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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 031/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2015 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços de engenharia, com 
fornecimento de material e mão de obra, para execução de projeto de microdrenagem da estrada vicinal 
Bocaina - Cantagalo , neste município, objetivando a execução do Contrato FEHIDRO nº 220/2012, celebrado 
entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, e o 
Município de São Bento do Sapucaí, e condições estabelecidas neste instrumento convocatório e nos seguintes 
anexos: Anexo I: Modelo de Proposta de Preço, Anexo II: Minuta do Termo de Contrato, Anexo III: Planilha 
Orçamentária, Anexo IV: Cronograma Físico-Financeiro, Anexo V: Memorial Descritivo, Anexo VI: Declaração de 
Fato Superveniente, Anexo VII: Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Anexo VIII: 
Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração Pública, Anexo IX: 
Projeto, Anexo X - Termo de Ciência e de Notificação, Anexo XI - Declaração de Compromisso Decreto Estadual 
nº 53.047/2008 e Anexo XII - Declarações. 
 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E 2: Até as 8h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 23 de Setembro 
de 2015. 
DATA DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1: Dia 23 de Setembro de 2015 às 09h00 (nove horas), em sessão 
pública, seguindo-se, após a abertura do Envelope nº 2 - Proposta, desde que ocorra desistência expressa de 
interposição de recursos, de acordo com o inciso III, art. 43, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do 
Sapucaí, situada à Avenida Sebastião de Mello Mendes, nº 511, Jardim Santa Terezinha, na cidade de São Bento 
do Sapucaí, Estado de São Paulo.    
 
