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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 059/2014 
CONVITE N° 005/2014 
 
1 - PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, situada à Avenida Sebastião de 
Mello Mendes, n° 511, Jardim Santa Terezinha, em São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, torna público 
que se acha aberto o presente Convite, tipo MENOR PREÇO, execução sob o Regime de Empreitada por Preço 
Global, objetivando a execução de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fundação 
Acampamento Paiol Grande, neste município, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal n° 8666/93 em sua redação vigente e demais normas pertinentes. 
1.2. Os envelopes n° 1 - DOCUMENTAÇÃO e nº 2 - PROPOSTA, serão recebidos até as 08h30min do dia 22 de 
Dezembro de 2014; 
1.3. Os envelopes n° 1 - DOCUMENTAÇÃO e nº 2 - PROPOSTA deverão ser entregues na Secretaria da Comissão 
Permanente de Licitações, sita à Avenida Sebastião de Mello Mendes, n° 511, Jardim Santa Terezinha, em São 
Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo. 
1.4. O início da abertura do Envelope n° 1 - DOCUMENTAÇÃO ocorrerá às 09h00 do dia 22 de Dezembro de 
2014, na Sala do Setor de Licitações do mesmo endereço e dia mencionados acima, seguindo-se, após a 
abertura do Envelope n° 2 - PROPOSTA, desde que ocorra desistência expressa de interposição de recursos, de 
acordo com o inciso III, artigo 43 da Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente. 
 
2 - OBJETO 
2.1. Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento 
de material e mão de obra necessária para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fundação 
Acampamento Paiol Grande, neste município, conforme condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e nos seguintes anexos: Anexo I: Minuta do Contrato, Anexo II: Planilha Orçamentária, Anexo III: 
Cronograma Físico-Financeiro, Anexo IV: Memorial Descritivo, Anexo V: Projeto, Anexo VI: Modelo de Proposta 
de Preços, VII: Declaração de Fato Superveniente, Anexo VIII: Declaração a que se refere o disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Anexo IX: Declaração de ME/EPP, Anexo X: Declaração de 
Compromisso CADMADEIRA e Anexo XI: Termo de Ciência e de Notificação, que se constituem em partes 
integrantes do presente convite. 
 
3 - DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Das restrições 
3.1.1. Não poderá participar da presente licitação empresa: 
3.1.1.1. declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 em sua redação 
vigente e que não tenha restabelecida sua inidoneidade. Se a punição vier a ocorrer durante o andamento 
deste processo, esta administração, assegurado o direito à ampla defesa, poderá excluir a empresa do certame; 
3.1.1.2.  com falência decretada; 
3.1.1.3. consorciada; 
3.1.1.4. sociedade holding 
3.2. Das condições; 
3.2.1. Poderão participar do presente Convite empresas que manifestarem seu interesse com antecedência de 
até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
3.2.1.1. Requisitos para habilitação 
a.1) Conforme o caso consistirá em; 
a.1.1) registro comercial, no caso de empresa individual; 
a.1.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 
a.1.3) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
a.1.4) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
b) Documentos relativos à regularidade fiscal 
b. 1) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ); 
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b.2) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
b.3) prova de regularidade da licitante para com a Dívida Ativa da União e Fazenda Federal, Fazenda Estadual  e 
Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, através de Certidão Negativa de Débito ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa; 
b.4) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS - Instituto Nacional do Seguro Social), através de 
Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
Lei; 
b.5) Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou 
positiva com efeito de negativa (CNDT), nos termos do Título VII- A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943; 
c) Documentos relativos à qualificação técnica 
c1) Certidão de Registro junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da empresa e dos responsáveis técnicos, em modalidade de 
engenharia com habilitação para execução do objeto da licitação; 
c2) Comprovação que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação constantes no 
Anexo II - Planilha Orçamentária, a saber: 
 
ITEM 5.0 - PISOS 
Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, 
assentado com argamassa mista 
 
