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PROCESSO LICITATÓRIO - EDITAL Nº 007 / 2020. 
 
 

REGIME: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
 

SUPORTE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Complementar n° 123/2006 
 
 
VISITA TÉCNICA: aos interessados a visita será realizada na sede da Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Igarapava, sito à Rua Cel. Francisco Martins, n° 769 – Centro, até a 

data de 28 de abril de 2020, em horário normal de expediente das 13:00 às 16:00 horas. 

 

PRAZO PARA CADASTRAMENTO: até o dia 28 de abril de 2020 - 12:00 às 17:00.  
 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 09:00am do dia 01º de maio de 2020.  
 

ABERTURA DA SESSÃO: impreterivelmente às 09:15am do dia 01º de maio de 2020. 
 

CONSULTA AO EDITAL: o Edital e seus Anexos estarão disponíveis gratuitamente 

através do site: www.scig.com.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os atos inerentes ao presente Edital serão praticados na sede da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Igarapava, situado na Rua Cel. Francisco Martins, nº 769, Centro, Igarapava/SP – 

CEP 14.540-000.  
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PROCESSO LICITATÓRIO - EDITAL N° 007/2020. 

 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, por intermédio do Interventor 

nomeado pelo Decreto n° 2157, de 23 de julho de 2019, neste ato representada pelo Senhor 

Marcelo Ormeneze, torna público, para conhecimento dos interessados, reunir-se-ão no dia, 

hora e local designados neste Edital, onde realizará certame licitatório, cujo objeto está 

definido abaixo, o qual observará, em sua maior parte, os preceitos de direito público e, em 

especial, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e Lei 

Complementar n° 123/2006 e subordinado às condições e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos. 

 

Na data, hora e local abaixo indicados serão recebidos os envelopes contendo os 

documentos para habilitação e as propostas, dando-se início, nesta mesma sessão, à abertura 

dos primeiros e em seguida dos segundos, observando o disposto no artigo 43 da Lei de nº 

8.666/93. 

 

1. OBJETO. 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na área de 

engenharia, para execução de execução de serviços de reforma da cozinha da Irmandade da 

Santa Casa de Miseicórdia de Igarapava, conforme Contrato de Repasse OGU n° 

851.745/2017 – Operação 1045.240-75, bem como, o Memorial Descritivo, Planilhas e demais 

anexos e elementos que compõem o presente Edital.   

 

1.2. Os serviços serão prestados sob o regime de empreitada global, assim considerados os 

serviços através dos quais o Contratado será o responsável pelo fornecimento de mão de 

obra, material, equipamentos e demais insumos necessários ao atendimento das 

necessidades da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava.  
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2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO. 

 

2.1. Serão admitidos a participar no certame, qualquer empresa, devidamente cadastrada e 

com ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação, não sendo admitido 

consórcio, sendo a proponente a ser contratada, a única responsável pela execução dos 

serviços; 

 

2.2. É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de falência, ou que tenha sido 

declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas municipais, estaduais e federais ou 

ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspenso no Município de 

Igarapava/SP. 

 

2.3. Os documentos de habilitação e da proposta deverão ser apresentados em envelopes 

distintos que passamos a chamar de ENVELOPE Nº 1 - "DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO" e ENVELOPE Nº 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS", no local, data e horário 

indicados neste Edital. 

 

3. DO CADASTRAMENTO. 

 

3.1. As empresas interessadas deverão cadastrar-se até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas (28 de abril de 2020), na sede da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Igarapava, sito à Rua Cel. Francisco Martins, n° 769, na cidade de 

Igarapava/SP. 

 

3.2. Os documentos exigidos para cadastramento deverão ser apresentados em original ou 

qualquer processo de cópia reprográfica, devidamente autenticados, devendo o CNPJ dos 

documentos apresentados ser o mesmo referente à empresa que irá realizar o objeto do 

certame, sendo os mesmos os que seguem: 
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I – HABILITAÇÃO JURÍDICA. 

 

3.2.1. Cédula de identidade (R.G.) e CPF/ME dos sócios da empresa; 

 

3.2.2. Registro comercial, para empresa individual;  

 

3.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 

comprobatórios de eleição de seus administradores;  

 

3.2.4. 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.  

 

II – REGULARIDADE FISCAL. 