1 - PREÂMBULO  
1.1 - Nos termos da Lei Federal nº 8666/93, e suas alterações e demais normas pertinentes, e, em 
conformidade com o despacho exarado pelo Senhor Prefeito Municipal de São Bento do Sapucaí, nos autos do 
processo em epígrafe, acha-se aberta a TOMADA DE PREÇOS acima, para a execução dos serviços e obra de 
engenharia supra especificado, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
cujo critério de julgamento é o de menor preço. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Para fins de participação na presente TOMADA DE PREÇOS, a empresa deverá apresentar CRC - 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, em plena validade, desde que elaborado nos termos das já citadas 
leis federais, expedido por quaisquer órgãos ou entidades da administração direta, indireta ou fundacional 
da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal constando atividade compatível com o objeto do presente 
certame licitatório, em original ou cópia autenticada por cartório competente, o qual fará parte integrante do 
processo, bem como declarações assinadas pelo representante da empresa no sentido de que: 
2.1.1 - Após a emissão do CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, não houve superveniência de fato 
impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública, em seus três níveis de governo; e de que não 
ocorreu diminuição das capacidades técnica, jurídica e econômica da empresa para atender ao objeto ora 
licitado, conforme constante do Anexo VI, deste edital; 
2.1.2 - Está de pleno acordo com as normas deste edital bem como ciente quanto aos termos da Lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações, 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 obras de engenharia ora 
licitado, conforme constante do Anexo XII , deste edital; 
2.1.3 - Nos termos do Artigo 8º § 2º do Decreto nº 53.047, Estado de São Paulo, dispõe que o edital de licitação 
de obras e serviços de engenharia deverá estabelecer para fase de habilitação, entre os requisitos de 
qualificação técnica, a exigência de apresentação pelos licitantes de declaração de compromisso de utilização 
de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos e subprodutos 
listados no artigo 1º deste decreto, a obrigação de sua aquisição de pessoa jurídica devidamente cadastrada no 
CADMADEIRA, conforme modelo constante do Anexo XI, deste edital; 
2.2 - Além dos documentos exigidos nos subitens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.3 deste edital, deverá ainda, a empresa 
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juntar, necessariamente, os documentos listados nos subitens 2.5.1 até 2.5.13, os documentos listados nos 
subitens 2.5.15 até 2.5.17, os quais poderão ser entregues em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou, ainda, publicado em órgão de 
imprensa oficial, ou, ainda, por cópia simples quando a confirmação do seu teor puder ser feita pela 
Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via "Internet", ressalvadas expressas determinações em 
contrário em quaisquer dos documentos solicitados (certidões em especial) e juntar o documento listado no 
subitem 2.5.14 deste edital de licitação conforme disposto no subitem 2.2.1 seguinte. A aceitação de 
documentos por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial devidamente acompanhada do respectivo original 
fica vinculada ao acondicionamento de ambos no Envelope n° 1, e o documento original será devolvido aos 
interessados após a conferência. 
2.2.1. - Nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93 em sua redação vigente o documento listado no subitem 
2.5.14 deste edital de licitação, referente Demonstrativo de Índices Contábeis, somente será aceito se 
apresentado em "ORIGINAL" em virtude de tratar-se de documento específico somente para este 
procedimento licitatório com relação ao subitem 2.5.14.4; 
2.2.2 - A apresentação do CRC - Certificado de Registro Cadastral de que trata o Item 2.1. deste edital, em 
atividade compatível com objeto da presente licitação, substitui somente os documentos relacionados nos 
itens 2.5.4., 2.5.5, 2.5.6., 2.5.7. e 2.5.8., desde que atestadas as validades destes mesmos documentos no 
certificado antes referido. 
2.3 - 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 do dia 22 de Setembro de 2015, 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.  
2.4 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em uma via, ordenada na mesma sequência em 
que é solicitada, em envelope fechado indevassavelmente, contendo externamente os seguintes dizeres: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2015 
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO 
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
2.5 - A empresa que não possuir o CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, expedido por quaisquer 
órgãos ou entidades da administração direta, indireta ou fundacional da União, Estados, Municípios ou Distrito 
Federal constando atividade compatível com o objeto do presente certame licitatório e desejar oferecer 
proposta nos termos do presente edital, deverá até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, apresentar os documentos a seguir especificados, os quais poderão ser entregues em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou, 
ainda, publicado em órgão de imprensa oficial, ou, ainda, por cópia simples quando a confirmação do seu teor 
puder ser feita pela Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via "Internet", ressalvadas expressas 
determinações em contrário em quaisquer dos documentos solicitados (certidões em especial). A aceitação de 
documentos sob a forma de fotocópia devidamente acompanhada do respectivo original fica vinculada ao 
acondicionamento de ambos no Envelope n° 1, e o documento original será devolvido aos interessados após a 
conferência. 
2.5.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
2.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus 
administradores; 
2.5.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
2.5.4 - Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
2.5.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver, relativo ao domicilio 
ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
2.5.5.1 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
2.5.6 - Prova de regularidade: 
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2.5.6.1 - Para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, referente à situação do sujeito passivo no 
âmbito da RFB e da PGFN e abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991); 
2.5.6.2 - Para com a Fazenda Estadual; 
2.5.6.3 - Para com a Fazenda Municipal da sede da empresa licitante (apenas tributos mobiliários), na forma da 
lei, aceitando-se também certidões positivas com efeitos de negativa; 
2.5.7 - Prova de regularidade para com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela Caixa 
Econômica Federal, aceitando-se também certidões positivas com efeitos de negativa ou certidões positivas 
que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa; 
2.5.8 - Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da respectiva certidão negativa (CNDT), dentro de sua 
validade, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11; 
2.5.9 - Certidão de Registro junto ao 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; 
2.5.9.1 - Entende-se por responsável técnico o profissional indicado no documento solicitado no item 2.5.10. 
2.5.10 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
semelhantes e complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente 
licitação, através de comprovação do licitante de possuir 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, a saber: 
 
“A comprovação dos atestados deverá apresentar quantitativo de serviços executados com no mínimo 60% do 
objeto licitado, conforme disposições da Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.” 
 
• Tubo de concreto (PA-1), DN=800mm ou superior: 172,80 m 
 
• Meio tubo de concreto, DN=600mm ou superior: 300,00 m 
 
• Concreto usinado, fck = 30,0 MPa ou superior: 42,948 m³ 
 
2.5.10.1 - A comprovação de que trata o subitem 2.5.10, será feita através de Atestado de Capacidade Técnica, 
parte integrante da Certidão de Acervo Técnico, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devendo estar acompanhado da Certidão de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura - CREA; 
2.5.10.2 - Para fins de comprovação de vínculo profissional, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe 
técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega 
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio 
de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 
declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; ou através 
da relação explícita a que se refere o subitem 2.5.11.1 deste Edital no que concerne a pessoal técnico, ou 
através da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 
em plena validade, a que se refere o subitem 2.5.9 deste edital, onde deverá constar os responsáveis técnicos, 
em modalidade de engenharia com habilitação para execução do objeto da licitação; 
2.5.11 - Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos, conforme constante do Anexo XII, deste edital; 
2.5.11.1 - A exigência contida no subitem 2.5.11 deverá ser atendida mediante a apresentação de relação 
explícita; 
2.5.12 - Balanço Patrimonial e Demonstrativo Contábeis do último exercício social (2014), já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
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por balancetes ou balanços provisórios, podendo estar atualizados tais documentos, por índices oficiais, 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, inclusive para 
microempresas e empresas de pequeno porte. O Balanço Patrimonial deverá estar registrado na junta 
comercial ou cartório competente (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial). 
2.5.13 - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante. 
 
