  
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
 
1. Estamos CIENTES de que: 

 
a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2.011 do TCESP; 
 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 
de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, peticionando no processo. 
 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber. 
 
 Bauru, 2.019 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: _____________________________RG: _________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional: ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone: ________________________________________________________ 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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 Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
PELO CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:    RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional 
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
 
 
 
PELA CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:_________________________________________________________ 
CPF: _____________________________ RG: _________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional: _______________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s): _____________________________________________ 
 
 
CONTRATANTE 
 
 
 

CONTRATANTE 
 

 
CONTRATADA 
 
 
 

NOME 
EMPRESA 

EMAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EDITAL 236/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 – SERVIÇO DE EXPANSÃO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BAURU 

 

34 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

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

 

 ANEXO VII 

 

 

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

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

 

 A N E X O  V I I I  

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO 
OU COMPLEMENTAR 

 
 
 
 
MUNICÍPIO DE BAURU 
 
 
ORGÃO OU ENTIDADE:  
 
CONTRATANTE:  
 
CONTRATADA: 
 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  
 
OBJETO:  
 
 
NOME:  
CARGO:  
RG Nº:  
CPF:  
DATA DE NASCIMENTO:  
ENDEREÇO RESIDENCIAL:  
CEP:  
ENDEREÇO COMERCIAL:  
E-MAIL PROFISSIONAL:  
E-MAIL PESSOAL 
TELEFONE:  
CELULAR:  
PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 
 
 
(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 
mandato ou cargo 
 
 

1. RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCE/SP 

 
 
NOME: FÁBIO RIBAS DOS SANTOS 
CARGO: CONTROLADOR GERAL 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras nº 1-59 
TELEFONE E FAX: (14) 3235-1264 
E-MAIL: fabiorsantos@bauru.sp.gov.br 

 

mailto:fabiorsantos@bauru.sp.gov.br