 

3.2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

3.2.6. 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 compatível 

com o objeto contratual; 

 

3.2.7. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal-SRF e quanto à Dívida Ativa da 

União-PGFN onde for sediada a empresa; 

 

3.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela 

Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da empresa, ou outra equivalente na 

forma da Lei; 
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3.2.9. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante certidão emitida pela 

Fazenda do Município, atestando regularidade com os tributos mobiliários e imobiliários; 

 

3.2.11. Prova de regularidade relativa ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

3.2.12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitido pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou pelos Tribunais Regionais 

do Trabalho; 

 

3.2.13. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, passada pelo Distribuidor Judicial da 

sede da proponente; 

 

3.2.14. O Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja constituída há 

menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso), apresentado na forma da lei (com 

os Termos de Abertura e de Encerramento e devidamente registrado pelo órgão 

competente), que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por Balancetes ou Balanços Provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, contendo a 

demonstração contábil do exercício. 

 

3.3. Os documentos sem data de validade terão esta entendida como os 180 dias que 

sucedem à sua expedição. 

 

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope nº 1. 

 

4.1. Poderá participar do presente certame, qualquer empresa do ramo, e desde que 

apresente os documentos a seguir descritos, em original, fotocópia autenticada ou ainda por 

publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), em única via, sendo: 
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4.2. PARA EMPRESAS CADASTRADAS E COM CRC EMITIDO A MENOS DE 30 

(TRINTA) DIAS DA DATA DA SESSÃO DE ENTREGA E ABERTURA DE 

ENVELOPES: 

 

4.2.1. Certificado de Registro Cadastral (CRC), compatível com o ramo do objeto desta 

licitação, emitido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, dentro do 

prazo de validade e na forma e prazo estabelecido por Lei. 

 

4.2.2. Declaração da proponente atestando a inexistência de superveniência de fato 

impeditivo de habilitação, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93 e demais 

alterações posteriores, de que não foi declarada inidônea pela administração direta ou 

indireta, Municipal, Estadual ou Federal e nem está suspensa de participar de licitação no 

Município de Igarapava – Anexo V; 

 

4.2.3. Declaração de que a proponente está cumprindo com o disposto no inciso XXXIII do 

Art. 7o da Constituição Federal, conforme Art. 27, V, da Lei 8.666/93 – Anexo VI; 

 

4.2.4. Declaração datada e subscrita pelo representante legal da empresa de que tem pleno 

conhecimento da vedação de reajuste no preço ofertado durante o prazo contratual, das 

demais condições exigidas para a integral e perfeita execução do objeto licitado, e que 

conhece todos os termos do presente Edital e seus anexos, aos quais se submete - Anexo X; 

 

4.2.5. Registro ou inscrição na entidade profissional competente – CREA em nome da 

empresa; 

 

4.2.6. Registro ou inscrição na entidade profissional competente – CREA em nome do 

responsável técnico dos serviços; 
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4.2.7. Prova do vínculo profissional entre a empresa proponente e o responsável técnico da 

obra o qual poderá se dar mediante apresentação do contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 

profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 

execução dos serviços, apresentando, para tanto, declaração que firme tal compromisso 

(Súmula n° 25-TCE/SP); 

 

4.2.8. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante a apresentação dos 

seguintes atestados: 

 

a) Comprovação da capacidade técnico-profissional, para obras e serviços de engenharia, 

mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), sendo que as parcelas de 

maior relevância do objeto licitado são as abaixo relacionadas (Súmula n° 23 TCE/SP): 

 
ITENS CÓDIGO Discriminação dos Serviços 

1.2.5. 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA, UTILIZANDO 
AÇO CA-. 

1.3.5. 94204 
TELHAMENTO COM TELA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL. 

1.4.1. 87471 ALVENARIA DE VEDAÇAÕ DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA. 

1.8.1. 87248 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA. 

1.12.1. 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES. 

 
e, 

 

b) Comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de ao menos um atestado de 

capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, com o registro de 

quantitativos mínimos de 50% de execução de serviços similares aos ora licitados (Súmula 
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n° 24 TCE/SP), conforme segue abaixo, sendo admitida a somatória de quantitativos de 

serviços similares na hipótese de apresentação de vários atestados: 

 
ITENS CÓDIGO Discriminação dos Serviços Unidade Quant. 

1.2.5. 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-. 

Kg 55,00 

1.3.5. 94204 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL. 

M2 111,00 

1.4.1. 87471 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA. 

M2 23,55 

1.8.1. 87248 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA. 

M2 87,99 

1.12.1. 88248 
APLICAÇÃO MANUEL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES. 

M2 196,35 

 
4.2.9. Demonstração da existência de capital ou valor mínimo do patrimônio líquido da 

empresa correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra, mediante 

Certidão de Breve Relato (certidão simplificada), expedida pela Junta Comercial e do ultimo 

instrumento de alteração contratual admitida a atualização de acordo com a Lei Federal nº 

8.666 de 21/06/1993. 