2.5.14 - Apresentação de Demonstrativo de Índices Contábeis, em "ORIGINAL", nos moldes do subitem 2.2.1 
deste edital de licitação, devidamente assinado por contador ou outro profissional equivalente, devidamente 
registrados no Conselho Regional de Contabilidade, para comprovação de boa situação financeira da empresa, 
comprovando, cumulativamente, que possui os índices especificados nos subitens 2.5.14.1, 2.5.14.2, 2.5.14.3. 
e 2.5.14.4., abaixo: 
 
2.5.14.1. Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou superior a 1,5 (um inteiro e cinquenta centésimos), obtido 
através da seguinte fórmula: 
 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
 
2.5.14.2. Índice de Endividamento (EN), menor ou igual a 0,60 (sessenta centésimos), obtido através da 
seguinte fórmula: 
 
EN = Passivo Circulante + Passivo não Circulante / Ativo total 
 
2.5.14.3. Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1,0 (um), obtido através da seguinte fórmula: 
 
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante    
 
2.5.14.4. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro, igual ou superior a 2/12 avos do valor estimado 
da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, 
o que equivale a um sexto, ou 16,66%, obtido através da seguinte fórmula: 
 
CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante,  
 
donde: 
 
(CCL / valor estimado da contratação) x 100  igual ou superior que 16,66%  
(Capital Circulante dividido pelo valor estimado da contratação, multiplicado por cem, é igual ou superior que 
dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos) 
 
2.5.14.5 - Todas as assinaturas constantes no Demonstrativo de Índices Contábeis deverão obrigatoriamente 
ter firma reconhecida em cartório competente; 
 
2.5.15 - Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, por meio do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados, na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da dada da sessão pública de 
abertura desta Tomada de Preços; 
2.5.16 - Declaração, conforme modelo constante do Anexo VIII, que contenha relação de compromissos 
assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a administração 
pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior 
a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido, podendo este ser atualizado na forma da subcondição 2.5.15; 
2.5.16.1 - A declaração de que trata a subcondição 2.5.16 deverá estar acompanhada da Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social; 
2.5.16.2 - Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública 
e/ou com a iniciativa privada, informada na declaração de que trata a subcondição 2.5.16, de 10% (para mais 
ou para menos) em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), o 



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  

 

  

licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a documentação referente à 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – Art. 31 da Lei nº 8.666/93. 
2.5.17 - Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, no que diz 
respeito a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de quatorze anos. 
2.6 - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista 
na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
constante do Anexo VII deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Documentação) e nº 2 
(Proposta), juntamente com os Documentos de Credenciamento - SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
2.7 - Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo limite e validade nas certidões ou neste edital, 
prevalecerá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de emissão do documento até a data de 
apresentação dos ENVELOPES, sendo que todos os documentos deverão estar com seus prazos de validade em 
vigor, na data determinada para abertura dos ENVELOPES Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO. 
2.8 - Não será aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos neste edital. 
2.9 - Não poderá participar da presente licitação empresa: 
2.9.1 - 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; 
2.9.2 - Com falência decretada; 
2.9.3 - Consorciada 
2.9.4 - Sociedade Holding 
 