 ITEM 6.0 - FORRO 
Forro em lâmina de PVC 
 
ITEM 9.0 - PINTURA 
Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 
Acrílico para quadras e pisos cimentados 
 
c2.1) A comprovação de que trata a alínea "c2", será realizada através de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devendo estar acompanhado do Acervo Técnico emitido pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA; 
c3) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnicos adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
c.4) Declaração da empresa licitante assinada pelo seu representante técnico, de que está de pleno acordo com 
as normas deste convite, bem como ciente quanto aos termos da Lei nº 8.666/93 em sua redação vigente, a 
qual se submete, e que tomou ciência de todos os documentos e informações referentes a este procedimento 
licitatório, em especial as especificações do serviço e obra de engenharia ora licitado; 
d) Declaração assinada pelo representante da empresa no sentido de que: 
d1) Cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7° da Constituição Federal, no que diz respeito a proibição 
de trabalho noturno ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme minuta do Anexo VIII. 
d2) Declaração da empresa licitante assinada pelo seu representante técnico, de que tomou conhecimento de 
todas as informações necessárias à execução dos serviços objeto da licitação; 
d3) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na 
Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo constante do Anexo IX deste 
convite, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Documentação) e nº 2 (Proposta) - SOMENTE PARA AS 
MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
d4) Declaração que compromete utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou, no caso de 
utilização de produtos e subprodutos listados no Artigo 1º do Decreto nº 53.047, Estado de São Paulo, a 
obrigação de sua aquisição de pessoa jurídica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, conforme modelo 
constante do Anexo X, deste convite; 



Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
Av.Sebastião de Mello Mendes, Nº 511 -  Jardim Santa Terezinha 

Fone: (12) 3971-6110 - CEP 12.490-000 
São Bento do Sapucaí -  Estado de São Paulo  

 
d5) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e/ou Impeditivo que deverá ser feita de acordo com o 
modelo constante do Anexo VII deste convite; 
d6) Para a elaboração da proposta referente ao objeto deste certame, deverão as empresas interessadas 
vistoriar os locais, no endereço retro indicado, e as visitas deverão ser previamente agendadas na Secretaria de 
Obras e Serviços Municipais da Prefeitura do Município de São Bento do Sapucaí com o Senhor Gilson Luis de 
Oliveira Santos, até o dia 19 de Dezembro de 2014, das 08h00min às 17h00min, pelo telefone (12) 3971-6110 - 
Ramal 6131, sendo que no dia agendado, será fornecido “Atestado de Visita”, o qual deverá ser juntado, 
necessariamente sob pena de inabilitação do proponente que assim não proceder, ao ENVELOPE Nº 1 - 
DOCUMENTAÇÃO, a fim de que possa integrar os autos.  
3.2.1.1.1. As documentações exigidas no subitem 3.2.1.1 não serão aceitos protocolos e nem documentos com 
prazo de validade vencida e todos deverão ser apresentados em cópias previamente autenticadas por cartório 
competente; 
3.2.1.1.2. A não apresentação dos documentos exigidos, implicará na inabilitação do proponente para a 
participação do certame. 
 
4 - DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
4.1. Indicação da razão social e endereço completo do proponente 
4.2. Nome do órgão licitante 
4.3. Número do processo e do Convite 
4.4. Data e horário do encerramento do Convite 
 
5 - ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO 
5.1. No envelope 1 - DOCUMENTAÇÃO, que será apresentado indevassável, mediante fecho ou lacre, rubricado 
no local de fechamento, deverá ser apresentado os documentos exigidos no subitem 3.2.1.1 e suas alíneas. 
 
6 - ENVELOPE 2 - PROPOSTA 
6.1 - O envelope 2 - PROPOSTA deverá conter a proposta propriamente dita em papel timbrado da própria 
empresa, redigida em português, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, devidamente 
datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo, sob pena de desclassificação: 
6.1.1 - indicação da razão social, endereço completo, Inscrição Estadual e CNPJ da proponente; 
6.1.2.  número do processo e do Convite; 
6.1.3.  A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos do modelo padronizado de proposta fornecido 
pela Prefeitura Municipal conforme Anexo VI, não sendo consideradas aquelas apresentarem materiais ou 
serviços diferentes ou qualquer forma de oferta ou vantagem não prevista no mesmo, nem preço com 
referência a oferta dos demais licitantes. 
6.1.4. Preço, em moeda corrente nacional, praticado no último dia previsto para entrega da proposta, sem 
previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária. 
6.1.4.1. Nos preços indicados na proposta deverão estar incluídas todas as despesas com materiais utilizados 
nos serviços, todos os encargos e tributos decorrentes da execução do objeto descrito no item 2. 1, e todos os 
demais custos que o compõem; 
6.1.5. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado mediante medições mensais devidamente 
homologadas pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais da Prefeitura do Município de São Bento do 
Sapucaí, com pagamento previsto em 5 dias úteis; 
6.1.6. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do envelope proposta; 
6.1.7. Data, assinatura e identificação do signatário. 
 