 

4.2.10. Atestado de visita técnica, realizada conforme Item 18 deste Edital, devidamente 

preenchida e assinada pelo colaborador da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Igarapava. 

 

4.3. NA HIPÓTESE DE O CRC HAVER SIDO EMITIDO HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) 

DIAS da data da sessão de abertura designada por este edital, deverá o proponente 

apresentar: 

 

4.3.1. Certificado de Registro Cadastral (CRC) original ou cópia autenticada, compatível 

com o ramo do objeto desta licitação, emitido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

de Igarapava, dentro do prazo de validade e na forma e prazo estabelecido por Lei 
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4.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado das alterações 

posteriores e/ou da consolidação respectiva, devidamente registrado nos órgãos 

competentes e, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para fins de 

comprovação do ramo de atividade da empresa (não será necessária sua apresentação nesta 

fase se o mesmo já tiver sido apresentado no momento do credenciamento); 

 

4.3.3 Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ), em vigor. 

 

4.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.  

 

4.3.4.1. A prova de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser atendida pela 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

4.3.4.1.1. Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

 

4.3.4.1.2. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais,  emitida pela Secretaria 

da Receita Federal, ou documento equivalente  que comprove a regularidade. 

 

4.3.4.2. A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser atendida pela 

apresentação dos seguintes documentos:  

 

4.3.2.4.2.1. Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa, ou documento que  comprove a 

regularidade perante tributos de natureza e imobiliária de competência municipal. 
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4.3.2.4.2.2. Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa, ou documento que comprove a 

regularidade perante tributos de natureza e mobiliária de competência municipal  

 

4.3.4.3. A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser atendida pela 

apresentação dos seguintes documentos:  

 

4.3.4.3.1. Certidão Negativa quanto à dívida ativa, ou documento que comprove a 

regularidade perante a totalidade de tributos de competência  estadual.  

  

4.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas instituídos por lei, mediante a apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

4.3.5.1. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, ou documento equivalente que 

comprove a regularidade. 

 

4.3.5.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitido pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou pelos Tribunais Regionais 

do Trabalho 

 

4.3.6. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.; 

 

4.3.7. Declaração da proponente atestando a inexistência de superveniência de fato 

impeditivo de habilitação, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93 e demais 

alterações posteriores, de que não foi declarada inidônea pela administração direta ou 

indireta, Municipal, Estadual ou Federal e nem está suspensa de participar de licitação no 

Município de Igarapava – Anexo V; 
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4.3.8. Declaração de que a proponente está cumprindo com o disposto no inciso XXXIII do 

Art. 7o da Constituição Federal, conforme Art. 27, V, da Lei 8.666/93 – Anexo VI; 

 

4.3.9. Declaração datada e subscrita pelo representante legal da empresa de que tem pleno 

conhecimento da vedação de reajuste no preço ofertado durante o prazo contratual, das 

demais condições exigidas para a integral e perfeita execução do objeto licitado, e que 

conhece todos os termos do presente Edital e seus anexos, aos quais se submete - Anexo X; 

 

4.3.10. Registro ou inscrição na entidade profissional competente – CREA em nome da 

empresa; 

 

4.3.11. Registro ou inscrição na entidade profissional competente – CREA em nome do 

responsável técnico da obra; 

 

4.3.12. Prova do vínculo profissional entre a empresa proponente e o responsável técnico da 

obra o qual poderá se dar mediante apresentação do contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 

profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 

execução dos serviços, apresentando, para tanto, declaração que firme tal compromisso 

(Súmula n° 25-TCE/SP); 

 

4.3.13. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante a apresentação dos 

seguintes atestados: 

 

a). Comprovação da capacidade técnico-profissional, para obras e serviços de engenharia, 

mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), sendo que as parcelas de 

maior relevância do objeto licitado são as abaixo relacionadas (Súmula n° 23 TCE/SP): 
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ITENS CÓDIGO Discriminação dos Serviços 

1.2.5. 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-. 

1.3.5. 94204 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL. 

1.4.1. 87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA. 

1.8.1. 87248 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADAS. 

1.12.1. 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES. 

 
e, 

 

b). Comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de ao menos um atestado de 

capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, com o registro de 

quantitativos mínimos de 50% de execução de serviços similares aos ora licitados (Súmula 

n° 24 TCE/SP), conforme segue abaixo, sendo admitida a somatória de quantitativos de 

serviços similares na hipótese de apresentação de vários atestados: 

 

ITENS CÓDIGO Discriminação dos Serviços Unidade Quant. 

