
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

  

____________________________________________________________________________________________________1 
PROCESSO Nº 26.827/2014 – EDITAL Nº 464/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2015  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EMEF SANTA MARIA 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 464/15 

 

PROCESSO N.º 26.827/14 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/15 

 

O Município de Bauru, através da Secretaria Municipal da Educação, torna público, a quem interessar possa que a 
Comissão Permanente de Licitações fará realizar licitação pública, na modalidade de Concorrência Pública - 
Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, as 
alterações introduzidas pelas Leis Federais n.º 8.883/94, 9.854/99, e demais legislações pertinentes objetivando 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF SANTA MARIA SITUADA À RUA 
PRESIDENTE KENNEDY, 19-19 – VL. CARDIA – CEP 17013-221, em conformidade com as especificações e 
normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

 

Para ser admitida a presente Concorrência, na condição de Licitante, deverá o interessado entregar na Divisão de 
Compras e Licitações, localizada na Rua Rio Branco,18-5 - Vl. América, CEP: 17.014-037, Bauru/SP, até às 
12h do dia 31/05/2016, os envelopes a que se refere o item VIII do Edital.  

 

A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 14h do dia 
31/05/2016, no Núcleo de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação Municipal – NAPEM, localizado na 
Av. Duque de Caxias 11-38 1º Andar Sala 01 Vila Altinópolis, CEP: 17.012-151. 

 

O edital de licitação e seus anexos poderão ser solicitados por e-mail à Divisão de Compras e Licitações da 
Secretaria da Educação, até o dia 30/05/2016, a partir da primeira publicação do presente.  
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EDITAL N.º 464/15 

PROCESSO N.º 26.827/14 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 019/15 

 

PREÂMBULO 

 

O Município de Bauru, através da Secretaria Municipal da Educação, por sua Divisão de Compras e Licitações, 

torna público, a quem interessar possa que a Comissão Permanente de Licitação fará realizar licitação pública, na 

modalidade de Concorrência Pública - Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço global, 

regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, as alterações introduzidas pelas Leis Federais n.º 8.883/94, 9.854/99, e 

demais legislações pertinentes objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA SERVIÇOS 

DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF 

SANTA MARIA SITUADA À RUA PRESIDENTE KENNEDY, 19-19 – VL. CARDIA – CEP 17013-221, em 

conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

 

Para ser admitida a presente Concorrência, na condição de Licitante, deverá o interessado entregar na Divisão de 

Compras e Licitações, localizada na Rua Rio Branco,18-5 - Vl. América, CEP: 17.014-037, Bauru/SP, até às 

12h do dia 31/05/2016, os envelopes a que se refere o item VIII do Edital.  

 

A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 14h do dia 

31/05/2016, no Núcleo de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação Municipal – NAPEM, localizado na 

Av. Duque de Caxias 11-38 1º Andar Sala 01 Vila Altinópolis, CEP: 17.012-151. 

 

O edital de licitação e seus anexos poderão ser solicitados por e-mail à Divisão de Compras e Licitações da 
Secretaria da Educação, até o dia 30/05/2016, a partir da primeira publicação do presente. 
  

Todas as publicações referentes a este procedimento licitatório, bem como suas instruções suplementares, para 

efeitos legais serão disponibilizadas no Diário Oficial de Bauru e estarão disponíveis no portal: www.bauru.sp.gov.br. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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CLÁUSULA I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

1.1.  A presente Concorrência Pública tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA 
PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF SANTA MARIA SITUADA À RUA PRESIDENTE KENNEDY, 19-19 
– VL. CARDIA – CEP 17013-221, em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela 
Secretaria Municipal do Planejamento. 

1.2.  O projeto arquitetônico básico, levantamento planialtimétrico e relatório de sondagem do terreno, Termo 
de Referência e outras especificações, como o orçamento estimado em planilha para os custos do 
projeto, estão presentes ao edital os ANEXOS DE I à VI. 

 

CLÁUSULA II – DO PRAZO E EXECUÇÃO  

2.1. Após a assinatura do contrato o município expedirá a autorização (Ordem de Serviço) para início da 
execução dos serviços por parte da licitante vencedora, com início da pesquisa de campo com vistorias, 
levantamentos, medições, análises e também com a elaboração dos projetos complementares. 

2.1.1 A emissão da Ordem de Serviço será dada pela Secretaria Municipal do Planejamento. 

2.2. O prazo para início das pesquisas, vistorias, levantamentos, medições, análise técnica, relatórios, estudos 
preliminares e ante projeto e apresentação das Análises e Laudos será de 30 (trinta) dias corridos, a 
partir da expedição da ordem de serviço. (PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO EXPEDIDA PELA SEPLAN 
APÓS A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO). 

2.3. O prazo para elaboração dos projetos técnicos executivos complementares com sua entrega definitiva em 
60 (sessenta) dias corridos após a emissão da ordem de serviço. (SEGUNDA ORDEM DE SERVIÇO 
EXPEDIDA PELA SEPLAN APÓS A FINALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA – ITEM 2.2). 

 2.3.1 Os projetos deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e conforme este termo de 
referência e diretrizes. Os projetos técnicos deverão ser entregues conferidos, compatibilizados, 
corrigidos e revisados pela licitante vencedora. Todos os projetos técnicos executivos necessários à 
execução da obra deverão ser entregues em 02(duas) cópias impressas em papel sulfite 
(impressas/plotadas) em pranchas padrão DEPLAN – Departamento de Planejamento da SEPLAN – 
Secretaria Municipal de Planejamento e assinadas pelo calculista. Os arquivos digitais (mídia CD com 
extensão .pdf e em AutoCad .dwg) e respectivas ARTs deverão ser entregues ao DEPLAN.   

2.3.2. Padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas e 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 
18,5 cm. 

2.3.3. Os projetos técnicos executivos complementares a serem elaborados estão previstos no Termo de 
Referência: 

a) Projeto Executivo Estrutural em concreto armado (Reforços, Fundações e Estrutura); 

b) Projeto Executivo de Instalações Elétricas (Entrada de Energia, Instalações Elétricas, redes de Lógica, 
Telefonia e Alarmes); 

c) Projeto Executivo de Instalação Hidráulico-Sanitárias (Água Fria, Água quente, Esgotos e Aguas 
Pluviais); 

d) Projeto Executivo de Instalações de Gás/GLP; 

e) Projeto Executivo da Estrutura Metálica das Coberturas e Reforços em estrutura metálica; 

f) Projeto Executivo do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA; 

g) Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio; 

2.4. Todos os projetos deverão ser constituídos de pranchas, orçamento estimado em planilha de quantitativos e 
preços unitários, cronograma físico-financeiro, memorial técnico específico, conforme definidos no Termo 
de Referência. 