3 - DA PROPOSTA 
3.1 - A proposta deverá ser encaminhada em um único envelope, indevassavelmente fechado, preenchida por 
meios mecânicos, nítida, sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à margem, 
informando na parte externa ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA, e demais dados de identificação na forma do item 
2.4, devendo os documentos estar devidamente assinados por quem de direito, nos moldes do disposto no 
Anexo I deste edital, constando obrigatoriamente:     
3.1.1 - Preços unitário e total, expressos em moeda corrente nacional, praticado no último dia previsto para 
entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária, cujos valores deverão 
estar apresentados livres de quaisquer incidências de impostos, taxas, encargos sociais, despesas de locomoção 
ou hospedagem, seguros ou fretes, que correrão por conta da proponente, bem como valor total da proposta, 
com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, em algarismos e por extenso; 
3.1.2 - Prazo de execução de 06 (seis) meses, contados da data de emissão da ORDEM DE ÍNICIO DE SERVIÇO - 
OIS; 
3.1.3 - Não serão admitidas quaisquer cláusulas de reajuste de preço, e constará em contrato tal disposição; 
3.1.4 - A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura do 
envelope proposta; 
3.1.5 - Condições de pagamento, nunca inferior a 05 (cinco) dias corridos, de cada medição mensal, 
devidamente atestada por esta Prefeitura Municipal; 
3.2 - Os materiais a serem empregados na execução do objeto da presente licitação serão fornecidos pela 
empresa contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização deverão estar 
inclusos no preços propostos. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer às especificações 
técnicas e serem aprovados pela fiscalização da licitadora; 
 3.3 - Será de inteira responsabilidade do licitante a omissão de valor ou volume de qualquer serviço necessário 
à perfeita e completa execução do objeto da licitação, sendo que esta se dará pelo regime descrito no 
preâmbulo deste edital; 
3.4 - A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou 
criteriosamente a documentação deste edital e julgou-os suficientes para a elaboração de proposta voltada à 
execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos; 
3.5 - As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo instrumento com firma 
reconhecida em cartório; 
3.6 - Indicar nome, nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereço residencial completo e cargo que ocupa na 
empresa, da pessoa que deverá assinar o Termo de Contrato. Quando não se tratar o seu representante legal 
nos termos do contrato social, além da documentação supra, deverá apresentar procuração para tal com firma 
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reconhecida em cartório, no ato de assinatura do mesmo. 
3.7 - A não apresentação da documentação referente ao item 3.6 não inabilitará a licitante, ficando facultado 
ao Município elaborar contrato em nome do representante legal da empresa, constante do contrato social, 
ficando a licitante sujeita ao procedimento previsto no Art. 64 § 2º da Lei nº 8.666/93 em sua redação vigente. 
 
4 - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
4.1 - Ambos os envelopes, devidamente fechados, deverão ser entregues no local, dia e hora designados no 
início deste edital. 
4.2 - A abertura do ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO dar-se-á às 09h00 (nove horas) do dia 23 de Setembro 
de 2015, em ato público, no mesmo local determinado para a entrega dos envelopes, oportunidade em que 
reunir-se-ão os componentes da Comissão Permanente de Licitações e os licitantes, se houver interesse destes 
últimos, para a apreciação dos respectivos conteúdos, rubrica em todos os documentos, decidindo-se sobre a 
habilitação dos licitantes se for o caso; 
4.2.1 - Na ocasião da análise dos documentos relativos a habilitação, a Comissão Permanente de Licitações fará 
confrontação dos documentos que forem apresentados através de cópias simples, com os respectivos originais, 
excetuando-se desta situação os documentos que devem ser, por força de seu próprio conteúdo e expressa 
definição neste edital, entregues ou apresentados em sua forma original. No caso da não apresentação, neste 
ato, dos documentos originais, ou caso o(s) documento(s) em sua forma original não esteja(m) inserido(s) 
previamente no ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO, conforme o caso, a(s) proponente(s) será (ao) 
liminarmente inabilitada(s). 
4.3 - Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, supressões ou 
esclarecimentos sobre o conteúdo deste. Os esclarecimentos, quando se fizerem necessários, e, desde que 
solicitados pela Comissão Permanente de Licitações, constarão, obrigatoriamente, da respectiva ata; 
4.4 - Havendo expressa desistência da interposição de recursos, por todas as proponentes, desde que todas 
presentes e devidamente credenciadas, quanto à fase de habilitação, na mesma oportunidade poderão ser 
abertos os ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA, das proponentes habilitadas, sendo que as licitantes consideradas 
inabilitadas, serão devolvidos os ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA, em sua forma original (fechados), lavrando-se a 
ata dos trabalhos, a qual será assinada pelos componentes da Comissão Permanente de Licitações e pelos 
representantes das licitantes; 
4.5 - Sendo oferecido(s) recurso(s), será fixada pela Comissão Permanente de Licitações, posteriormente, nova 
data para abertura do ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA, compatível com o julgamento do(s) mesmo(s), dando-se 
ciência, da nova data, a todos os licitantes habilitados, por intermédio de publicação no DOE - Diário Oficial do 
Estado, prevista no item 14.3 deste edital; 
4.6 - Após a fase de habilitação não cabe a desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações, desde que feita através de requerimento 
formal, acompanhada de peças comprobatórias do fato, com a antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da 
abertura do ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA; 
4.7 - Na hipótese de haver troca de conteúdo dos envelopes (documentos x proposta), será automaticamente 
inabilitada a empresa que assim proceder, sendo que todos seus documentos, e envelope remanescente, ser-
lhe-ão devolvidos. 
5 - DO CREDENCIAMENTO 
5.1 - Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes, representando os proponentes, 
será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por escrito, contendo o nome 
completo, o número do documento de identificação do credenciado e deste certame, com a declaração do(s) 
representante(s) legal (is) da proponente, devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório, 
outorgando amplos poderes de decisão ao representante. Os representantes e prepostos deverão apresentar, 
nesta oportunidade, o contrato social e suas alterações e, no caso de sociedade por ações, o estatuto social e a 
ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada a legitimidade da representação. Estas 
autorizações deverão ser exibidas pelos portadores antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, 
ficando retidas e juntadas aos autos. 
5.2 - O documento citado neste item poderá, a critério do(s) representantes legal (is) da proponente, ser 
substituído por Certidão de Procuração Pública; 
5.3 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento que comprove sua 
capacidade para representá-la; 
5.4 - A não apresentação, ou incorreção, do documento de credenciamento, não inabilitará ou desclassificará a 
licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente, nas respectivas 
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sessões, cabendo tão somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos 
procedimentos desde que não interferir de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos; 
5.5 - Uma mesma pessoa NÃO poderá representar mais de um licitante. 
 