1.2.5. 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA, UTILIZANDO AÇO CA-.  

Kg 55,00 

1.3.5. 94204 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL. 

M2 111,00 

1.4.1. 87471 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO 
CERÂMICOS FURADOS NA. 

M2 23,55 

1.8.1. 87248 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISP COM 
PLACAS TIPO ESMALTADAS. 

M2 87,99 

1.12.1. 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES. 

M2 196,35 

 

4.3.14. Demonstração da existência de capital ou valor mínimo do patrimônio líquido da 

empresa correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra, mediante 

Certidão de Breve Relato (certidão simplificada), expedida pela Junta Comercial e do ultimo 



 Santa Casa de Misericórdia de Igarapava 

Rua Cel. Francisco Martins, nº 769 – Igarapava – SP 

CNPJ/ME nº 49.376.858/0001-44 

Fone (16) 3172-1090 CEP 14.540-000 

 

FOLHA 13/31 

instrumento de alteração contratual admitida a atualização de acordo com a Lei Federal nº 

8.666 de 21/06/1993. 

 

4.3.15. Atestado de visita técnica, realizada conforme Item 18 deste Edital, devidamente 

preenchida e assinada pelo colaborador da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Igarapava. 

 

4.4. PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 

4.4.1. As micro e pequenas empresas deverão apresentar, todos os documentos constantes 

nas Cláusulas 4.2 e 4.3 e subitens supra, conforme o caso, e, ainda: 

 

4.4.2, Declaração do contador da empresa atestando que a mesma se enquadra no disposto 

pelo art. 3º da LC nº 123/06. 

 

4.4.3. A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, objetivando os 

benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do 

Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção 

administrativa consistente na aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do 

valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

4.5. O responsável pelo procedimento fará consulta ao serviço de verificação de 

autenticidade das Certidões emitidas pela Internet, caso necessário; 

 

4.6. O documento apresentado, sem prazo de validade expresso, considerar-se-á 180 (cento e 

oitenta) dias da data de emissão, com exceção dos atestados de capacidade técnica; 
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4.7. As proponentes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas condições a 

documentação exigida neste item, serão consideradas inabilitadas e excluídas das fases 

subseqüentes da Licitação, sem direito a qualquer reclamação ou indenização; 

 

4.8. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a Irmandade 

da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava a proponente que os tendo aceito sem objeção, 

venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades 

que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

 

4.9. A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de 

conformidade com artigo 41, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores; 

 

4.10. Os documentos exigidos deverão ser acondicionados e apresentados em envelope 

lacrado, devendo o mesmo ser timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do 

(C.N.P.J.) da empresa proponente, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 

 

À 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA 

RUA CEL. FRANCISCO MARTINS, N° 769 – CENTRO. 

PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 007/2020. 

Envelope nº 1 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

4.12. Todos os documentos apresentados deverão ser originais ou cópias autenticadas por 

meio previsto em lei. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N° 2. 

5.1. O envelope nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá preencher os seguintes requisitos: 
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a) Ser apresentada no original, datilografada ou impressa em língua portuguesa, em papel 

timbrado ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ) da empresa licitante, em 01 

(uma) via de igual teor, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva, indicando o número 

deste procedimento, bem como, datada, assinada na última folha e rubricada as demais pelo 

representante legal da licitante;  

 

b) O preço unitário e total dos itens que compõem o objeto do presente certame, bem como o 

valor global do mesmo, os quais deverão ser cotados em moeda corrente no país.  

 

c) Os preços propostos deverão ser absolutamente líquidos, compreendendo as despesas 

concernentes a frete, fornecimento de materiais, contratação e/ou transporte de pessoal, 

seguro, taxas, impostos e demais encargos, inclusive trabalhistas, e todas as demais 

despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado; 

 

d) Conter prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias a contar da data de sua abertura;  

 

e) Declaração de que aceita todas as condições para participação do certame, inclusive 

quanto às condições de pagamento; 

 

f) Prazo de realização dos serviços, o qual não poderá ser superior ao constante no 

Cronograma Físico-Financeiro anexo a este, contado da data de recebimento da Ordem de 

Serviços. 

 

5.2. Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em 

parte qualquer um dos itens acima;  
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5.3. Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital, 

nem as propostas que contiverem apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta 

mais barata; 

 

5.4. Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido pela 

Planilha Orçamentária anexa ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim 

considerados aqueles que se enquadram em uma das hipóteses previstas pelo art. 48, II, §1º 

“a” e “b” da Lei nº 8.666/93; 

 

5.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope opaco, lacrado e 

indevassável, devendo o mesmo ser timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado 

do (C.N.P.J.) da empresa licitante, contendo o seguinte endereçamento:  

 

À 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA 
RUA CEL. FRANCISCO MARTINS, N° 769 – CENTRO. 
PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 007/2020. 
Envelope nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.  