2.5. Os projetos contratados deverão ser entregues à SEPLAN com aprovação dos órgãos competentes. 

2.6 O Município de Bauru terá o direito de exercer ampla FISCALIZAÇÃO sobre os serviços previstos no 
Contrato, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e preposto devidamente credenciado, 
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não importando a ação ou omissão dessa Fiscalização em redução ou supressão das responsabilidades 
da licitante vencedora por quaisquer eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com tais serviços. 

 

CLÁUSULA III - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado caso haja interesse de ambas as partes. 

 

CLÁUSULA IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. A despesa estimada de R$ 131.262,81 (incluso BDI) onerará os recursos orçamentários, reservados na 
funcional programática nº Ficha 119 da Secretaria Municipal de Educação. 

 

CLÁUSULA V - DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Encontra-se impedido de participar do presente certame o interessado que: 

5.1.1. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Administração, em virtude de penalidade recebida de qualquer órgão, entidades ou 
unidades administrativas dos governos federal, estadual, ou municipal. 

5.1.2. Tenham sido declarados inidôneos, por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal, para 
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 após 
decorrido o prazo da sanção de que trata o inciso anterior. 

5.1.3. Esteja sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em processo de Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial. 

5.1.4. Tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal; 

5.1.5. Funcione sob-regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com 
subcontratação ou formas assemelhadas; 

5.1.6. Isoladamente em Consórcio, é responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 
empresa da qual o 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; 

5.1.7. Seja Servidor, Dirigente de Órgão ou Entidade contratante ou responsável pela licitação. 

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

 

CLÁUSULA VI - DA VISITA TÉCNICA 

6.1.  A Visita Técnica é OBRIGATÓRIA, e deverá ser realizada nos dias úteis, das 09h às 11h e das 15h às 
17h, com prévio agendamento na Secretaria Municipal de Planejamento, sito a Avenida Dr. Nuno de 
Assis, 14-60 – 1º andar, por intermédio de Profissionais (Arquitetos e/ou Engenheiros Civis) do 
Departamento de Planejamento - Telefone 0xx14-3235-1134. Deverá ser agendada a partir da 
publicação do presente edital e realizada até dia 27/05/2016. 

 

CLÁUSULA VII - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

7.1.  Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividades pertinentes ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste 
Edital e que satisfaçam as seguintes exigências: 

a)  Ter previsto no objeto ou objetivo social, atividade pertinente com O DO OBJETO DA LICITAÇÃO desta 
licitação. 

b)  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.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

  

____________________________________________________________________________________________________6 
PROCESSO Nº 26.827/2014 – EDITAL Nº 464/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2015  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EMEF SANTA MARIA 

 

 

7.2. Todos os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

7.2.1.  CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93) 

 

a) Certificado de Registro Comercial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG. 

b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, devidamente 
arquivado no Registro Empresarial, em se tratando de Sociedades Empresárias; no caso de 
Sociedade por Ações, acompanhado da ata arquivada da assembleia da última eleição dos 
administradores e no caso de Sociedades Simples, acompanhado de alterações e prova dos 
administradores em exercício. Deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 10.406/2002 (Código 
Civil) e, em se tratando de ME ou EPP, também deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 
123/06; 

c) Decreto de Autorização, ato de registro ou autorização de funcionamento de órgão competente, em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira. 

 

7.2.2.  REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal n.º 8.666/93): 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Negativa de Débitos, relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União CND 
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos, relativos a Créditos Tributários Federais e a 
Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Mobiliário, 
expedida pela Fazenda Municipal; 

e) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos Negativos (CNDT). 

g) Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que 
apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o 
disposto do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 
147/2014. 

g1) Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito, de certidão negativa, conforme o art. 43, § 1º da Lei Complementar 
123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014; 

g2)  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 
8.666/93, sendo facultada a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
da classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação; 

h) Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão 
emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 
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7.2.3.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal n.º 8.666/93) 

   

a) Certidão de Registro da empresa, constando o(s) responsável(eis) técnico(s) no CREA ou CAU; 

b) Para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa será necessária a 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 para a execução 
do objeto licitado, nos termos da Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
comprovando elaboração de projetos executivos de no mínimo 50% do objeto/serviço similar; 

c) Para comprovação da capacidade técnico-profissional do Responsável, será necessária a 
apresentação da Certidão de Acervo Técnico (CAT) do CREA/CAU do(s) responsável(eis) 
técnico(s) comprovando o desempenho de atividade pertinente, compatível  e similar em 
características, considerando-se como parcela de maior relevância o projeto executivo 
estrutural, nos termos da Súmula nº 23 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

d) 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. 

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

f) Atestado de visita técnica. 

 

7.2.4.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA (art. 31 da Lei Federal n.º 8.666/93) 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios; 

b) Somente serão habilitadas as licitantes que obtiverem solvência (S) igual ou maior a 01 (um), o qual 
será obtido com base nos dados constantes no balanço apresentado através da seguinte fórmula:  

 S = Ativo Total : (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). 

c) Fica isento da letra “a” e “b” a empresa optante do sistema simples, sendo que neste caso a 
empresa deverá apresentar a DEFIS - Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, 
referente ao último exercício, acompanhada da Declaração do Contador ou consulta do site da 
Receita Federal que é optante pelo sistema simples. 

d) Certidões negativas de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo máximo de 90(noventa) dias a contar da 
expedição. 

d.1.) No caso do prazo de expedição da certidão negativa de falência, concordata, recuperação 
judicial e extrajudicial contida no Certificado de Registro Cadastral ser superior à 
90(noventa) dias deverá ser apresentado nova certidão com prazo igual ou inferior a 
90(noventa) dias, sob pena de inabilitação. 

7.3.  Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão 
emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 
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7.4 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 
oficial idôneo. 