6 - DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO 
6.1 - As propostas das licitantes habilitadas serão analisadas e julgadas pela Comissão Permanente de 
Licitações, em conformidade com o tipo de licitação, e atendidas as especificações contidas neste edital, com a 
classificação pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, sendo que caberá a autoridade que 
determinou a abertura da licitação, a decisão quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação 
conforme disposto no inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 
6.2 - Fica reservado ao Senhor Prefeito Municipal o direito de, a seu exclusivo critério, aceitar o resultado final 
apresentado pela Comissão Permanente de Licitações; anular o presente certame total ou parcialmente nos 
casos de ilegalidade no procedimento ou Julgamento, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito devidamente fundamentado; e, ainda, revogá-la por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal. 
6.3 - No caso de igualdade dos preços, para as primeiras classificadas, o desempate e dará, obrigatoriamente 
por sorteio, em ato público, e para o qual todos os licitantes serão convocados, uma vez atendidas as condições 
determinadas pela Lei Federal nº 8666/93, Art. 45 § 2º, mediante prova de atendimento a tais condições, e às 
microempresas e empresas de pequeno porte a preferência de contratação nos termos do Art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006; 
6.4 - As propostas que não atendam as exigências deste ato convocatório, aquelas que apresentarem valor 
global superior ao valor orçado para a obra de R$ 377.041,48 (trezentos e setenta e sete mil e quarenta e um 
reais e quarenta e oito centavos), ou, aquelas com preços manifestamente inexequíveis conforme disposto no 
Artigo 48, parágrafo 1º da Lei nº 8666/93 e suas alterações, que ofereçam vantagem não prevista neste ato 
convocatório, ou, ainda, vantagens baseadas na oferta dos demais proponentes, serão desclassificadas, sem 
que as proponentes tenham direito a qualquer indenização, e, sem prejuízo do Executivo Municipal 
representar aos poderes competentes, nos termos dos Artigos 100 e seguintes da Lei Federal nº 8666/93. 
6.5 - Para os efeitos do disposto no subitem 6.4, consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas 
cujos os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração; ou, 
b) Valor orçado pela Administração. 
 
7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. A respectiva contratação será atendida pela dotação orçamentária constante do exercício de 2015, 
conforme segue: 
 
09 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA 
09.01 - SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL 
18.511.0008 - Saneamento Básico Rural 
1.057 - Microdrenagem da Estrada Vicinal Bocaina - Cantagalo 
4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 - Obras e Instalações 
 
09 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA 
09.01 - SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL 
18.542.0008 - Controle Ambiental 
1.037 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 - Obras e Instalações 
 
8 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
8.1 - A interposição de recursos administrativos obedecerá as disposições do Artigo 109 da lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações, os quais deverão ser protocolados no endereço supra, perante a Comissão 
Permanente de Licitações. 
 