 

6. DA REPRESENTAÇÃO DA PROPONENTE. 

 

6.1. Na hipótese de a proponente não estar representada na licitação por Administrador 

expressamente nomeado no estatuto ou contrato social, a mesma poderá fazer-se 

representar por elemento credenciado, por carta ou por procuração, onde contenha o 

número de sua cédula de identidade que deverá ser apresentado na ocasião, ficando retido 

o credenciamento. 

 

6.1.1. Nesta ocasião, deverá o representante outorgado apresentar, juntamente do 

documento do item 6.1, FORA DO ENVELOPE contendo a documentação, cópia do 

Contrato Social autenticado (para fins de comprovação dos poderes do(s) outorgante(s)), 



 Santa Casa de Misericórdia de Igarapava 

Rua Cel. Francisco Martins, nº 769 – Igarapava – SP 

CNPJ/ME nº 49.376.858/0001-44 

Fone (16) 3172-1090 CEP 14.540-000 

 

FOLHA 17/31 

cópia documento de identidade (RG) e CPF/ME, independentemente do fato de estarem 

estes documentos dentro do envelope n° 01. 

 

6.2. Na procuração deverão constar os poderes atribuídos ao representante, devendo este ser 

capaz de apresentar e/ou desistir da interposição de recursos, bem como fazer quaisquer 

manifestações em nome da empresa; 

 

6.3. É recomendável estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, 

um representante de cada proponente, devidamente credenciado e identificado, porém, o 

não comparecimento do mesmo não impedirá a interposição de recursos nos prazos 

determinados pela Lei nº 8.666/93. 

 

6.4. Não será permitida a participação, na reunião, de mais de um representante por 

licitante, com direito a manifestação. 

 

6.5. Durante os trabalhos só será permitida manifestação oral ou escrita do representante 

legal ou credenciado pela empresa proponente. 

 

6.6. O proprietário, quando representante da licitante, deverá apresentar, FORA DO 

ENVELOPE contendo a documentação, cópia do Contrato Social autenticado, cópia 

documento de identidade (RG) e CPF/ME, independentemente do fato de estarem estes 

documentos dentro do envelope n° 01. 

 

7. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS. 

 

7.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas 

que queiram assistir ao ato, o responsável pelo procedimento licitatório, processará a análise 

e julgamento dos documentos e propostas de preços; 
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7.2. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. E, 

caso o responsável pelo procedimento licitatório julgue necessário, poderá suspender a 

reunião para análise da documentação de habilitação e/ou das impugnações porventura 

apresentadas, e realizar diligências e consultas, marcando nova data e horário para 

prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão acerca da habilitação ou 

inabilitação aos licitantes através de publicação no site oficial da Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de Igarapava, garantida a possibilidade de apresentação de recursos, 

quando houver interesse; 

 

7.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que 

contenham as propostas, devidamente fechados, deverão ser devidamente rubricados pelo 

responsável pelo procedimento licitatório, testemunhas do quadro de colaboradores da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava e licitantes presentes, ficando em 

poder daquela até que seja decidida a habilitação; 

 

7.4. O responsável pelo procedimento manterá em seu poder as propostas das licitantes 

inabilitadas, com os envelopes nº 2 (Proposta de Preços) devidamente fechados e 

rubricados, até o término recursal, de que trata o inciso I, art. 109, da Lei nº 8.666/93, sendo 

os mesmos abertos somente na data e hora designados para realização da sessão de abertura 

de envelopes contento das referidas propostas; 

 

7.5. Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e proposta, será 

lavrada ata, que mencionará todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, 

as reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem ao 

julgamento da licitação, cuja ata, será assinada pelo responsável pelo procedimento 

licitatório, testemunhas e por todas as licitantes presentes; 

 

7.6. Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente; 
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7.7. Não havendo licitante inabilitada ou se todas as inabilitadas manifestarem desistência, 

expressamente, em interpor recurso, intenção essa que deverá constar do termo de renúncia 

do prazo recursal, assinada por todas as licitantes presentes, proceder-se-á a imediata 

abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas, sendo as mesmas 

rubricadas folha por folha por todas as participantes, na presença do responsável pelo 

procedimento e testemunhas, que, igualmente, as rubricará; 

 

7.8. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura da proposta, ou falta de sua 

assinatura na respectiva Ata, implicará em aceitação das decisões do responsável pelo 

procedimento licitatório; 

 

7.9. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum 

documento ou proposta será recebido pelo responsável pelo procedimento licitatório; 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO. 