7.5.  Substituição de documentos: 

7.5.1. Fica isento da apresentação das documentações relacionadas nos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.4., o licitante 
que apresentar o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C., emitido pela Prefeitura Municipal de 
Bauru, com atualização dos documentos constantes no cadastro na data de abertura do envelope 
documentação, dando conta da obediência das exigências do art. 27, c/c art. 37 da Lei Federal 
8.666/93, excluindo os documentos dos itens 7.2.3. 

7.6.  Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, 
todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o contrato será celebrado e executado 
com a sede que apresentou a documentação; 

7.6.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos 
(referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica). 

7.7.  OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando 
que não possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do Município de 
Bauru, conforme determina o art. 1º, § 1º da Lei Municipal n. º 5.305 de 28 de novembro de 2.005 se for o 
caso; ou seja , empresa não sediada em Bauru e que se enquadra nas hipóteses descritas (Anexo 
IX). Caso contrário deverá ser apresentada à Certidão constante da alínea “e” do subitem 7.2.2, emitida 
pela Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

c) 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 X); 

d) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na 
Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1.999 (ANEXO VIII). 

 

CLÁUSULA VIII – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

8.1.  Para participar da presente Concorrência na condição de licitante, deverá o interessado entregar, no dia, 
local e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, os envelopes com a documentação e proposta 
comercial, na forma que segue: 

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

8.2.1.  A documentação para habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, 
rubricado no fecho, contendo em destaque a palavra “DOCUMENTAÇÃO” e com a identificação da 
empresa, a menção ao número da presente licitação e do respectivo processo, e conterá as 
documentações exigidas na CLÁUSULA VII, que será aceita 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. 

8.3.  Envelope n. º 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”. 

8.3.1.  A proposta comercial deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, rubricado no 
fecho, contendo em destaque a palavra “PROPOSTA”, com a identificação da empresa, a menção ao 
número da presente licitação e do processo. 

8.3.2. Deverá ainda, ser apresentada em uma via única em impresso próprio, contendo o número da 
Concorrência Pública, o CNPJ, endereço, nome da empresa, digitada, sem rasuras, emendas, 
entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada por pessoa com poderes para tanto. 
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8.3.3  Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra prestação do serviço e ainda não 
serão levados em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólico, irrisórios ou de valor 
zero ou incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não estabeleça limites mínimos para os mesmos. 

8.3.4.  Deverá conter ainda: 

a) A planilha de orçamento, com colunas referentes a quantidades ofertadas, preço unitário de cada 
item, expresso em moeda corrente nacional, e os encargos sociais, previdenciários e tributários; 
despesas com materiais, e serviços, de mão de obra, equipamentos normais e especiais, 
transportes, seguro, quaisquer outros custos e demais ônus diretos ou indiretos, necessários à 
execução do objeto licitado. Não serão admitidas despesas adicionais em separado, a planilha 
deverá ser preenchida de acordo com o ANEXO VI do edital; 

b) Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da data de 
abertura do envelope número 02 “proposta”.  Caso não conste na proposta, este será o prazo 
considerado; 

c) Dados da conta bancária: banco, agência e conta corrente da licitante. 

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

e) Data e assinatura do Representante Legal da proponente. 

f) Número do Processo, Edital e da Concorrência. 

g) Os preços cotados devem se referir à remuneração a ser paga pela Prefeitura Municipal de Bauru à 
licitante vencedora pela execução dos serviços, devendo estar considerado: 

 g.1. Fornecimento da mão de obra, incluindo salários, encargos previdenciários sociais, 
trabalhistas e securitários, custos indiretos, benefícios e tributos, além de custos de diárias e 
eventuais estadias, alimentação, taxas e demais despesas pessoais; 

 g.2. Fornecimento de veículos e custo de quilômetro rodado para deslocamentos e eventuais 
viagens, incluindo os custos de depreciação, manutenção e operação; 

g.3. Fornecimentos de equipamentos e materiais diversos cujo emprego seja necessário à 
execução dos serviços, incluindo computadores, aparelhos de comunicação, seus consumos, 
cópias, imóveis, móveis, artigos de consumo, energia elétrica, água, limpeza, etc; 

g.4. Confecção de relatórios, administração geral, suporte técnico e administrativo, bem como 
quaisquer reservas ou provisões para margens de contribuição ou lucro;  

g.5. Taxas e emolumentos relativos às aprovações do projeto nos Órgãos competentes. 

h) Para a elaboração da proposta deverão ser observadas todas as especificações e condições 
constantes neste edital e seus anexos. 

i) Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os serviços estas estarão sujeitas às 
penalidades constantes no item 14 deste edital. 

j) A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

k) A empresa licitante deverá prestar os serviços dentro das especificações constantes dos Anexos I 
ao VI deste Edital. 

l) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, ressalvadas as hipóteses do art. 65, da Lei 
Federal nº 8.666/93 aplicáveis ao presente caso. 

m) Declaração do proponente com a indicação dos dados do preposto. 

n) Condições de pagamento. 

o) Prazo de Execução. 
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VIX - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1.  Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA E CREDENCIAL: 

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

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

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

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

 

CLÁUSULA X - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

10.1. A presente Concorrência será processada e julgada de acordo com procedimento estabelecido pelo art. 43 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.1.1. Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO: 

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

10.1.1.2.  Os documentos contidos nos envelopes n. º 01 DOCUMENTAÇÃO serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelos proponentes ou seus representantes 
credenciados; 

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

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

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

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

10.1.1.7.  A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria da Educação ou Autoridade Superior 
reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em parte ou rejeitar todas as 
propostas, sem que caiba aos participantes, direito a qualquer indenização, desde que 
justificadamente haja conveniência administrativa e por razões de interesse público; 

10.1.2.  Critérios para julgamento da documentação: 

10.1.2.1.  Serão inabilitados da presente licitação os participantes que: 

10.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, 
cancelamentos em partes essenciais, sem a devida ressalva; 

10.1.2.1.2.  Não atenderem ou preencherem as condições exigidas neste edital; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

  

____________________________________________________________________________________________________11 
PROCESSO Nº 26.827/2014 – EDITAL Nº 464/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2015  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EMEF SANTA MARIA 

 

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

10.1.3.  Abertura do envelope PROPOSTA: 

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

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

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

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

10.1.3.5.  A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria da Educação, designada pela autoridade 
competente Portaria n.º 29/2016 - SME, na forma do disposto no art. 51, caput, da Lei Federal 
n.º 8.666/93, procederá à classificação das propostas das licitantes habilitadas, julgando pelo 
critério de menor preço; 

10.1.4.  Critérios para julgamento da PROPOSTA: 

10.1.4.1.  Desclassificação: 

10.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Estiverem em desacordo com o edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

c) Apresentarem preços acima do constante da planilha ANEXO VI deste edital; 

d) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, verificadas de acordo com o disposto no § 
1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterado pela Lei Federal n.º 9.648/98. 