7 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
7.1. O presente Convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da 
Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente; 
7.2. Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos adendos, acréscimos, supressões ou 
esclarecimento sobre o conteúdo dos mesmos; 
7.3. Os esclarecimentos, quando necessário e desde que solicitado pela Comissão Permanente de Licitações, 
constarão obrigatoriamente da respectiva ata; 
7.4 - Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, deverá apresentar 
credenciamento, com menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para recebimento de 
intimações e para desistência de recursos; 
7.5 - A não apresentação do credenciamento não implica a inabilitação do licitante, mas o impede de 
manifestar-se, nas sessões, contra as decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitações; 
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7.6 - E facultado à Comissão Permanente de Licitações ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão de 
documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 
7.7. Prazo de execução da obra: 60 (sessenta) dias após a emissão da Ordem de Início de Serviço - OIS. 
 
8 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
8.1 Abertura do ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO 
8.1.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste convite, na presença dos licitantes ou seus 
representantes legais que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a Comissão 
Permanente de Licitações, iniciará os trabalhos, examinando os envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, os 
quais serão rubricados pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes, procedendo-se a 
seguir à abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO; 
8.1.1.1. Após iniciada a abertura do Envelope n° 1 - DOCUMENTAÇÃO não será admitido à licitação proponente 
retardatário; 
8.1.2. Os documentos contidos nos Envelopes n° 1 serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações, bem como pelos proponentes ou seus representantes legais; 
8.1.3. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no mesmo dia, 
será designada a data para a divulgação do resultado pela Comissão e publicado no órgão de Imprensa Oficial; 
8.1.4. Os Envelopes PROPOSTA dos concorrentes inabilitados serão devolvidos indevassados mediante recibo, 
desde que não tenha havido ou após sua denegação. 
8.1.5. Critérios para fins de habilitação 
8.1.6. Serão considerados inabilitados os proponentes que não atenderem as exigências do convite ou não 
preencherem os requisitos exigidos no item 3.2.1.1; 
8.1.6.1. Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 03 dias úteis para a 
apresentação de nova documentação escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação. 
8.2 - Abertura do envelope 2 - PROPOSTA 
8.2.1. Os Envelopes PROPOSTA dos licitantes habilitados serão abertos, a seguir no mesmo local, pela Comissão 
Permanente de Licitações, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de 
recurso, de que trata o artigo 109, I, da Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente. Em não ocorrendo a 
abertura será comunicada aos licitantes, através de publicação no órgão de imprensa, a nova data, após 
julgamento dos recursos ou decorrido o prazo sem interposição; 
8.2.2. Uma vez abertas as propostas, serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer 
providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões; 
8.2.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem 
como pelos licitantes presentes, sendo procedida a leitura dos preços e condições oferecidas; 
8.2.4. Será lavrada ata circunstanciada, devendo toda e qualquer declaração constar da mesma; 
8.2.5. Se o julgamento não ocorrer logo a abertura dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitações 
divulgará o resultado através de imprensa oficial. 
8.3 - Critérios de julgamento das propostas 
8.3.1 - Desclassificação: 
8.3.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem às exigências estabelecidas no convite; 
b) Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis nos termos do Art. 48, § 1º, da Lei Federal n° 
8666/93 em sua redação vigente; 
c) Que apresentarem preços superiores ao valor orçado pela Administração na importância de R$ 144.957,69 
(cento e quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos); 
8.3.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 03 dias úteis 
para reapresentação de outra, escoimadas as causas que ensejaram a desclassificação. 
8.3.2 - Classificação 
8.3.2.1. Após exame das propostas, a Comissão Permanente de Licitações fará a classificação, levando em 
conta exclusivamente o menor preço; 
a) a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis; 
b) No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em 
ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados e, às ME e EPP será aplicado o Artigo 43 § 1º e 2º 
da Lei Complementar nº 123/2006. 
8.4 - Da adjudicação e homologação 
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8.4.1. Caberá a autoridade que determinou a abertura da licitação à decisão quanto à homologação e 
adjudicação do objeto da licitação conforme disposto no inciso VI do artigo 43 da Lei Federal n° 8666/93 em 
sua redação vigente. 
8.5 - Da publicação dos atos 
8.5.1.  Da habilitação ou inabilitação, classificação ou desclassificação, adjudicação e homologação, dar-se-á 
conhecimento através do órgão de imprensa oficial, e se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que 
foi adotada a decisão, poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
9 - DO CONTRATO 
9.1 - Prazo para assinatura do contrato: 
9.1.1 - A adjudicatária deverá assinar o contrato, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, da publicação da 
homologação do certame, junto ao Setor de Licitações, no Paço Municipal, sito à Av. Sebastião de Mello 
Mendes, nº 511, Jardim Santa Terezinha, neste município; 
9.1.2 - Decorrido o prazo estipulado no subitem 9.1.1, se a adjudicatária não aceitar ou retirar, o instrumento 
de contrato no prazo e condições estabelecidas, decairá o direito à mesma sujeitando- se às sanções previstas 
no artigo 8 1 da Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente, sem prejuízo das demais medidas legais 
cabíveis; 
9.1.3 - E facultada à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas condições do 
Artigo 64, § 2° da Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente. 
9.2 - Condições para assinatura do contrato 
9.2.1 - A adjudicatária deverá apresentar até o último dia que anteceder a assinatura do contrato os seguintes 
documentos: 
9.2.1.1 - Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto 
ou contrato social; 
9.2.1.2 - Carta de apresentação do responsável pela execução dos serviços, que responderá também perante a 
Administração por todos os atos e comunicações formais. 
9.2.1.3. - Apresentação de declaração formal de disponibilidade relativa a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, consideradas essenciais para o cumprimento do objeto da 
licitação, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 30 § 6º da Lei nº 8.666/93 em sua redação vigente. 
9.3 - Das sanções para os casos de inadimplemento 
9.3.1 - Na hipótese de a contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às 
sanções previstas nos artigos 86 da Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente; 
9.3.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão administrativa com as consequências 
previstas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente, sem prejuízo das penalidades a 
que aludem os artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal; 
9.3.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
9.3.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
penalidades: 
a) advertência por escrito; 
b) multa de 1% (um por cento) ao dia de atraso, aplicada sobre o valor do objeto contratado; 
c) suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar com a Administração, por período 
não superior a 2 (dois) anos; 
d) rescisão do termo de contrato; 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na forma do artigo 87, 
Inciso IV d Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente. 
9.4 - Da rescisão contratual 
9.4.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
9.4.1.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente; 
9.4.1.2 - Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que demonstrada conveniência para a Administração 
9.4.2 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas em Lei. 
 