9 - DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO 
9.1 - Para atendimento ao objeto deste certame licitatório, será firmado instrumento contratual com a 
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empresa vencedora, em conformidade com a minuta em anexo, sendo a adjudicatária chamada a celebrá-lo 
com antecedência mínima de 2 (dois) dias corridos, devendo formalizar a assinatura em até 3 (três) dias úteis, 
contados do término do prazo para chamamento, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
10.1 - Da futura contratada se exigirá a prestação de garantia das obrigações assumidas no limite de 5% (cinco 
por cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, seguro-garantia, ou fiança bancária, a ser comprovada por ocasião da assinatura do termo contratual; 
10.1.1 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, incluindo indenização a 
terceiros, a adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar da data em que for notificado pela contratante; 
10.1.2 - A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo do objeto desta licitação, e, quando 
em dinheiro, atualizada monetariamente. 
10.2 - 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. 
 
11 - DAS SANÇÕES 
11.1 - O não cumprimento de prazos estipulados nesta licitação, por motivo não justificado, sujeitará a 
empresa licitante vencedora as sanções previstas na Lei Federal nº 8666/93, Artigos 81, 86, 87 e 88, além de 
multas, assegurada a prévia defesa, nos seguintes termos: 
11.1.1 - Multa de 10% (dez por cento) pela recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o 
instrumento contratual, dentro do prazo estabelecido no item 9.1; pela inexecução total ou parcial do 
contrato; por material, obra ou serviço não aceito pela contratante, e não substituído/reparado no prazo fixado 
por esta, prazo este que não excederá 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação; 
11.1.2 - até 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), sobre o valor da obrigação por dia de 
atraso; 
11.1.3 - superior a 30 (trinta) dias, multa de 1,0% (um por cento), sobre o valor da obrigação por dia de atraso: 
11.2 - Se a rescisão da avença se der por quaisquer das causas previstas nos incisos I a XI, do Art. 78 da Lei 
Federal nº 8666/93 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente 
a 10% (dez por cento) do valor do Contrato. 
 
12 - SUPORTE LEGAL 
12.1 - Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais: 
12.1.1 - Constituição da República Federativa do Brasil; 
12.1.2 - Lei Orgânica do Município de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo; 
12.1.3 - Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 em sua redação vigente; 
12.1.4 - Lei Complementar 123

 
de 14 de dezembro de 2006; 

12.1.5 - Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito. 
 
13 - RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
13.1 - O edital da presente licitação poderá ser adquirido pelo interessado junto ao Paço Municipal - Setor de 
Licitações - Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511, Jardim Santa Terezinha, São Bento do Sapucaí, Estado de 
São Paulo, telefone nº (12) 3971-6110 ou através de "download" junto a "home page" desta prefeitura, na 
internet, no endereço de acesso http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br, no link Licitações. 
13.2 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 3 (três) dias úteis 
anteriores à data de entrega dos envelopes, mediante protocolo na Secretaria Municipal, sita no Paço 
Municipal, Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511, Jardim Santa Terezinha, São Bento do Sapucaí, Estado de 
São Paulo ou através do e-mail comlic@saobentodosapucai.sp.gov.br. 
13.3 - Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br, no link Licitações. 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 - A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação dos ENVELOPES Nº 1 - 
DOCUMENTAÇÃO e ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA, implica na sujeição à todas as exigências estabelecidas neste 
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ato convocatório, e em seus anexos; 
14.2 - Todas as informações e declarações prestadas em atendimento as normas do presente instrumento 
editalício, sujeitam-se às penas da lei; 
14.3 - As comunicações decorrentes do presente procedimento licitatório dar-se-ão por meio de publicações 
no DOE - Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo, Seção I, Diário dos Municípios; 
14.4 - Os envelopes contendo a “proposta” das empresas inabilitadas deverão ser retirados em até 30 (trinta) 
dias corridos, contados da publicação comunicando a ocorrência do fato, e/ou da decisão final do Senhor 
Prefeito Municipal, sobre eventuais recursos interpostos a respeito da ocorrência, sob pena de inutilização de 
seu(s) conteúdo(s). 
14.5 - Os casos omissos serão regulados pela Lei Federal nº 8666/93 em sua redação vigente, sendo apreciados 
e decididos pela Comissão Permanente de Licitações, submetendo-os, conforme o caso, apreciação do Senhor 
Prefeito Municipal. 
14.6 - Será eleito o Foro da Comarca deste município de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o 
processamento deste certame licitatório, assim como ao cumprimento das obrigações dele decorrentes. 
       

São Bento do Sapucaí, 04 de Setembro de 2015 
 
 

Ildefonso Mendes Neto 
Prefeito Municipal 