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

10.1.4.1.3. No caso do licitante com menor preço apresentar proposta a princípio inexequível, nos 
termos da alínea “d” do subitem 10.1.4.1.1. a mesma deverá apresentar as justificativas 
detalhada da composição de custos para posterior análise e decisão da Comissão 
Permanente de Licitações da Secretaria da Educação. 

10.1.4.1.4. Considerar-se-ão manifestamente inexequíveis os preços que não venham a ter sua 
viabilidade demonstrada através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado, e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução objeto do contrato. 

10.1.4.1.5. No caso do licitante com menor preço apresentar proposta com valor global inferior a 
80%(oitenta por cento) do menor valor a que se refere o art. 48 da Lei Federal nº 
8.666/93, será exigida para a assinatura do contrato garantia adicional, dentre as 
modalidades previstas no §1º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93.  

10.1.4.2.  Classificação: 

10.1.4.2.1.  Após o exame das propostas a Comissão Permanente de Licitações da Secretaria da 
Educação 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; 
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b) No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato 
público, convocando-se previamente todas as empresas licitantes. 

10.1.4.2.2. Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja, 
quando o segundo 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; 

10.1.4.2.3.. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese 
acima prevista, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte 
remanescentes com propostas de valor igual ou até 10%(dez por cento) superior à 
proposta mais bem classificada (1º) na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

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

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

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

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

10.1.4.3.  Da Adjudicação: 

10.1.4.3.1.  O objeto da licitação será adjudicado à proposta selecionada, obedecida à ordem de 
classificação. 

 

CLÁUSULA XI – DA DIVULGAÇÃO 

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

a) Publicação no Diário Oficial do Município, quando for expressa exigência legal; 

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

c) E-mail, com confirmação do recebimento. 

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

 

CLÁUSULA XII - DA CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO 

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

12.2. O Departamento de Comunicação e Documentação convocará a adjudicatária para assinar o contrato, 
que deverá fazê-lo no prazo e nas condições estabelecidas, sob pena de decair do direito de contratação 
e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se a outras 
sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 8.883/94. 

12.3. Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, é facultado à 
Administração convocar as outras proponentes na ordem de classificação para fazê-lo com igual prazo e 
condições da proposta vencedora, ou ainda revogar a licitação independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei Federal 8.666/93 e item 12.2. deste edital. 
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12.4. O Município poderá a qualquer tempo e sem necessidade de adoção de qualquer outra providencia na 
esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, 
restando assegurados, em qualquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório e ampla 
defesa e ao devido processo legal. 

12.5.  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.  

 

CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado após a entrega e aprovação do objeto descrito no Termo de Referência, até o 
30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de 
instituição financeira a ser determinada pelo município. 

  13.1.1 No caso de atraso no pagamento por parte do Município haverá a incidência de juros moratórios 
de 0,5% (cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até 
o efetivo pagamento.  

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

13.2. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 
65 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA XIV - SANÇÕES PARA INADIMPLÊNCIA 

14.1.  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 5  
(cinco) dias sobre o valor total do contrato, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, quais sejam: 

14.1.1.  Advertência; 

14.1.2.  Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral, sem prejuízo 
da multa prevista no item 14.1; 

14.1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

14.1.4.  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. 

14.2.  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. O Município se reserva o 
direito de julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

 

CLÁUSULA XV - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

15.1. A licitante vencedora, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei Federal n º 8.666/93 fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões, mediante aditamento contratual. 

15.2. Refazer, às suas expensas, os serviços executados com erro ou imperfeição técnica, salvo se decorrentes 
de informação errônea da Prefeitura Municipal de Bauru, sem prejuízo das multas contratuais.  

15.3. 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. 

15.4. Elaborar os projetos de acordo com o Termo de Referência (Anexo IV) e demais elementos do presente 
Edital, que passam a ser integrantes deste edital. 
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15.5. Sempre que necessário, a licitante vencedora poderá reforçar a sua equipe de técnicos para permitir a 
execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se ficar constatada tal necessidade. 

13.6. A licitante vencedora deverá executar rigorosamente o serviço, sendo vedada qualquer alteração ou 
acréscimo sem a competente autorização expressa do Município. 

15.7. Comunicar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressões às normas técnicas ou leis 
em vigor, que vierem a constatar nos estudos realizados. 

15.8. A licitante vencedora obriga-se a impedir que o seu pessoal ingresse em terras de terceiros sem 
autorização do Município, respondendo por qualquer dano que tal procedimento originar. 

15.9. Responsabilizar-se tecnicamente pela execução dos serviços, na qualidade de Projetista, inclusive 
providenciando junto ao CREA ou CAU conforme reconhecimento do órgão fiscalizador, a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e Registro de Responsabilidade Técnica – RTT. 

15.10. Prover os recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços contratados. 

15.11. Apresentar solução para os problemas que possam surgir durante a execução dos serviços. 

15.12. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pelos projetos de que foi encarregada, inclusive por sua 
exequibilidade, bem como responder pelos danos que venham, direta ou indiretamente causar à 
Prefeitura Municipal de Bauru ou a terceiros. 

15.13. Nomear, formalmente, no prazo de 10 (dez) dias da data da assinatura do contrato, o seu preposto 
aprovado, para gerir o contrato. 

15.14. Permitir e facilitar à Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal do Planejamento, ou ao 
seu representante, o acompanhamento e verificação dos serviços em realização, o que não isentará a 
licitante vencedora de suas responsabilidades. 

15.15. Sugerir à Prefeitura Municipal de Bauru, ou à sua representante, em tempo hábil, todas as providências 
necessárias à perfeita execução dos serviços contratados, de modo que quaisquer problemas, falhas ou 
omissões possam ser superados a tempo e sem prejuízo para o andamento dos trabalhos. 

15.16. Substituir, sempre que solicitado pelo Município, ou seu representante, qualquer profissional da equipe de 
trabalho por outro profissional de qualificação equivalente, previamente aprovado pela solicitante. 