 

8.1. Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 

especificações deste Edital e seus anexos, e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL.  

 

8.2. Havendo discordância entre o valor unitário e o total dos itens que compõem o presente 

objeto, prevalecerá sempre o de menor valor; 

 

8.3. Atendidas as condições de julgamento, a adjudicação será feita a uma única licitante;  

 

8.4. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às especificações e às 

exigências contidas neste Edital e seus anexos, bem como aquelas com valor excessivo ou 

com preços manifestamente inexeqüíveis;  
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8.5. No caso de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava poderá fixar aos 

licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação ou de 

novas ofertas, respeitando o disposto no parágrafo único, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores; 

 

8.6. No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas e preços, 

a decisão será por sorteio, em ato público, na presença das licitantes interessadas, obedecido 

o parágrafo 2o., do Artigo 3o., e Parágrafo 2o., do Artigo 45, da Lei nº 8.666/93; 

 

8.6.1. No caso de empate, será observado, além do disposto no item 8.6 supra os artigos 44 e 

45 da LC nº 123/06; 

 

8.7. Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que contenha 

vantagem não prevista no edital; 

 

8.8. Caberá ao responsável pelo procedimento licitatório proceder ao julgamento da 

presente licitação, submetendo o seu resultado à consideração pela Autoridade Superior, 

com vistas à adjudicação e homologação do certame; 

 

8.9. A decisão do responsável pelo procedimento licitatório somente será considerada 

definitiva, após adjudicação e homologação realizada pela Autoridade Superior; 

 

8.10. Em caso de desistência da primeira classificada, antes ou após a adjudicação, a 

autoridade superior poderá convocar os demais licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação para substituí-la nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto aos 

preços ou revogar a licitação; 
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8.11. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, até a assinatura do "Termo 

de Contrato", ou a qualquer tempo, poderá desclassificar a licitante vencedora, mediante 

despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenização ou ressarcimento e sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer circunstância 

anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade financeira, 

técnica, ou administrativa; 

 

8.12. Poderão também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem 

técnica, administrativa ou jurídica, devidamente fundamentado sempre ao amparo do 

disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e 8.883/94;  

 

9. DAS PENALIDADES E SANÇÕES. 

 

9.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais alterações posteriores, a proponente adjudicada que descumprir as condições deste 

Edital de Licitação, poderá a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, 

garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades: 

 

9.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de 

ocorrer recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do contrato; 

 

9.3. Multa na ordem de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do 

Contrato, após recebimento efetivo da Ordem de Serviços por parte da empresa Contratada, 

sobre o valor do contrato, até o limite de 5% (cinco por cento), independente da 

possibilidade de rescisão contratual, com as conseqüências previstas em lei, reconhecido os 

direitos da Administração estabelecidos no art. 77 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações 

posteriores; 
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9.4. Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não sendo rescindido 

o contrato, se repetir o atraso a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava 

aplicará a multa em dobro;  

 

9.5. Pela inexecução parcial ou total do contrato, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

de Igarapava poderá, garantindo-se o direito do contraditório e da ampla defesa, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo: 

 

9.5.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou 

quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Contrato e/ou nas faltas leves 

não acarretem prejuízos de monta a execução do contrato, não eximindo o advertido das 

demais sanções ou multas. 

 

9.5.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução 

parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total.  

 

9.5.3. Suspensão por até 2 (dois) anos de participação em licitações da Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Igarapava, no caso de inexecução parcial ou total do contrato, 

sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da 

contratada. 

 

9.5.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as 

Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais, quando a inexecução do contrato 

decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor. 

 

9.5.6. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei. 
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9.6. As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos 

do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.  

 

9.7. A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência exclusiva da 

Autoridade Superior. 

 

9.8. Não serão aplicadas às multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior”, 

devidamente comprovados. 

 

9.9. Nenhum pagamento será feito à proponente a ser contratada, que tenha sido multada, 

antes de paga ou relevada a multa. 

 

10. DOS RECURSOS. 

 

10.1. Dos atos praticados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava 

decorrentes da presente licitação, cabem: 

 

10.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da Ata, nos casos de: 

 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

e) Rescisão do termo contratual.  