10 - DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, 
objeto desta licitação, a Administração, através de seus servidores ou de prepostos formalmente designados, 
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sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços 
em execução. 
10.1.1 - A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade dos 
serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as 
disposições a elas relativas; 
10.1.2 - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços deverão ser registradas pela Administração através de seus prepostos no Livro de Ocorrências, 
produzindo estes registros os efeitos de direito. 
 
11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
11.1 - Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes do contrato correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
04 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
04.02 - SETOR DE FUNDEB 
12.361.0003 - Ensino Fundamental 
1.008 - OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 
4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262 - Obras e Instalações 
 
12 - DOS RECURSOS 
12.1 Somente serão aceitos recursos previstos na Lei Federal n° 8666/93 em sua redação vigente, os quais 
deverão ser protocolados na Secretaria do Setor de Licitações, no horário comercial, e dirigidos a autoridade 
competente, através da Comissão Permanente de Licitações. 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, se reserva o direito de anular ou 
revogar a presente licitação, no todo ou em parte, na forma do artigo 49 da Lei Federal n° 8666/93 em sua 
redação vigente; 
13.2 - O Foro competente para dirimir qualquer dúvida a respeito da presente licitação é o da cidade de São 
Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo. 
 
14 - DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
14.1 - O convite poderá ser consultado e obtido, sem ônus, no endereço mencionado no preâmbulo, local onde 
poderão ser prestados os esclarecimentos julgados necessários. 
 

São Bento do Sapucaí, 11 de Dezembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Ildefonso Mendes Neto 
Prefeito Municipal 