15.17. Manter e zelar por toda a documentação pertinente à prestação dos serviços contratados, bem como 
entregá-la formalmente à Prefeitura Municipal de Bauru quando solicitada ou no encerramento da 
respectiva Ordem de Serviço 

15.18. Não divulgar nem fornecer à terceiros dados e informações referentes aos serviços realizados, a menos 
que expressamente autorizada pela Prefeitura Municipal de Bauru. 

15.19. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

15.20. Devolver, no estado em que recebeu, a documentação de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, 
que lhe foi cedida por empréstimo ao longo da execução do contrato, se for o caso. 

15.21. Correrão por conta e risco da licitante vencedora todas as despesas, como arcar com todos os ônus 
fiscais, previdenciários, sociais, trabalhistas, securitários, fiscais e comerciais resultantes do contrato, 
além de outros que direta ou indiretamente, sob qualquer título ou fundamento, mantenham vinculação 
com a realização dos serviços objeto deste edital e do contrato. 

15.22. Organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com eficiência o objeto deste edital e do 
contrato. 

15.23. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas existentes e citadas no Termo de Referência, 
em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou 
determinações do poder público: 

15.23.1. Elaborar o projeto de acordo com Lei 10.098/2000, Decreto Lei 5.296/2004 a norma NBR 
9050 de setembro de 1994, relativa à adequação de edifícios ao atendimento da pessoa portadora de 
deficiência; 

15.23.2. Elaborar o projeto de acordo com o Decreto Estadual 56.819/2011 e Instruções Técnicas, 
relativo ao sistema de proteção e combate a incêndio e aprová-lo no Corpo de Bombeiros; 

15.23.3. Elaborar o projeto de acordo com a legislação ambiental no que diz respeito à área de 
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proteção aos mananciais, supressão de vegetação e interferências em áreas de proteção 
permanente, sendo de sua responsabilidade a entrega, na Secretaria da Educação, juntamente com o 
Projeto Executivo, do protocolo de entrada do processo para aprovação do empreendimento nos 
órgãos competentes para tal, relativos ao meio ambiente, responsabilizando-se, até o final das 
aprovações correspondentes; 

15.23.4. Elaborar o projeto de acordo com a Lei Estadual nº 12.526 de 02/01/2007 e legislações 
municipais relativas aos reservatórios de captação de águas pluviais; 

15.23.5. Aprovar o projeto junto aos órgãos competentes; 

15.23.6. Compatibilizar os projetos executivos de todas as áreas técnicas com o Projeto Técnico de 
Segurança contra Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros, incluindo emissão de novos originais 
e arquivos digitais, com as alterações devidamente identificadas. 

15.24. A licitante vencedora fica obrigada ao ATO – Acompanhamento Técnico de Obra quando da execução 
dos projetos contratados, para orientações necessárias e resoluções de questões de obra a ser 
contratada. 

15.25. Utilizar, no desenvolvimento dos serviços, softwares originais com licenças de uso legalizadas e válidas. 

15.26. Todas as pranchas, relatórios, memórias, deverão ser enviados assinados de acordo com os padrões de 
assinatura digital definidos pelo ITI para a ICP-Brasil. 

15.27. Arcar com todos os custos referentes à instalação e operação de escritórios, bem como seus móveis, 
máquinas e equipamentos necessários à realização dos serviços.  

 

 

CLÁUSULA XVI – DA GARANTIA 

16.1. Quando da assinatura do contrato, a CONTRATADA prestará garantia no valor de 5% (cinco por cento) do 
valor total contratado, optando pela modalidade, nos termos do art. 56, § 1º, Inc. I a III, e §§ 2º e 4º da Lei 
Federal n º 8.666/93, sendo que a mesma deverá ter validade até a data da conclusão de todos os serviços.  

 16.1.1. No caso de caução em dinheiro, a garantia será restituída, mediante requerimento da licitante 
vencedora, após a conclusão dos serviços e apresentação do termo de recebimento provisório, corrigida 
monetariamente pelo IPCA/IBGE ou outro índice de correção oficial do Município que venha a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA XVII - DA DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

17.1.  Os serviços de que trata o presente edital serão dirigidos por engenheiro civil ou arquiteto, com registro 
no CREA. 

17.2.  O Município de Bauru terá o direito de exercer ampla FISCALIZAÇÃO sobre os serviços previstos no 
Contrato, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e preposto devidamente credenciado, 
não importando a ação ou omissão dessa Fiscalização em redução ou supressão das responsabilidades 
da licitante vencedora por quaisquer eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com tais serviços.  

17.3. A Adjudicatária é obrigada a permitir a fiscalização da execução dos serviços, além de facultar o acesso a 
todas as etapas da elaboração dos projetos. 

17.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade da licitante vencedora no que concerne à 
execução dos serviços contratados e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o 
Município ou perante terceiros. 

 
CLÁUSULA XVIII – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

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

18.2.  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 da Educação, serão respondidas. 

18.3.  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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CLÁUSULA XIX - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO 

19.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 
Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (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 8.666/93;  

19.1.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer licitante 
poderá impugnar o ato convocatório da Concorrência. 

19.2. A impugnação deverá ser protocolada na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria da Educação, 
Rua Rio Branco 18-5, Vila América – Bauru /SP – CEP: 17014-037, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação da Educação, em duas vias sendo a segunda via devolvida no ato, como recibo. 

19.3. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil 
anterior a data da sessão ou, não sendo possível responder no prazo estabelecido, poderá determinar a 
suspensão do certame. 

19.4. Não serão conhecidas às impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante 
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente 

19.5. Dos atos da Administração praticados no presente concorrência pública, cabem os recursos previstos no 
art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 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; 

19.6. Os recursos deverão ser protocolados na Divisão de Compras e Licitações, localizada na Rua Rio 
Branco,18-5 - Vl. América, CEP: 17.014-037, Bauru/SP, aos cuidados da Comissão Permanente de 
Licitação da Secretaria da Educação, em duas vias sendo a segunda via devolvida no ato, como recibo. 

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

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

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

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

19.11. 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. 

19.12. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

CLÁUSULA XX – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

20.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital, serão conforme art. 110, da Lei Federal nº 8.666/93. 

20.2. É facultada à Comissão Permanente de Licitação da Secretaria da Educação 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. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado.  

20.4. A anulação do procedimento induz à do contrato 

20.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao ÓRGÃO 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
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20.6. Os proponentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas 
da lei. 