 

10.2. A intimação dos atos referidos no subitem 10.1.1 alíneas "a", "b", "c" e “e”, excluídos os 

relativos a advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no site oficial da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, salvo nos casos previstos nas 
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alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 

que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, mencionando-se o fato na 

respectiva Ata; 

 

10.3. Os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" do subitem 10.1.1 terão efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir aos demais eficácia suspensiva. 

 

10.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

10.5. Os recursos deverão ser propostos por escrito e dirigidos a Autoridade Superior, o qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo, de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informado a autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão 

ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, 

sob pena de responsabilidade. 

 

10.6. É vedado à licitante a utilização de recurso ou de impugnações como expediente 

protelatório ou que vise tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal 

comportamento, poderá o responsável pelo procedimento licitatório arquivar sumariamente 

os expedientes ou, se for o caso, propor a aplicação ao autor as sanções cabíveis. 

 

10.7. Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão levados em consideração. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. 

 

11.1. As obrigações contratuais são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta 

contratual que, independentemente de transcrição, faz parte integrante deste edital. 
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12. DO CONTRATO. 

 

12.1. Será firmado contrato, minuta (Anexo IV), que constitui parte integrante do presente 

Edital, cujas cláusulas e condições são reguladas pela Lei No. 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, com as alterações decorrentes da Lei No. 8.883, de 08 de junho de 1994. 

 

12.2. Farão parte integrante do termo contratual todos os elementos apresentados pelo 

licitante vencedor, que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

12.3. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava convocará a licitante 

vencedora para assinar o “Termo de Contrato”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do 

recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital, sob pena de decair o 

seu direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei No. 

8.666/93, bem como nas cláusulas constantes neste instrumento convocatório. 

 

12.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o “Termo de Contrato”, no prazo 

estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o as penalidades a que se refere a Lei No. 8.666/93 e neste Edital; 

 

12.5. É facultado à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, quando o 

convocado não assumir o termo contratual no Prazo e condições estabelecidos, convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou 

revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei No. 

8.666/93; 
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12.6. O Prazo de convocação para assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado, 

por uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu 

transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado; 

 

12.7. Na Contagem dos prazos estipulados na presente licitação, excluir-se-á o dia de início e 

excluir-se-á o do vencimento. 

 

12.8. Após a assinatura do Contrato, será emitida Ordem de Serviços determinando a data 

do início das obras/serviços de que trata o presente certame. 

 

12.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadrem nos termos da LC 

nº 123/2006 e que tenham apresentado documentos relativos à regularidade fiscal com 

impedimentos, deverão apresentar, caso vencedoras, na assinatura do Contrato toda a 

documentação necessária para comprovação de sua regularidade, sob pena de decair do 

direito ao contrato. 

 

12.10. Após a assinatura do Contrato, deverá a empresa vencedora do certame, recolher a 

garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e §1º do art. 56 da Lei nº 

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato no prazo não 

superior a 40 (quarenta) dias da ordem de serviço. 

 

13. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

 

13.1. O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, com início na data de entrega efetiva da 

Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, nos termos do 

artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, mediante justificativa técnica atestando a necessidade 

efetiva para tal prorrogação. 

 

13.1. A execução será em 04 (quatro) meses, contados a partir da Ordem de Serviços. 



 Santa Casa de Misericórdia de Igarapava 

Rua Cel. Francisco Martins, nº 769 – Igarapava – SP 

CNPJ/ME nº 49.376.858/0001-44 

Fone (16) 3172-1090 CEP 14.540-000 

 

FOLHA 27/31 

14. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO. 

 

14.1. As etapas de realização dos serviços deverão ser verificadas pelo engenheiro 

contratado da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, sendo realizadas 

medições mensais, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma 

físico-financeiro.  

 

14.1.2. Concluída a obra/serviços, será feito Termo de Recebimento Provisório pelo 

engenheiro contratado da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, após 

vistoria in loco, atestando o cumprimento das condições contratuais assumidas pela empresa 

Contratada, sendo que dar-se-á o Recebimento Definitivo no prazo de 60 (sessenta) dias 

após o recebimento provisório, caso não ocorra qualquer evento técnico da área de 

engenharia civil que impeça o recebimento definitivo. Nesta hipótese, deverá a Contratada 

proceder a reforma, ou revisão dos serviços realizados de maneira irregular, por sua conta e 

risco e às suas expensas, sem importar em gastos adicionais por parte da Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, devendo a empresa, ainda, assumir todas as 

responsabilidades de ordem penal ou civil que tal defeito em seu serviço possa ocasionar à 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava ou aos seus pacientes. 

 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE. 

 

15.1. Os pagamentos devidos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota 

fiscal, a qual deverá ser expedida somente após a realização da medição prevista no item 

14.1 supra. 