20.7. Não será permitida terceirização no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização do Município. 

20.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.9. Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora 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; 

20.10. Ocorrendo a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no subitem anterior deste Edital, o 
Município poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificação, ou revogar a 
licitação; 

20.11. É vedado à licitante vencedora caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente licitação, para qualquer 
operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município; 

20.12. A licitante vencedora manter-se-à em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como com 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

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

20.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação da Educação. 

20.15. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre esta Concorrência Pública junto a Divisão 
de Compras e Licitações, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, ou diretamente na Secretaria 
de Planejamento, sito a Avenida Dr. Nuno de Assis, 14-60 - Jd. Santana, no horário das 8h às 12h e das 
14h às 18h ou pelo telefone (014) 3214.1134. 

20.16. A entrega dos envelopes a que se refere à cláusula VII implicará a aceitação das regras do presente 
edital por parte do interessado / licitante; 

20.17. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ/MF 
46.137.410/0001-80, número do processo e número do contrato. 

20.18. No mesmo prazo fixado no item 12.1, a adjudicatária deverá assinar o Termo de Ciência e Notificação 
(Anexo XII), em cumprimento a Resolução nº 08/2004 do Tribunal de Contas do Estado. 

20.19. Para as questões que se suscitarem entre os eventuais interessados e a Administração Municipal de 
Bauru na interpretação das cláusulas do presente edital e que não forem resolvidas amigavelmente na 
esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, renunciando os 
interessados de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA XXI – ANEXOS 

21.1 São peças integrantes do presente edital, Anexos de I a XIII. 

                                                              

 

Secretaria da Educação, 14 de abril de 2016. 

 

 

_________________________________ 
Vera Mariza Regino Casério 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

Folhas 26 a 73 dos autos do Processo Nº 26.827/2014 
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ANEXO II 

 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO  

 

Folhas 13 a 15 dos autos do Processo Nº 26.827/2014 
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ANEXO III 

 

RELATÓRIO DE SONDAGEM DO TERRENO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO V 

 

TABELA DE TAMANHO DE PRANCHAS 

 

Folha 96 dos autos do Processo Nº 26.827/2014 
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ANEXO VI 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Para preenchimento da proposta) 

 

Folha 270 dos autos do Processo Nº 26.827/2014 
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ANEXO VII 

 

MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(FORA DOS ENVELOPES) 

 

(Em Papel Timbrado da Licitante) 

(Local e Data) 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 26.827/2014 – EDITAL Nº 464/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2015 

 

 

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 Concorrência Pública em epígrafe, a ter início nesta data, podendo para tanto praticar todos os 

atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor recursos, assinar atas e 

manifestar-se quanto à desistência dos mesmos. 

 

 

Atenciosamente 

 

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

(Representante da Licitante) 
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ANEXO VIII 

 

Declaração de cumprimento do art. 27 da Lei Federal 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição 
Federal. 

 

REF.: PROCESSO Nº 26.827/2014 – EDITAL Nº 464/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2015 

 

 

 

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 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de 

outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO IX 

 

          MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

Local e data 

 

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

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

 

REF. PROCESSO Nº 26.827/2014 – EDITAL Nº 464/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2015 

 

 

À Comissão Permanente de Licitações, 

 

 

Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o n.º __________________, não possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial 

do Município de Bauru. 

 

...................., .... de ............. de 2.016. 

 

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

assinatura do representante legal 

 

  

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO NÃO PODE SER APRESENTADA POR EMPRESAS SEDIADAS EM BAURU, 
OU QUE TENHAM FILIAIS (SUCURSAIS) NESTE MUNICÍPIO. 

 

OBS: O ANEXO “VI” DEVERÁ SER APRESENTADO SOMENTE POR EMPRESA DE OUTRO MUNICÍPIO 
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ANEXO X 

 

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

 

PROCESSO Nº 26.827/2014 – EDITAL Nº 464/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2015 

 

 

 

 

 

     A Firma/Empresa _____________________________________, sediada na rua 

____________________, no ______, __(cidade),  _(estado),   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob 

as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

     __________, _____ de ______ de ______. 

 

    ________________________________ 

       assinatura do representante legal 
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ANEXO XI 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO  N.º 

PROCESSO  N.º  26.827/14 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA SERVIÇOS 
DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF SANTA MARIA, 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 pela  Secretária Municipal de Educação, Vera Mariza 
Regino Casério e pelo Secretário Municipal de Planejamento, Eng. Antônio Grillo Neto, por força dos Decretos nº 
4705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de 
maio de 1.995, 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 8.666/93, e suas diversas 
alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883/94, tanto quanto pelas cláusulas e condições do Edital nº 
464/15 da Concorrência Pública n.º 019/2015, que faz parte integrante do Processo n.º 26.827/14, bem como as 
seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

1.1.  Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA SERVIÇOS DE 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA 
EMEF SANTA MARIA SITUADA À RUA PRESIDENTE KENNEDY, 19-19 – VL. CARDIA, EM 
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, e nos termos da proposta ofertada pela CONTRATADA e encartada 
nos autos do processo administrativo nº 26.827/14. 

1.2.   O contrato será vigente pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado  casa haja o interesse das partes. 

 

Cláusula Segunda - PRAZO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

2.1. Após a assinatura do contrato o Contratante expedirá a autorização (Ordem de Serviço) para início da 
execução dos serviços por parte da CONTRATADA, com início da pesquisa de campo com vistorias, 
levantamentos, medições, análises e também com a elaboração dos projetos complementares. 
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2.1.1 A emissão da Ordem de Serviço será dada pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

2.2. O prazo para início das pesquisas, vistorias, levantamentos, medições, análise técnica, relatórios, estudos 
preliminares e ante projeto e apresentação das Análises e Laudos será de 30 (trinta) dias corridos, a 
partir da expedição da ordem de serviço. (PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO EXPEDIDA PELA SEPLAN 
APÓS A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO). 

2.3. O prazo para elaboração dos projetos técnicos executivos complementares com sua entrega definitiva em 
60 (sessenta) dias corridos após a emissão da ordem de serviço. (SEGUNDA ORDEM DE SERVIÇO 
EXPEDIDA PELA SEPLAN APÓS A FINALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA – ITEM 2.2). 

 2.3.1 Os projetos deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e conforme este termo de 
referência e diretrizes. Os projetos técnicos deverão ser entregues conferidos, compatibilizados, 
corrigidos e revisados pela CONTRATADA. Todos os projetos técnicos executivos necessários à 
execução da obra deverão em 02(duas) cópias impressas em papel sulfite (impressas/plotadas) em 
pranchas padrão DEPLAN – Departamento de Planejamento da SEPLAN – Secretaria Municipal de 
Planejamento e assinadas pelo calculista. Os arquivos digitais (mídia CD com extensão .pdf e em 
AutoCad .dwg) e respectivas ARTs deverão ser entregues ao DEPLAN.   

2.3.2. Padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas e 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 
18,5 cm. 

2.3.3. Os projetos técnicos executivos complementares a serem elaborados estão previstos no Termo de 
Referência: 

a) Projeto Executivo Estrutural em concreto armado (Reforços, Fundações e Estrutura); 

b) Projeto Executivo de Instalações Elétricas (Entrada de Energia, Instalações Elétricas, redes de Lógica, 
Telefonia e Alarmes); 

c) Projeto Executivo de Instalação Hidráulico-Sanitárias (Água Fria, Água quente, Esgotos e Aguas 
Pluviais); 

d) Projeto Executivo de Instalações de Gás/GLP; 

e) Projeto Executivo da Estrutura Metálica das Coberturas e Reforços em estrutura metálica; 

f) Projeto Executivo do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA; 

g) Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio; 

2.4. Todos os projetos deverão ser constituídos de pranchas, orçamento estimado em planilha de quantitativos e 
preços unitários, cronograma físico-financeiro, memorial técnico específico, conforme definidos no Termo 
de Referência. 

2.5. Os projetos contratados deverão ser entregues à SEPLAN com aprovação dos órgãos competentes. 

2.6 O Contratante terá o direito de exercer ampla FISCALIZAÇÃO sobre os serviços previstos no Contrato, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e preposto devidamente credenciado, não 
importando a ação ou omissão dessa Fiscalização em redução ou supressão das responsabilidades da 
CONTRATADA por quaisquer eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com tais serviços. 

 

Cláusula Terceira: VALOR DO CONTRATO  

 

3.1.  O valor do presente contrato será de R$ ...............(............) obtidos com base na planilha de quantidade e 
preços unitários da CONTRATADA. 

3.2.  A despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela verba: Ficha 119 da 
Secretaria Municipal de Educação.   

3.3.  Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiro por parte do Contratante, a entrega 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. 

 

Cláusula Quarta: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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41. A CONTRATADA, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei Federal n º 8.666/93 fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões, mediante aditamento contratual. 

4.2. Refazer, às suas expensas, os serviços executados com erro ou imperfeição técnica, salvo se decorrentes 
de informação errônea do CONTRATANTE, sem prejuízo das multas contratuais. 

4.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao 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. 

4.4. Elaborar os projetos de acordo com o Termo de Referência (Anexo IV) e demais elementos do Edital 
464/15, que passam a ser integrantes deste contrato. 

4.5. Sempre que necessário, a CONTRATADA poderá reforçar a sua equipe de técnicos para permitir a 
execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se ficar constatada tal necessidade. 

4.6. A CONTRATADA deverá executar rigorosamente o serviço, sendo vedada qualquer alteração ou acréscimo 
sem a competente autorização expressa do Contratante. 

4.7. Comunicar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressões às normas técnicas ou leis 
em vigor, que vierem a constatar nos estudos realizados. 

4.8. A CONTRATADA obriga-se a impedir que o seu pessoal ingresse em terras de terceiros sem autorização do 
Contratante, respondendo por qualquer dano que tal procedimento originar. 

4.9. Responsabilizar-se tecnicamente pela execução dos serviços, na qualidade de Projetista, inclusive 
providenciando junto ao CREA ou CAU conforme reconhecimento do órgão fiscalizador, a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.  

4.10. Prover os recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços contratados. 

4.11. Apresentar solução para os problemas que possam surgir durante a execução dos serviços. 

4.12. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pelos projetos de que foi encarregada, inclusive por sua 
exequibilidade, bem como responder pelos danos que venham, direta ou indiretamente causar à 
Contratante ou a terceiros. 

4.13. Nomear, formalmente, no prazo de 10 (dez) dias da data da assinatura do contrato, o seu preposto 
aprovado, para gerir o contrato. 

4.14. Permitir e facilitar à Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal do Planejamento, ou ao seu 
representante, o acompanhamento e verificação dos serviços em realização, o que não isentará a 
CONTRATADA de suas responsabilidades. 

4.15. Sugerir ao Contratante, ou à sua representante, em tempo hábil, todas as providências necessárias à 
perfeita execução dos serviços contratados, de modo que quaisquer problemas, falhas ou omissões 
possam ser superados a tempo e sem prejuízo para o andamento dos trabalhos. 

4.16. Substituir, sempre que solicitado pelo Contratante, ou seu representante, qualquer profissional da equipe 
de trabalho por outro profissional de qualificação equivalente, previamente aprovado pela solicitante. 

4.17. Manter e zelar por toda a documentação pertinente à prestação dos serviços contratados, bem como 
entregá-la formalmente ao Contratante quando solicitada ou no encerramento da respectiva Ordem de 
Serviço. 

4.18. Não divulgar nem fornecer à terceiros dados e informações referentes aos serviços realizados, a menos 
que expressamente autorizada pelo Contratante. 

4.19. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.20. Devolver, no estado em que recebeu, a documentação de propriedade do Contratante, que lhe foi cedida 
por empréstimo ao longo da execução do contrato, se for o caso. 

4.21. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, como arcar com todos os ônus fiscais, 
previdenciários, sociais, trabalhistas, securitários, fiscais e comerciais resultantes do contrato, além de 
outros que direta ou indiretamente, sob qualquer título ou fundamento, mantenham vinculação com a 
realização dos serviços objeto do edital 464/15 e do contrato. 