 

15.2. Os valores contratados não serão reajustados. 

 

15.3. Para liberação do primeiro pagamento deverá a contratada apresentar a ART em 

nome da empresa e do responsável técnico da obra. 
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16. DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO TERMO CONTRATUAL. 

 
16.1. A inexecução e a rescisão do termo contratual serão reguladas pelo artigo 58, inciso II, 

e 77 a 80, seus parágrafos e incisos, da Lei nº 8.666/93. 

 
16.2. A alteração do termo contratual dar-se-á nos termos dos artigos 57 e 65, seus incisos e 

parágrafos, da Lei nº 8.666/93. 

 
17. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO. 

 
17.1. Por razões de interesse público, ou em decorrência de fato superveniente, a Irmandade 

da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava poderá revogar ou anular a presente licitação, 

sem que tal ato possa gerar obrigação de indenização; 

 

17.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do termo contratual, ressalvado o 

disposto no parágrafo único, do artigo 59, da Lei nº 8.666/93; 

 

17.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 
18. DA VISITA TÉCNICA. 

 
18.1. A visita técnica para conhecimento das condições dos locais onde os serviços serão 

realizados em horário normal de expediente com agendamento prévio através do telefone 

(16) 3172 – 1188, junto com o colaborador Marcio, sendo que a visita se realizará até o 28 de 

abril de 2020, em horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 16:00 

horas. 

 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
19.1. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa ao presente Edital. 
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19.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 

deste Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei nº 

8.666/93. 

 

19.3. A apresentação da proposta de preços, será considerada como evidência de que a 

licitante examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações 

sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta 

licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

 

19.4. A licitante vencedora assumirá integralmente e exclusivamente todas as 

responsabilidades no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e 

todos os demais encargos que por ventura venham a incidir sobre o objeto do presente 

Edital. 

 

19.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os eventuais acréscimos ou supressões de que 

trata o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, sempre, porém, mediante 

justificativas técnicas do Departamento de Obras e Serviços desta municipalidade. 

 

19.6. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para a 

abertura das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias 

decorridos a partir do último aviso publicado e utilizando-se dos meios anteriormente 

adotados para a nova divulgação. 

 

19.7. O envelope nº 2 - Proposta de Preços de licitante inabilitado, não retirado pelo 

representante da interessada na data da abertura das demais propostas, ficará em poder do 

responsável pelo procedimento licitatório, devidamente "lacrado" a disposição da empresa 

durante 10 (dez) dias corridos, a contar da citada data. Findo esse prazo, os que ainda se 
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encontrarem em poder desta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava serão 

destruídos.  

 

19.8. É facultada ao responsável pelo procedimento licitatório em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

 

19.9. O responsável pelo procedimento poderá solicitar parecer técnico interno ou externo 

em qualquer fase da presente licitação. 

 

19.10. Na contagem dos prazos estipulados na presente licitação, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. 

 

19.11. Quaisquer dúvidas sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta ao 

responsável pelo procedimento em até (02) dois dias antes da data de abertura da licitação. 

 

19.12. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, reservando-se ainda a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, 

o direito de revogar no todo ou em parte o presente Edital, sem que dessa sua decisão possa 

resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por parte das licitantes. 

 

19.13. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a este edital, poderão 

ser obtidos de segunda a sexta-feira, na Rua Cel. Francisco Martins, nº 769 – Centro, no 

horário das 12:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone: (016) 3172-1090. Dúvidas acerca das 

especificações técnicas deverão ser solucionadas pelo mesmo telefone. 

 

19.14. São partes integrantes deste Edital: 
 

19.14.1. Anexo I – Memorial Descritivo; 
 

19.14.2. Anexo II – Planilha Orçamentária; 
 

19.14.3. Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro; 
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19.14.4. Anexo IV – Minuta do Contrato; 
 

19.14.5. Anexo V – Decl. de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente a Habilitação; 
 

19.14.6. Anexo VI - Declaração de que Não Emprega Menor de Dezoito Anos; 
 

19.14.7. Anexo VII – Termo de Credenciamento; 
 

19.14.8. Anexo VIII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
 

19.14.9. Anexo IX – Modelo de Proposta; 
 
19.14.10. Anexo X - Vedação de Reajuste de Preço 

 
19.14.11. Anexo XI - Projetos 
 

Igarapava, São Paulo, 08 de abril de 2020. 

 
 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA 
CNPJ/ME sob o nº 49.376.858/0001-44 

MARCELO ORMENEZE 
Interventor 