4.22. Organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com eficiência o objeto do edital 464/15 e 
do contrato. 
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4.23. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas existentes e as citadas no Termo de Referência, 
em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou 
determinações do poder público: 

4.23.1. Elaborar o projeto de acordo com Lei 10.098/2000, Decreto Lei 5.296/2004 a norma NBR 
9050 de setembro de 1.994, relativa à adequação de edifícios ao atendimento da pessoa portadora de 
deficiência; 

4.23.2. Elaborar o projeto de acordo com o Decreto Estadual 56.819/2011 e Instruções Técnicas, 
relativo ao sistema de proteção e combate a incêndio e aprová-lo no Corpo de Bombeiros; 

4.23.3. Elaborar o projeto de acordo com a legislação ambiental no que diz respeito à área de 
proteção aos mananciais, supressão de vegetação e interferências em áreas de proteção 
permanente, sendo de sua responsabilidade a entrega, na Secretaria da Educação, juntamente com o 
Projeto Executivo, do protocolo de entrada do processo para aprovação do empreendimento nos 
órgãos competentes para tal, relativos ao meio ambiente, responsabilizando-se, até o final das 
aprovações correspondentes; 

4.23.4. Elaborar o projeto de acordo com a Lei Estadual nº 12.526 de 02/01/2007 e legislações 
municipais relativas aos reservatórios de captação de águas pluviais; 

4.23.5. Aprovar o projeto junto aos órgãos competentes; 

4.23.6. Compatibilizar os projetos executivos de todas as áreas técnicas com o Projeto Técnico de 
Segurança contra Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros, incluindo emissão de novos originais 
e arquivos digitais, com as alterações devidamente identificadas. 

4.24. A CONTRATADA fica obrigada ao ATO – Acompanhamento Técnico de Obra quando da execução dos 
projetos contratados, para orientações necessárias e resoluções de questões de obra a ser contratada. 

4.25. Utilizar, no desenvolvimento dos serviços, softwares originais com licenças de uso legalizadas e válidas. 

4.26. Todas as pranchas, relatórios, memórias, deverão ser enviados assinados de acordo com os padrões de 
assinatura digital definidos pelo ITI para a ICP-Brasil. 

4.27. Arcar com todos os custos referentes à instalação e operação de escritórios, bem como seus móveis, 
máquinas e equipamentos necessários à realização dos serviços. 

 

Cláusula Quinta - DA DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

5.1.  Os serviços de que trata o presente contrato serão dirigidos por engenheiro civil ou arquiteto, com registro 
no CREA. 

5.2.  O Contratante terá o direito de exercer ampla FISCALIZAÇÃO sobre os serviços previstos no Contrato, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e preposto devidamente credenciado, não 
importando a ação ou omissão dessa Fiscalização em redução ou supressão das responsabilidades da 
CONTRATADA por quaisquer eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com tais serviços.  

5.3. A Contratada é obrigada a permitir a fiscalização da execução dos serviços, além de facultar o acesso a 
todas as etapas da elaboração dos projetos. 

5.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade da CONTRATADA no que concerne à 
execução dos serviços contratados e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o 
Contratante ou perante terceiros. 

 

Cláusula Sexta – DA GARANTIA 

6.1. Quando da assinatura do contrato, a CONTRATADA prestará garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
total contratado, optando pela modalidade, nos termos do art. 56, § 1º, Inc. I a III, e §§ 2º e 4º da Lei Federal n º 
8.666/93, sendo que a mesma deverá ter validade até a data da conclusão de todos os serviços.  

 6.1.1. No caso de caução em dinheiro, a garantia será restituída, mediante requerimento da CONTRATADA, 
após a conclusão dos serviços e apresentação do termo de recebimento provisório, corrigida monetariamente pelo 
IPCA/IBGE ou outro índice de correção oficial do CONTRATANTE que venha a substituí-lo. 

 

Cláusula Sétima: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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7.1 O pagamento será efetuado após a entrega e aprovação do objeto descrito no Termo de Referência, 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 Contratante. 

  7.1.1. 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.  

7.2. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 
65 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Cláusula Oitava: MULTAS E PENALIDADES 

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 5  (cinco) dias 
sobre o valor total do contrato, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
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 multa prevista no item 8.1; 

8.1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

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. O Contratante se reserva o 
direito de julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

 

Cláusula Nona: RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

9.1.  O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, a qualquer tempo o presente contrato, conforme arts. 
77 e 78, incs. I a XII e XVII,  da Lei Federal 8.666/93. 

9.2.  Em caso de rescisão contratual pelos motivos dispostos no art. 80 da Lei Federal n.8.666/93, a 
CONTRATADA perderá em favor do CONTRATANTE a garantia a que se refere à Cláusula Sexta deste 
contrato, sendo exigida ainda a complementação referente a multa de 10% (dez por cento), nos termos 
da Cláusula Oitava. 

 

Cláusula Décima: DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. O presente contrato está vinculado ao Edital 464/15, de acordo com o art. 55, inciso XI da Lei Federal nº 
8.666/93 e a proposta da contratada. 

10.2.  Não será permitida terceirização e a subempreitada do serviço, no todo ou em parte, sem a expressa 
autorização do CONTRATANTE. 

10.3.  É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato, para qualquer operação financeira, 
sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 

10.4.  Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 
46.137.410/0001-80, número do processo e número do contrato. 
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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. 

11.2.  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 2.016. 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

Secretária Municipal da Educação 

 

 

 

 

ANTONIO GRILLO NETO 

Secretário Municipal de Planejamento 

 

 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome:     Nome: 

RG:     RG: 

Assinatura:     Assinatura 
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ANEXO XII 

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

 
 
CONTRATANTE:________________________________________________________ 

CONTRATADA:_________________________________________________________ 

CONTRATO N° (DE ORIGEM):_____________________________________________ 

OBJETO:______________________________________________________________ 

ADVOGADO(S): (*)_______________________________________________________ 

 
 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1.993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
 
 

LOCAL e DATA:______________________________________________________ 
 
 
CONTRATANTE 
 
Nome e cargo:_________________________________________________________ 

E-mail institucional:______________________________________________________ 

E-mail pessoal:_________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

 
CONTRATADA 
 
Nome e cargo:__________________________________________________________ 

E-mail institucional ______________________________________________________ 

E-mail pessoal:__________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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ANEXO XIII 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO 

 

 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA: 

CONTRATO Nº  

OBJETO: 

 

Nome  

Cargo  

RG nº   

Endereço Residencial (*)  

Endereço Comercial (*)  

Telefone (xx) 0000-0000 

E-mail  

 

* 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. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome  

Cargo  

Endereço Comercial do Órgão/Setor  

Telefone e Fax  

E-mail  

 

Bauru,           de                        de  2.016 

 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) 

 

 

 


